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Předmluva
Když můj tatínek monografii v roce 1970 dopsal, nesměla být vydána,
protože jeho politický profil byl v nesouladu s názory tehdejší vládnoucí třídy.
Po roce 1989 práci již neupravoval, aby byla poplatná době, ale pročítal
ji, čerpal z ní pravidelně pro články do Němčického zpravodaje a části půjčoval
zájemcům z řad studentů i dospělých.
Monografie je vytvořena kolektivem autorů. Zachycuje dění v naší obci od
nejstarších dob pravěku až do roku 1970. S manželem jsme ji několikrát pročetli
a usoudili, že by bylo škoda nechat tolik načerpaných a sepsaných poznatků ležet
u nás v knihovně. Rozhodli jsme se proto přepsat ji společně do elektronické
podoby, a tím umožnit zájemcům z řad veřejnosti se s ní kdykoliv seznámit. Se
závěrečnou úpravou a zpracováním fotografií nám pomohl náš syn Lukáš,
nejmladší vnuk Jana Složila.
I když jsem místní rodačkou a prožívám zde celý život, dověděla jsem se
mnoho zajímavostí. Některá fakta budou třeba mladší generaci připadat až
neskutečná, ale taková byla doba, je to historie. Nic jsme neměnili, vše je v
původní verzi.
Naším přáním je, aby monografie alespoň tímto způsobem posloužila
veřejnosti.
V Němčicích nad Hanou březen 2021

Mgr. Věra Mašterová, dcera Jana Složila
Mgr. Jan Maštera

3

Obsah
Předmluva ............................................................................................................................................... 2
Jaroslav Očenášek ................................................................................................................................. 12
Rodnému městečku .............................................................................................................................. 12
Vysazení vsi Němčice za městečko do Moravy ..................................................................................... 14
Úvod ...................................................................................................................................................... 16
Místopis městečka Němčic nad Hanou ................................................................................................. 19
Poloha obce ...................................................................................................................................... 19
Podnebí ............................................................................................................................................. 20
Sídliště ............................................................................................................................................... 23
Název obce ........................................................................................................................................ 23
Katastr ............................................................................................................................................... 24
Pomístní jména v katastru obce........................................................................................................ 25
Závěr místopisu ................................................................................................................................. 31
Pravěk Němčic nad Hanou .................................................................................................................... 34
Přehled archeologických nalezišť v katastru obce Němčic nad Hanou............................................. 42
Dějiny Němčic nad Hanou do roku 1848 .............................................................................................. 44
Vývoj obce do roku 1563 .................................................................................................................. 44
Povýšení obce na městečko .............................................................................................................. 46
Dějiny městečka 1563–1848 ............................................................................................................. 47
Přehled držitelů městečka Němčic na Hanou ................................................................................... 66
Politicko-hospodářský vývoj od roku 1850 ........................................................................................... 68
Němčice nad Hanou 1963 - na prahu socialismu................................................................................ 103
Úvod ................................................................................................................................................ 103
I. Vyrovnání rozdílů mezi zemědělstvím a průmyslem ............................................................... 103
II. Vyrovnání rozdílů mezi městem a vesnicí ............................................................................... 112
Výstavba obce ..................................................................................................................................... 119
Historický vývoj výstavby obce ....................................................................................................... 119
Celková výstavba sídliště................................................................................................................. 121
Bytová výstavba sídliště .................................................................................................................. 123
Růst obce..................................................................................................................................... 123
Současný stav bytové výstavby ................................................................................................... 125
Růst městečka Němčic nad Hanou ............................................................................................. 134
Obyvatelstvo Němčic nad Hanou ........................................................................................................ 136
Věkové složení obyvatel.................................................................................................................. 136
Sociální složení obyvatel ................................................................................................................. 137

4
Třídní složení obyvatelstva ČSR....................................................................................................... 138
Zemědělství v obci ...................................................................................................................... 139
Obchodní síť v obci...................................................................................................................... 145
Ekonomické složení a zaměstnanost obyvatelstva ......................................................................... 147
Pohyb obyvatelstva v Němčicích nad Hanou v letech 1957–1968 ................................................. 152
Životní úroveň obyvatelstva............................................................................................................ 153
Příjem a skutečná reálná mzda obyvatelstva.............................................................................. 153
Osobní spotřeba obyvatelstva .................................................................................................... 154
Společenská spotřeba obyvatelstva ............................................................................................ 157
Úroveň bydlení obyvatel ................................................................................................................. 161
Stav budov a bytů v obci ............................................................................................................. 161
Technické a hygienické vybavení bytů ........................................................................................ 164
Vybavení bytových domácností předměty dlouhodobého používání ........................................ 165
Kulturnost bydlení ....................................................................................................................... 166
Vybavení obce ..................................................................................................................................... 172
A.

Občanské vybavení obce......................................................................................................... 172
I. Správa obce: Národní výbor ..................................................................................................... 172
Aktivy národního výboru............................................................................................................. 177
Výbor žen ................................................................................................................................ 178
Místní lidový soud (MLS) ......................................................................................................... 178
Místní komise lidové kontroly................................................................................................. 179
Sbor pro občanské záležitosti ................................................................................................. 180
Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti ...................................................................................... 181
Farní úřad církve římskokatolické ............................................................................................... 182
Místní výbor Národní fronty ....................................................................................................... 186
Složky Národní fronty (společenské organizace) ........................................................................ 190
Československý svaz tělesné výchovy-ČSTV SOKOL................................................................ 190
Oddíl základní tělesné výchovy (ZTV)...................................................................................... 191
Z historie tělocvičné jednoty Sokol ......................................................................................... 191
Oddíl cyklistiky ........................................................................................................................ 200
Z historie klubu cyklistů (KC) Němčice nad Hanou ................................................................. 201
Oddíl kopané ........................................................................................................................... 205
Z historie sportovního klubu SK Němčice nad Hanou ............................................................. 206
Oddíl stolního tenisu ............................................................................................................... 208
Oddíl turistiky .......................................................................................................................... 209
Sportovci, kteří proslavili Němčice nad Hanou ....................................................................... 209

5
Miloš Kolejka ....................................................................................................................... 209
Anna Matoušková, rozená Čechová.................................................................................... 210
Miluše Mikalová, rozená Oulehlová.................................................................................... 211
Československý červený kříž (ČSČK) - místní skupina ............................................................. 212
Československý svaz požární ochrany (ČSPO) - místní jednota .............................................. 213
Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM) - základní organizace ......................................... 214
Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) - místní odbočka ..................................... 217
Československý svaz mládeže (ČSM) - místní organizace ....................................................... 218
Svaz protifašistických bojovníků (SPB) - místní organizace..................................................... 219
Československý myslivecký svaz-myslivecké sdružení Němčice nad Hanou .......................... 220
Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů-místní organizace Němčice nad Hanou .......... 223
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva-organizace č.1 ...................................... 226
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDZ) - organizace .......................... 227
Československý svaz včelařů (ČSSV) - základní organizace ..................................................... 228
Československý rybářský svaz-místní organizace Němčice nad Hanou .................................. 229
II. Spoje:...................................................................................................................................... 231
Pošta........................................................................................................................................ 231
Telegraf a telefon .................................................................................................................... 233
III. Doprava ................................................................................................................................. 234
Železniční ČSD ......................................................................................................................... 234
Autobusová doprava ČSAD ..................................................................................................... 240
IV. Výchovná zařízení .................................................................................................................. 243
Jesle ......................................................................................................................................... 243
Mateřská škola (MŠ) ............................................................................................................... 244
Základní devítiletá škola (ZDŠ) ................................................................................................ 245
Družina mládeže (DM) ............................................................................................................ 249
Lidová škola umění (LŠU) ........................................................................................................ 250
Učňovské středisko ................................................................................................................. 251
Z historie učňovského školství v Němčicích nad Hanou ......................................................... 252
Živnostenská pokračovací škola .............................................................................................. 252
Lidová škola zemědělská (dříve lidová škola hospodářská) .................................................... 253
V.Zdravotnická zařízení ............................................................................................................... 254
Zdravotní středisko ................................................................................................................. 255
Pohotovostní služba lékařů ..................................................................................................... 262
Dopravně sanitní služba .......................................................................................................... 263
Lékárna 609-09 Němčice nad Hanou ...................................................................................... 263

6
VI. Tělovýchovná a sportovní zařízení ......................................................................................... 265
Sokolovna ................................................................................................................................ 266
Sportovní stadion .................................................................................................................... 267
Koupaliště................................................................................................................................ 268
Z historie sportovních zařízení ................................................................................................ 269
VII. Kulturní zařízení .................................................................................................................... 272
Osvětová beseda OB ............................................................................................................... 272
Kroužek pro rozhlas a názornou agitaci .............................................................................. 275
Sdružení přátel vlastivědného muzea-místní kroužek ........................................................ 275
Hudba Máj............................................................................................................................... 277
Knihovna ................................................................................................................................. 278
Socialistická akademie-místní organizace ............................................................................... 278
Kino ......................................................................................................................................... 279
VIII. Obchodní zařízení ................................................................................................................ 281
Jednota LSD (Lidových spotřebních družstev) ........................................................................ 281
Prodejny potravinářského zboží ......................................................................................... 281
Prodejny průmyslového zboží ............................................................................................. 282
Z historie Jednoty LSD ............................................................................................................. 286
Nábytek Gottwaldov – prodejna nábytku 092 ........................................................................ 291
Uhelné sklady Prostějov, sklad Němčice nad Hanou .............................................................. 292
IX. Stravování .............................................................................................................................. 294
Jednota LSD ............................................................................................................................. 294
Závod veřejného stravování (ZVS) č.696 “Na budově “ ...................................................... 294
Závod veřejného stravování č.697 v sokolovně .................................................................. 294
Závodní jídelna Jihomoravských cukrovarů-závod 09 Němčice nad Hanou ....................... 294
Školní jídelna ZDŠ .................................................................................................................... 295
Školní jídelna MŠ ..................................................................................................................... 296
Školní jídelna jeslí .................................................................................................................... 296
X. Služby obyvatelstvu................................................................................................................. 297
Podnik místního hospodářství (MH) ....................................................................................... 297
Lidové družstvo holičů a kadeřníků Hygie Prostějov, provozovny Němčice nad Hanou ........ 298
Hospodářský podnik města Prostějova-kominictví Němčice nad Hanou ............................... 299
Hospodářský podnik města Prostějova-pohřební služba Němčice nad Hanou, Novosady č.86
................................................................................................................................................ 300
Sběrna prádla, šatstva a elektrických spotřebičů ................................................................... 301

7
Obnova, nové označení Oděvní tvorba, okresní průmyslový podnik v Prostějově 5124rychloopravna obuvi Němčice nad Hanou .............................................................................. 301
Poštovní novinová služba (PNS), stánek č.09 Němčice nad Hanou ........................................ 302
Státní spořitelna Prostějov-pobočka Němčice nad Hanou ..................................................... 302
Z historie peněžních ústavů v Němčicích nad Hanou ............................................................. 304
B.

Výrobní vybavení obce ............................................................................................................ 307
I.

Průmyslová výroba.............................................................................................................. 307
Cukrovar v Němčicích nad Hanou ........................................................................................... 307
Z historie cukrovaru ............................................................................................................ 309
Stavební stroje, přesné označení Stavební stroje n. p. Zličín, závod 3 Brno, provozovna 33
Němčice nad Hanou ................................................................................................................ 319
Historie provozovny ............................................................................................................ 320
Okresní stavební podnik Prostějov, stavební středisko Němčice nad Hanou......................... 323
Univerzal-výrobní družstvo stolařů a čalouníků Prostějov, provozovna 12 Němčice nad Hanou
................................................................................................................................................ 326
Z historie družstva Univerzal a jeho provozovny ................................................................ 327
Pekárna ................................................................................................................................... 330

II.

Zemědělská výroba ............................................................................................................. 332
Jednotné zemědělské družstvo (JZD) ...................................................................................... 332
Mechanizace rostlinné výroby ................................................................................................ 335
Mechanizace živočišné výroby ................................................................................................ 336
Intenzita výroby v JZD Němčice nad Hanou v letech 1961-1965 ........................................ 336
Přehled o vývoji socializace zemědělství v JZD Němčice nad Hanou ...................................... 340
Roztřídění veškerých ploch půdy v katastru ........................................................................... 342
Soukromý zemědělský sektor ................................................................................................. 344
Půda obdělávaná zemědělci v Němčicích nad Hanou v roce 1788 ..................................... 348
Půda obdělávaná zemědělci v Němčicích nad Hanou v roce 1948 ..................................... 351
Okresní veterinární zařízení Prostějov, Veterinární středisko Němčice nad Hanou............... 355
Inseminační středisko ............................................................................................................. 357
Stanice hřebců ........................................................................................................................ 358
Výkupní sklad .......................................................................................................................... 359
Z historie skladu .................................................................................................................. 361
Mlýn, původně dolní mlýn v Němčicích nad Hanou, založen v roce 1533 ............................. 362
Z historie mlýnů v Němčicích nad Hanou............................................................................ 363
Meliorační družstvo Haná ....................................................................................................... 365
Z historie melioračních zařízení v obci ................................................................................ 368

8
Rolnické mlékařské družstvo................................................................................................... 370
C.

Technické vybavení obce .................................................................................................... 383
I.

Komunikace:.................................................................................................................... 383
Okresní silnice ..................................................................................................................... 383
Místní komunikace .............................................................................................................. 385

II.

Kanalizace........................................................................................................................ 387

III.

Vodní zdroje ................................................................................................................ 388

Přirozené vodní zdroje ........................................................................................................ 388
Umělé vodní zdroje ............................................................................................................. 388
IV. Elektrifikace ....................................................................................................................... 390
V. Telekomunikace (spoje) ...................................................................................................... 390
Telefon ................................................................................................................................ 390
Místní rozhlas ...................................................................................................................... 391
VI. Plynofikace ......................................................................................................................... 391
Prameny: ............................................................................................................................................. 393
Historie zaniklých spolků v Němčicích nad Hanou.............................................................................. 396
Čtenářsko-pěvecký spolek Zubr ...................................................................................................... 396
Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda ................................................................................. 398
Národní jednota pro severovýchodní Moravu................................................................................ 400
Sdružení venkovské omladiny ......................................................................................................... 401
Jednota Orel .................................................................................................................................... 402
Dělnická tělocvičná jednota ............................................................................................................ 405
Junák ............................................................................................................................................... 406
Životopisy významných rodáků ........................................................................................................... 407
Martin Ferdinand Chvátal ............................................................................................................... 407
MUDr. Ondřej Ignác Wawruch ........................................................................................................ 408
Emanuel Sahánek ............................................................................................................................ 409
František Vrána ............................................................................................................................... 409
Ing. František Novotný .................................................................................................................... 409
Antonín Telička ............................................................................................................................... 411
František Taufer .............................................................................................................................. 412
Jan Kahaj ......................................................................................................................................... 413
Pověsti, paměti a vzpomínky z Němčic nad Hanou ............................................................................ 415
Rok na Hané v obyčejích starých Hanáků ........................................................................................... 421
Hanácký kroj v Němčicích nad Hanou ................................................................................................. 423
Historický kalendář Němčic nad Hanou .............................................................................................. 425

9
Chronologický přehled významných letopočtů městečka uvedených v historickém kalendáři Němčic
nad Hanou ........................................................................................................................................... 433
Závěr ................................................................................................................................................... 443
PŘÍLOHA .............................................................................................................................................. 444

10

11

M o t t o:
…..

Ty drobty z místních dějin
jsou dobrá věc,
neboť prohlubují ten kousek světa,
ve kterém žijeme,
o rozměr minulosti

Karel Čapek
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Jaroslav Očenášek
Rodnému městečku
Městečko rodné-Němčice nad Hanou čtyři sta let svůj slavíš majestát,
tož přicházím dnes k tobě Dolní branou
za všechno díky vzdát a blahopřát.

Za kouzlo domova a šťastné mládí,
kdy v tobě žil jsem s písní na retech,
za lásku všech, co vidí mě vždy rádi,
když vracím se zas domů po letech.

Za všechna vítězství tvá dnes i včera,
jak historie slavná hlásá nám kdy v boji s temnem vznikla jizva stará
však přes to kráčíš vpřed-až ku hvězdám.

Za štěstí dnešní mladé generace,
co sportem sílí, kultem bystří vkus jež z plodů vědy a poctivé práce,
zajistí mír a socialismus.
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Městečko rodné-se srdcem na dlani do dalších čtyř set let blaho jdu přát i když se vracím se stříbrem na skráni,
chci lásku ti dát a poděkovat...

K jubileu Němčic nad Hanou 1963-400 let městečkem

napsal Jaroslav Očenášek, kronikář města Gottwaldova
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Přepis opisu výsadní listiny městečka Němčice nad Hanou

Vysazení vsi Němčice za městečko do Moravy
My Ferdinand ect. oznamujem tímto listem všem, že jsme od urozeného
Vratislava z Pernštejna na Tovačově, nejjasnějšího pana Maximiliána, krále
římského a českého, arciknížete rakouského, markrabí moravského,
lucemburského a slezského knížete a lužického markrabí etc., syna našeho
nejmilejšího, jeho lásky nejvyžšího stolmistra a komorníka, věrného našeho
milého, poníženě prošeni, abychom ves jeho Němčice k panství tovačovskému
náležející za městečko vysaditi, je vyzdvihnúti a také některými milostmi a
svobodami obdařiti ráčili.
K jehožto ponížené prozbě nakloněni jsouce a prohlídajíce k jeho věrným,
pilným a platným službám, kteréž jest nám a synóm našim nejmilejším, jich
láskám, činil, činí a na potom tím lípe činiti povinen bude, s dobrým rozmyslem,
naším jistým vědomím, s radou věrných našich milých, mocí královskú v
Čechách a jakožto markrabie moravský, nadepsanú ves Němčice za městečko
jsme vysaditi a vyzdvihnúti ráčili a tímto listem mocně vysazujem. Chtíce to
konečně, aby dotčení obyvatelé, nynější i budoucí, všech těch milostí a svobod
užívali a užívati mohli, kterýchž jiná městečka v království našem českém a
markrabství moravském buď zpráva neb z obyčeje užívají, nyní i v časech
budoucích, a jmenovitě, že se v něm všelijací řemeslníci, totiž pekaři, řezníci,
sladovníci, soukeníci, sukna kraječi, krejčí, zámečníci, kováři, ševci, i jiní
všelijací obchodníci osazovati a řemesla svá provozovati a jich užívati mají a
moci budou beze všech lidí všelijakých překážek.
Kterémužto městečku Němčicím tak jakž se svrchu píše od nás
vysazenému a obdarovanému tyto další milosti a obdarování z mocnosti naší
císařské učinili jsme a tímto listem činíme: napřed aby měli pečeť, zejména štít
od svrchu až do spodku rozdělený, pravá polovice žluté neb zlaté barvy, v níž
puol hlavy zubrové s kruhem a vyplazeným jazykem přirozené barvy červené se
vidí. Druhá polovice modré neb lazourové barvy, u spodku kopček neb trávníček
zelený, na němž pět klasů pšeničných své přirozené barvy pobříslem svázaný
vzuoru stojí, jakož to všecko vtipem umění mistrovství maléřského světleji a
zřetedlněji uprostřed listu tohoto barvami jest vymalováno a vysvětleno. Kteréžto
pečeti purgmistr a konšelé téhož městečka Němčice, nynější i budoucí, mají a
moci budou ve všelijakých potřebách obecních užívati a jí listy a jiné potřeby
zeleným voskem, pokudž a kdyby toho potřeba kázala, pečetiti. A k tomu také
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týmž obyvatelóm městečka Němčic dávati ráčíme trh téhodní obyčejný na každý
outerý i dva jarmarky roční, jeden na den svatého Bartoloměje a druhý ten pondělí
po Květné neděli, s osmi dni pořád zběhlými a frejunkem obyčejným, při kterých
se oni zachovati a jich i jiných všech svrchu psaných svobod a obdarování tak a
tím vším spuosobem užívati mají, jakž se jiná městečka v království českém a
markrabství moravském při svých obyčejných trzích a jarmarcích zachovávají a
jich užívají, buď z práva neb z obyčeje, bez zmatkú a všelijaké odpornosti, i tudíž
také bez naší, dědicuov našich a budoucích králuov českých a markrabí
moravských i jiných všech lidí všelijaké překážky. Přikazujíce všem ouředníkóm
a poddaným našim ze všech
stavuov království našeho českého a markrabství moravského, nynějším i
budoucím, věrným našim milým, abyste často psané obyvatele městečka Němčic,
nynější i budoucí, při těch všech svrchupsaných milostech, svobodách a
obdarování jměli, drželi a neporušitedlně na budoucí věčné časy zachovali,
žádných jim na tom překážek nečiníce ani komu jinému činiti dopouštějíce, pod
uvarováním hněvu a nemilosti naší císařské. Však proto chceme, aby toto naše
znovu dání, vysazení a obdarování, bez újmy a škody jednomu každému na jeho
spravedlnosti bylo. Tomu na svědomí etc. Dán v městě našem Vídni v pátek po
svatém Vavřinci létha etc. 1563.
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Jan Složil

Úvod
Vydání tohoto sborníku vyvolalo veliký zájem občanů o historii jejich
obce Němčic nad Hanou.
V první polovině roku 1957 uspořádala pro občany Místní osvětová beseda
v Němčicích nad Hanou pod vedením učitele Stanislava Kyseláka celou řadu
přednášek z různých vědních oborů. V rámci této kulturní činnosti byla
uskutečněna také přednáška Bohuše Štégra, osvětového inspektora z Kojetína, na
téma “Z historie Němčic n. H.”. Účast 127 občanů, hluboký zájem, s jakým byla
přednáška vyslechnuta a živá diskuze, kterou vyvolala mile překvapila jak
řečníka, tak i pořadatele. Žádná přednáška, dříve či později uskutečněná,
nevyvolala takovou odezvu v naší obci. V diskuzi Bohuš Štégr upozornil, že v
roce 1963 tomu bude 400 let, co byla vesnice Němčice povýšena na městečko.
Taková vzácná událost je důležitým mezníkem v životě každé obce. Ne
pro tu milost, které se jí od císaře dostalo, ale proto, že toto rozhodnutí pronikavě
ovlivnilo politický a hospodářský vývoj i růst obce na celá staletí. A jak již to
bývá zvykem při takovém výročí, opakujícím se jednou za 100 let, zamýšlíme se
nad vším, co se událo v naší obci během staletí v minulosti, srovnáváme s
přítomností a rýsujeme plány i perspektivy rozvoje obce do budoucnosti.
Počátkem roku 1963 se vytvořil v Němčicích n. H. výbor pro oslavy
“Němčice nad Hanou 1963–400 let městečkem”, který mimo jiné ustavil též
komisi pro vydání sborníku “Městečko Němčice nad Hanou”. Předsedou komise
jmenoval ředitele místní základní devítileté školy Jana Složila, předsedu místního
výboru Národní fronty v Němčicích n. H. Ustavující schůze této komise se konala
v neděli 17.února 1963 v ředitelně základní devítileté školy. Komise si vytyčila
plán práce pro vydání sborníku a dala se s chutí do díla, aniž tehdy tušila, kolik
obtíží a překážek bude muset překonat, než dojde ke stanovenému cíli. Komise
se scházela k pracovním schůzím pravidelně. Z původních 10 občanů, zvaných
do schůzí komise, projevili skutečný zájem o historii naší obce, aktivně se zapojili
již do přípravných prací a pak pečlivě plnili všechny úkoly, stanovené komisí,
tito občané: Kostková Božena, č.298, Krejčíř Jan,č.327, ing. Milt Ervín, č.21,
Očenášek Jan, č.433, Řezáč František, č.398 a Složil Jan, č.359. Jmenovaní
členové komise se snažili nejdříve shromáždit všechen dostupný materiál
vztahující se k historii našeho městečka, a to jednak výpisky z obecních, školních
i spolkových kronik, z okresního archivu v Prostějově, ze státního archivu v
Opavě i z jeho poboček v Olomouci a Janovicích, z archivu Ministerstva vnitra v
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Praze, jednak výpůjčky soukromých historických památek a obrazů, uchovaných
našimi občany.
Komise si včas uvědomila, že má-li sborník splnit své poslání, tj. být
metodickou příručkou pro vyučování vlastivědě, dějepisu i občanské výchově na
základní devítileté škole a zároveň prohloubit historické a politické uvědomění
našich občanů, nemůže se omezovat jen na dávnou minulost, ale musí jít až do
současnosti. K tomu bylo třeba získat potřebný statistický materiál o naší obci ze
sčítání lidu, domů a bytů k 1.březnu 1961 u Ústřední komise lidové kontroly a
statistiky v Praze. Pro ujasnění osobní a společenské potřeby našeho obyvatelstva
bylo třeba zajistit dostupný statistický materiál ze současnosti s údaji
celostátními, okresními i místními. Aby byla životní úroveň obyvatelstva našeho
městečka v období jubilejního roku 1963 zachycena v této publikaci v plném
rozsahu, byl z popudu naší komise zorganizován v měsíci září 1963 v naší obci
statistický soupis příslušenství všech bytů a vybavení domácností průmyslovými
výrobky dlouhodobého užívání. Abychom našim čtenářům co nejvíce přiblížili
minulost obce a názorně ji porovnali se změnami v současnosti, rozšířili jsme
sborník o 40 vyobrazení. Jsou to vybrané ilustrace z fotografických záběrů a z
fotokopií starých pohlednic z Němčic n. H. i z různých dokumentárních
archivních materiálů, které zpracovala pro vydání této publikace Fotografie
Gottwaldov a Fotografie Přerov.
A tak po dvou letech soustavné práce komise byl získán rozsáhlý materiál,
o nějž se opírá tato publikace. Pro zájemce o historii Němčic n. H. zůstane
materiál v celém svém rozsahu součástí obecní kroniky městečka Němčic n. H.
Svou práci v historické části podrobila komise pro vydání vlastivědného
sborníku “Městečko Němčice n. H.” místní veřejné kritice na 8 besedách o
historii městečka, pořádaných po večerech v základní devítileté škole v druhé
polovině r.1963. Závažné připomínky občanů z těchto besed byly vzaty v úvahu
při konečné úpravě této publikace.
Neustálé získávání nových informací od závodů, družstev a různých
organizací, jejich třídění, zpracování rozsáhlého vlastivědného materiálu, jeho
korektury, recenze, prováděná profesory Univerzity J.E. Purkyně v Brněuniverzitním profesorem Dr. Františkem Hejlem a doc. Dr. Františkem
Mainušem-konečná redakce celé publikace i s ilustracemi a její schválení do tisku
Hlavní správou tiskového dozoru (HSTD) v Prostějově si vyžádalo doby téměř
pěti let.
V té době dochází v Československu k dalším změnám při vyrovnávání
hospodářských rozdílů a životní úrovně obyvatelstva našeho venkova s městem.
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Městečka s průmyslovou výrobou, vybavená vyššími zařízeními občanské
vybavenosti (např poliklinikou, veterinárním střediskem, sportovním stadionem,
jeslemi, obchodními zařízeními se širokým sortimentem zboží apod.) stávají se
městy, která po dobudování dalšími zařízeními pro služby obyvatelstva mají
sloužit větším územním celkům, složeným z několika obvodů střediskových obcí.
Také naše městečko rozhodnutím Krajského národního výboru v Brně na
návrh Okresního národního výboru v Prostějově se stává obcí, kde jako orgán
státní moci a správy působí s účinností od 30.června 1970 Městský národní výbor.
Němčice nad Hanou se tak staly 73.městem v Jihomoravském kraji. Ve stejnou
dobu se staly městy na Prostějovsku také Konice a Kostelec na Hané.
Těmito opatřeními se snaží naše vláda přiblížit co nejvíce všechna městská
zařízení, zvyšující životní úroveň obyvatelstva, také občanům vesnic, a tak
odstranit natrvalo zaostávání vesnice za městemJelikož rokem 1970 končí historické období 407 let života našeho městečka
a začíná nová éra města, rozhodl jsem se dodatečně doplnit v tomto sborníku
historický kalendář Němčic n. H. i chronologický přehled významných letopočtů
městečka o události v naší obci až do 30, června 1970. Tímto opatřením chci
usnadnit práci budoucím historikům zabývajícími se historií města Němčic nad
Hanou.
Komise pro vydání sborníku předkládá veřejnosti kolektivní práci o historii
obce až do současnosti. Přes veškerou snahu o věrné a přesné zpracování událostí
z dostupných materiálů, nemůže si tato práce činit nároky na dokonalost. Členové
komise při vyhledávání a zpracovávaní materiálů často přicházeli na nové a nové
údaje, které stále upřesňovaly získané poznatky. Je samozřejmé, že nové
historické poznatky budou dále doplňovat a zpřesňovat obsah tohoto sborníku.
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František Řezáč – Jan Složil - Ing. Ervín Milt

Místopis městečka Němčic nad Hanou
Poloha obce
Městečko Němčice nad Hanou leží v úrodné rovině na levém břehu řeky
Hané. Údolí Hané se táhne od Vyškova směrem východním a je chráněné po
severní a jižní straně mírnými návršími. Pod úpatím severních návrší se vine
železniční trať Brno-Přerov a lemuje městečko po jeho severní části. Mimo
Němčice nad Hanou, na pravém břehu řeky Hané, přes sousední obce Mořice,
Vrchoslavice, vede státní silnice Brno-Kroměříž-Přerov. Městečko Němčice nad
Hanou. leží na křižovatce silnic Kojetín-Brodek u Prostějova a Prostějov-Střílky.
Severní část katastru obce je tvořena mocnou vrstvou kvartérních
(čtvrtohorních) vátých spraší, jižní část katastru a sídliště je situováno (umístěno)
na štěrkové terase, vodorovný terénní stupeň vznikl nánosem půdy řeky Hané.
Prostor sídliště má spád terénu(území) asi 0,5 %, v severní části 1-2 %.
Nadmořská výška obce je 205 m n. m.
Řeka Haná, svým tokem od Vyškova až po ústí do Moravy u Kroměříže,
tvoří část rozhraní dvou mohutných středoevropských pohoří. České vysočiny a
Karpat. Česká vysočina vyplňuje celou západní část ČSSR, Karpaty se prostírají
ve východní části naší republiky. Tyto dvě odlišné části povrchu naší republiky
jsou odděleny pásmem nížin, které se táhnou z Podunají v Rakousku přes území
Moravy na severovýchod, zhruba ve směru čáry Znojmo – Brno-Přerov-Ostrava.
Dělící čára mezi Českou vysočinou a Karpaty prochází severovýchodně od Brna
Vyškovskou bránou, která spojuje Hornomoravský úval, tj. Území úrodné nížiny
Hané, s úvalem Dyjskosvrateckým.
Česká vysočina přechází na území prostějovského okresu v Drahanskou
vysočinu, která svými jižními výběžky vyplňuje téměř celý okres až po řeku
Hanou. Drahanská vysočina svými vrcholy dosahuje nejvyšších bodů v okrese
Prostějov v prostoru u obce Protivanov (Skalky 734 m) a klesá pozvolna
Dobrochovskou výšinou do roviny při řece Hané. Nejvyšším vrcholem této
vysočiny je Předina, východně od Dobrochova (310 m n. m.), kde je dnes umístěn
státní rozhlasový vysílač “Morava”. Nejjižnější cíp prostějovského okresu, jižně
od Němčic n. H., na pravém břehu řeky Hané, vyplňují Chřiby svými severními
výběžky, Litenčickými vrchy (Povětrník 341 m n. m., východně od Dřínova).
Údolí řeky Hané, stejně jako povodí Moravy a Bečvy, náleží k
nejnovějšímu věku geologických útvarů, tj. Ke čtvrtohorám a v nich k tzv. diluviu
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(pleistocénu). V tomto starším období čtvrtohor byly říční splavené písky a štěrky
časem zaváty prachem. Bylo to v dobách, kdy již řeky přeložily své toky na místa
odlehlejší nebo se hlouběji zaryly. (1) V těchto oblastech vytvořily větry místy
několik metrů mocné spraše (cihlové hlíny), zvláště v dolinách. Spraš je typický
pozůstatek doby ledové. Jsou to mocné vrstvy písečného prachu, hlíny, hrubšího
písku, jež suchý a chladný vítr zdvihal z vysychajících morén (nános kamenů a
písku) způsobený pohybem ledovce) a nanášel dále mimo ledovec. Již v pravěku
se na spraši vyvíjel bohatý život. A tak vzniklo největší bohatství Hanézemědělská půda, většinou prvotřídní jakosti. Na hanáckých černých a hnědých
půdách se pěstuje především cukrovka, pšenice a pověstný hanácký nejlepší
sladovnický ječmen. Tyto plodiny daly vzniknout zemědělskému průmyslu, který
komíny cukrovarů, lihovarů a sladoven v širé hanácké rovině vtiskuje charakter
celému kraji.

Zeměpisná
poloha:

Zeměpisná délka: Zeměpisná šířka:

Rozdíly místních
časů s časem
středoevropským:

Nadmořská
výška:
Prostějov 225 m

17° 07’východní
délky

49°28’ severní
šířky

+ 8 minut 28
vteřin

Němčice n. H.
205 m

17° 13’ východní
délky

49°21’ severní
šířky

+ 8 minut 52
vteřin

Kroměříž 202 m

17°24’ východní
délky

49°18’ severní
šířky

+ 9 minut 36
vteřin

Přerov 212 m

17°27’ východní
délky

49°27’ severní
šířky

+ 9 minut 48
vteřin

Podnebí
Podnebí Hané stejně jako na celé Moravě je na přechodu mezi
vnitrozemským podnebím východoevropským a přímořským podnebím
západoevropským. Příhodné tepelné poměry jsou dány nepatrnou nadmořskou
výškou) zemí, které je poměrně chráněno pře studenými severními větry.
Nejteplejší z celé Hané je okolí Kroměříže, které dosahuje střední roční teploty +
8,6 °C. Průměrné roční teploty 8 °C až 9 °C dosahují také Němčice nad Hanou,
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které mají téměř stejnou nadmořskou výšku jako Kroměříž. Nejvyšší teploty,
změřené na území Československa, dosáhly v roce 1929 v různých částech
jižního Slovenska 39 °C, nejnižší teplota – 42 °C byla změřena také v roce 1929
u Českých Budějovic. U nás v Němčicích n. H. byly naměřeny nejnižší teploty
dne 9. února 1929 a to –35 °C a následující den 10. února t.r. -34 °C. V těchto
dnech, jak uvádí kronika železniční stanice Němčice n. H., musely být práce při
výstavbě místního nádraží úplně zastaveny, jelikož půda byla zamrzlá do hloubky
1 m.
Na směru větru záleží jednak teplota vzduchu, jinak jeho vlhkost a
množství srážek. Převládající větry na Hané jsou sz, jz a z. Rychlost větru je
závislá na výšce vzdušného proudu, nárazovost je častější na horách než v
nížinách, ač maximální rychlost větru v Československu byla zjištěna 4. července
1929 v Prostějově (154 km v hod.). (2) Největší rychlost větru v posledních letech
byla naměřena 12. února 1962 na Pradědu (151 km v hod.).

Povětrnostní poměry v Němčicích nad Hanou dle záznamů meteorologické
stanice v místním cukrovaru

Rok

Průměrná
roční
teplota v
°C

Množství
srážek v
mm

Počet
Počet
Průměrná
srážkových plnoslun vlhkost
dní
vzduchu
ných dní

1959

8,30

494,4

89

67

-

1960

8,78

546,6

88

68

-

1961

8,92

462,2

77

93 max.

-

1962

7,97

554,1

85

50

-

1963

7,96

436,2 min.

80

68

-

1964

7,85

517,8

70 min.

82

83 min.

1965

6,92 min.

580,6

112 max.

52

87 max.

1966

8,69

634,5

111

38 min.

85

1967

9,27 max.

535,0

78

74

83,7

1968

9,17

639,3max.

94

76

84
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Součet

83,83

5400,7

884

668

422,7

Desetiletý
průměr

8,4 °C

540 mm

88 dní

67 dní

84 pětiletý
průměr

Do počtu plnoslunných dní jsou započítány jen ty, kdy obloha byla čistá
bez jediného mráčku.
Podle těchto záznamů meteorologické stanice cukrovaru můžeme sledovat
vývoj povětrnostních poměrů v Němčicích n. H. v letech 1959–1968, tj. Za
období posledních deseti let a dle těchto údajů činit pak patřičné závěry pro
podnebí v oblasti naší obce. Sledujeme-li záznamy průměrných ročních teplot,
můžeme pozorovat, že se pohybují v rozmezí minima 6,92 °C v roce 1965 a
maxima 9,27 °C v roce 1967. Průměr za10 let ročních 8,4 °C ukazuje, že naše
obec leží téměř v nejteplejší oblasti Hané (Kroměříž 8,6 °C).
V údolí řeky Hané je průměrných ročních srážek jen 530–560 mm, neboť
západní část Hané je chráněna Drahanskou vysočinou před západními větry.
Němčice n. H. leží tedy ve srážkovém stínu. Nejvíce srážek bývá v červenci,
nejméně v únoru. Rozdělení srážek během roku je velmi výhodné pro
zemědělskou výrobu, neboť rostlinstvo je zavlažováno právě v době vegetačního
období (od května do srpna). Roční množství srážek u nás v jednotlivých letech
značně kolísá. Poměrně suchý rok 1963 dosáhl jen 436,2 mm ročních srážek,
kdežto v deštivém roce 1968 u nás napršelo 639,3 mm vody. srovnáváme-li tyto
údaje s desetiletým průměrem ročních srážek 540,0 mm, docházíme k závěru, že
množství ročních srážek v Němčicích nad Hanou se pohybuje v rozmezí 80,7 %
- 118,4 % desetiletého ročního průměru a odpovídá skutečně stanovenému
průměru vodních srážek v údolí řeky Hané (530,00 mm – 560,0 mm). Množství
srážek není ovšem závislé na počtu srážkových dní. Jak ukazuje přehled,
maximum 112 srážkových dní v roce 1965 neodpovídá největšímu ročnímu
množství srážek v letech 1959–1968, stejně tak minimální počet 70 srážkových
dní v roce 1964 nejmenšímu ročnímu množství srážek v tomto období. Avšak
počet srážkových dní v roce značně ovlivňuje teplotu (viz r.1965: srážky
maximum 112 dní, teplota minimum 6,92 ° C).
Střední relativní vlhkost vzduchu v oblasti Hané je 75 % - 80 %. Náš
pětiletý průměr v Němčicích n. H. ukazuje průměrnou vlhkost vzduchu 84 %. Je
to pochopitelné, neboť naše obec leží v údolí při řece Hané, která do značné míry
ovlivňuje relativní vlhkost vzduchu u nás. Roční průměr tlaku vzduchu na Hané
přepočtený na hladinu moře činí 762 mm.

23

Sídliště
Němčice n. H. byly původně obcí návesního typu. Historické jádro obce
tvoří náměstí a ulice Chvátalova. Náměstí je pro obec typické. Tvoří jej protáhlý
lichoběžník o osové délce 397,5 m, přičemž delší základna lichoběžníku měří
103,5 m (u školy), kratší základna (v kótě) 13 m. Opticky připomíná náměstí
nepravidelný trojúhelník. Plocha území náměstí činí 2,31ha a 54 m2. V současné
době sídliště Němčice nad Hanou má v půdoryse přibližně tvar kruhu o průměru
1 km.

Název obce
Archeologické nálezy, které se vyskytují na území obce, nám dokazují, že
toto území bylo obýváno již od pravěku. Kdy nynější obec vznikla, není dosud
známo. První písemná zpráva o Němčicích n. H. pochází z 15. století. (3) Starší
badatelé poukazují na to, že místní jména Němčice, Němčičky, jsou odvozena od
národního pojmenování Němec, Němčík. (4) Též nesprávný je názor některých
místních vlastivědných pracovníků, kteří odvozují název obce od propuštěných
otroků-Němců. (5) Aby jména osad Němčice, Němčičky, mohla být odvozena od
Němců, mohlo by se tak stát jedině v době předkolonizační, neboť jinak by bylo
použito pro název obce jména lokátorova zprostředkovatele mezi králem a cizími
kolonizátory. Avšak v této době (předkolonizační) se neužívalo názvu “Němec”,
ale užívalo se jmen kmenových (Sasín, Durynk), takže i jméno osady by znělo
jinak (Sasíky, Durynky), ale nikdy Němčice. (4)
Téměř všechny osady, které užívají názvu Němčice, Němčičky apod., jsou
velmi staré a leží v úrodných krajích již dávno osídlených ryze rolnickým lidem.
(7) I kdybychom připustili osídlení těchto osad německými kolonisty volanými k
nám Přemyslovci ve 13. století, víme opět, že tito byli povoláváni především jako
osadníci měst, případně zakladatelé osad v okrajových horských krajích (rudné
doly atp.), jen výjimečně jako rolníci ve vnitrozemí. (6)
Název osady Němčice pochází od jména osobního (zakladatele, otce rodu).
Toto mínění nabývá vrchu, neboť je doloženo důvody vědeckými, třeba jen
mluvnickými. Příkladů na podobný druh názvů je mnoho. Jedním takovým
druhem názvů jsou jména patronimická, nazvaná podle otce, končící na –ice
(původně -ici).
U starých Čechů se však též vyskytují jména národní jako osobní: Čech,
Bavor, Sasín, Uhřín atp. Toto jméno nebylo tedy vždy znakem národní
příslušnosti.
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Němčice n. H. tedy vzhledem ke svému názvu nemusely být osídleny
obyvatelstvem německého původu. Kmen názvu obce Něm-pochází od osobního
jména Něma, Němota. (4) Můžeme tedy soudit, že z tohoto kmene Něm-, od
některého z těchto místních jmen, je též odvozen název obce Němčice.

Katastr
Němčice nad Hanou jsou největší katastrální obcí v jižní části našeho
okresu. Celková plošná výměra obce činí 1 202 ha 63 a. Pamětní kniha městečka
Němčic n. H. uvádí: “Němčice n. H. mají 2089 jiter, 1206 čtverečných sáhů, tj. 1
202,6292 ha pozemků, téměř všechny zorány. Území němčické měří od severu k
jihu 2 549 sáhů (tj. 4 km 834 m), od východu k západu 1 881 sáhů (tj. 3 km 567
m). “
Staré míry jeví se v metrické soustavě takto: (11)
1 sáh délkový (vídeňský) = 1,8965 m
1 sáh čtverečný = 3,60 m2
1 jitro = 1 600 čtverečných sáhů = 57 a 60 m2
1 korec = 800 čtverečných sáhů = 28 a 80 m2
1 měřice (míra) = 533 1/3 čtverečných sáhů = 19 a 18 m2
1 jitro = 2 korce = 3 měřice

Pro porovnání velikostí katastrů uvádím obce v jižní části okresu Prostějov
s katastry nad 500 ha: Tištín 826 ha, Klenovice n. H. 803 ha, Dobromilice 797
ha, Pivín 692 ha, Nezamyslice 574 ha, Hruška 542 ha, Pavlovice u Kojetína 521
ha. (12)
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Ing. Ervín Milt:

Pomístní jména
Během doby vznikala různá, tzv. pomístní jména, která místním občanům
označovala určitá orientační místa v katastru obce i v obci samé.
Pozvolný časový zánik některých orientačních bodů, společenské přeměny
v zemědělství po roce 1949, scelování drobných polností v družstevní hony a jiné
příčiny způsobují, že některá pomístní jména zanikají. Protože mají určitý
historický význam, uvádíme dále seznam pomístních jmen žívaných v naší obci
i s lidovým výkladem jejich názvu. Lidový výklad pomístních jmen jsme se
snažili ověřit v rozhovorech s nejstaršími občany naší obce. Seznam pomístních
jmen a výklad jejich názvů není úplný a MNV bude povděčen, když z řad
místních občanů a rodáků bude tento seznam doplněn, eventuálně pozměněn.

Pomístní jména v katastru obce
Pomístní jméno

Lidový výklad jeho názvu

Rokytí (V rokytí)

Dle pamětníků rostly na těchto místech stromy a
křoviny, a to pravděpodobně vrby, neboť dle
Trávníčkova Slovníku jazyka českého rokyta
znamená vrba.

Trouba (Tróba)

Původ názvu neznámý.

Skrzdoly

Pravděpodobně pro svažité pozemky.

Višňůvky

V místě rostly kdysi višňové stromy.

Zlámanka

Dle pamětníků na přístupové svažité cestě docházelo
k častým poruchám vozů.

Studený důl (Studenec)

Na svahu skloněném k severu se vždy úroda
opožďovala.

Nivky (Nivy)

Pravděpodobný původ z bývalého lučního využívání
pozemků.

Rovňa

V dialektu označení roviny-rovná pole.

Za mostkem

Dle můstku přes potok Žlebůvku.

Přední dlátko

Dle tvaru pozemku podobného dlátku.

26

Zadní dlátko

Dle tvaru pozemku. Označení “zadní” dle
vzdálenosti od obce.

Za Novosady

Pole za částí obce zvanou Novosada.

Žleb

Úžlabina mezi dvěma svahy. Protéká jí potok
Žlebůvka.

Nad mlýnem

Díly na svahu nad bývalým mlýnem.

Zážlebí

Pozemky za Žlebem.

Přední hruška

Dle pamětníků je název od stromu hruška, která v té
trati stávala. Stromy byly dva, název je dle prvního
směrem od obce.

Zadní hruška

Název dle druhého (zadního) stromu směrem od
obce.

Za hékem (Hak)

Dle pověsti býval za obcí, v místě asi dnešního
Hliníku, posvátný háj předků. Odtud název Za
hájkem, v dialektu přeměněno Za hékem.

Zahejčí most

Můstek přes mlýnský náhon Za hékem. Dle pověstí
zde sídlil a strašil hastrman.

Vinohrady

Pozemky obrácené k jihu nad tratí Němčice n. H. Nezamyslice. Ještě v minulém století se zde
pěstovala vinná réva.

U červeného kříže

Pole u kamenného kříže stojícího u silnice k
Prostějovu, který býval červené barvy.

Od Pivínska

Označení polí (též zadní pole od Pivínska)
sousedících s katastrem obce Pivín.

U pivínského vývozu

Dle vývozu v katastru obce Pivín.

Ondrouchův les

Úředník cukrovaru Ing. B. Ondrouch, vášnivý
nimrod, zalesnil v Přední hrušce koupené pole (horší
bonity) pod svahem.

Farma (U farmy)

V roce 1939 odkoupil pozemek Ondrouchův les
Antonín Kyselák č. p. 4 a po vykácení jej osázel z
větší části ovocným stromovím. Postavil zde
hospodářskou budovu, která byla zničena

27

dělostřelbou za II. světové války. Místu začali lidé
říkat “Na farmě”.
Livary (také Livarka)

Úžlabina nad nádražím. Původ jména není znám.
Místo bylo opředeno pověstmi (Goj a
Magoj...studánka, která nezamrzá).

Rybníček

V 16. století majitel panství Jan z Pernštejna
vybudoval na tomto místě, mezi Němčicemi a
Hruškou, několik rybníků.

Hrušecký kopec

Místní označení výšiny mezi Němčicemi a Hruškou.

Od Hrušecka

Pojmenování zadních polí mezi Němčicemi a
Hruškou.

Za vývozem

Pole za vývozem, který protíná svah nad budovou
ZDŠ

Masarykova lípa

Při manévrech v roce 1929 bylo na tomto místě
velitelské stanoviště, ze kterého přihlížel pohybům
vojsk prezident republiky T. G. Masaryk. Na
památku zde byl vybudován parčík a zasazena lípa,
která byla pojmenována prezidentovým jménem.

Nad Koutem (Nad
Kótem)

Pole nad místem obce, kterému se říkalo Kout.

Za brankou

Ve středověku byla úzká ulička “v koutě” na náměstí
uzavírána brankou. Odtud název pro pole za ní
ležící.

U štáci

Orientační název pro pozemky u nádraží.

U boží muky

Na Hrušeckém kopci stávala dřevěná boží muka. Po
jejím zániku nebyla již obnovena.

Nadloučí (Nadlóčí)

Svažité pozemky nad tratí “Louka”.

Benešův písečník

Majitel pozemků ve Skrzdolí Jan Beneš č. p. 24
začal o I. světové válce na tomto pozemku kopat
písek pro stavební účely.

U novýho krchova

V roce 1912 byl stávající hřbitov (založen v roce
1856) rozšířen. To dalo orientační název sousedícím
polím (krchov je v nářečí název hřbitova).
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Podstruža (Podstruží)

Pozemky pod výše ležícím mlýnským náhonem
(struha) u silnice k Víceměřicím.

Orny zahrady

Pozemky za obcí po pravé straně silnice do Mořic.
Název pochází snad dle bývalých obdělávaných
zahrad.

Pastviska

Tyto pozemky sloužily až do konce minulého století
pro pastvu dobytka, hlavně koní.

Mydlářova sekera
(sekýrka)

Pozemek kat. č. 3865 měl tvar sekerky. Jméno
“mydlář” je odvozeno od povolání majitele.

Od Víceměřska

Označení pozemků mezi tratí a struhou u Víceměřic.

Dáňka

Dle ústní tradice stával v těchto místech mlýn, jehož
majitelem byl Daněk. Dle pamětníků byly zde při
orání vyorávány stavební kameny.

Za kravským mostem

Pole mezi Hanou a Broděnkou za dřevěným mostem
přes Broděnku. Dle pamětníků zde bývaly pastviny
pro hovězí dobytek.

Hrázky na Hané

Dle pamětníků zde bývaly pískové hrázky, patrně
umělé, které měly zabránit povodním. Dnes jsou již
hrázky srovnány.

U hája

V místech stával lesík (háj), který snad patřil
klášteru v Nezamyslicích.

U hráze

Dle pamětníků zde bývala hráz (viz. Hrázky na
Hané) proti velké vodě. Dnes je hráz orbou
srovnána.

Loučky u Mořic

Pravděpodobně zde bývaly zatravněné louky.

U tří vod

Označení okolí místa, kde se stéká Haná s
Broděnkou a mlýnským náhonem ke mlýnu v
Mořicích.

Cigánov

Pole kat. č. 3537, dříve zarostlé vrbovím, v cípu “U
tří vod”. Dříve zde povoloval starosta obce tábořit
kočujícím cikánům.

Hak

Název dle tvaru trati podobné háku.
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Dolní Trávník (Trávník) Pozemky na jih od obce, které bývaly zatravněné a
sloužívaly ještě koncem minulého století pastvě,
hlavně drobného zvířectva (koz, drůbeže apod.).
Dnes zastavěno.
Kahajova zahrada

Pozemky, původně oplocené živým plotem, patřící
rodině Kahajově.

U gervisa

Původ jména neznám. Pole na hranicích katastru
mezi tratí a silnicí ke Kojetínu.

Svorka

Pole mezi železniční tratí a silnicí do Kojetína.
Název dle toho, že pole jsou svírána těmito
komunikacemi

Lopata

Název dle tvaru pozemku podobajícímu se lopatě.
Dnes částečně zastavěno.

Krajina

Pás krajních pozemků podél pravé strany silnice k
Měrovicím.

Palaška

Pozemky u hranice katastru po pravé straně silnice k
Měrovicím, zamokřené, kde dříve rostl palach
(rákos).

Louky (Lóky)

Pozemky mezi silnicí ke Kojetínu a Hanou, které
před meliorací byly zaloučeny.

U Dlouhé Vsi

Orientační označení polí poblíž Dlouhé Vsi.

Za merhovem

Pozemky za místem, kde v 16. století stával panský
dvůr. Německý název Mayerhof byl v nářečí
upraven na merhov.

Makuvka

Cesta mezi poli, kterou si občané z okolí ulice
Chvátalovy zkracovali příchod do ulice Nádražní.
Cesta ústila do této ulice mezi domy č. p. 262 a 384.
Dnes je zastavěna. Původ názvu je neznámý.
Názvy místních částí obce

Merhov

Přibližně v místě, kde nyní stojí budova ZDŠ na
náměstí, stál do 16. století dědičný panský dvůr
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(německy Mayerhof). Z německého názvu
transmutací v nářečí vznikl místní název “Merhov”.
Rajčuda

Část obce po pravé straně silnice k Mořicím. V 18.
A 19. století bývalo v obci pravidelně od jara do
podzimu ubytováno zpravidla jízdní vojsko, které
mívalo na tomto místě cvičiště. Z německého
Reitschule - jízdárna, vznikl místní název
“Rajčuda”.

Žabák

Jihovýchodní část obce, kde dle místního podání
bylo bažinaté místo, ve kterém se zdržovalo hojně
žab.

Dolní brána

Němčice n. H. bývaly již v době předhusitské
uzavírány dvěma branami. Dolní branou byla
nazývána uzávěra na straně východní (u domu č. p.
337).

Horní brána

Horní branou byla nazývána uzávěra na průběžné
silnici na straně západní u domu č. p. 1 (Hradilovi –
dnes u spořitelny).

Příkopy

Část obce za Dolní branou v místech, kudy vedl
příkop, jimž byla sváděna voda z Livar.

Chmelínek

Část obce za Horní branou po levé straně
Havlíčkovy ulice. Povýšením obce na městečko v
roce 1563 bylo získáno právo vařit a vystavovat
pivo. Potřebný chmel k jeho vaření se pěstoval v
těchto místech. Dle pamětníků byla poslední
chmelnice (gruntu č. 13) zrušena koncem minulého
století.

U mlýna

Část obce v sousedství bývalého mlýna, který byl
postaven v roce 1533.

V koutě

Němčické náměstí má tvar nepravidelného
trojúhelníka ve špičce zúženého. Tomuto místu se
dodnes říká “Kout” (Kót). Vybíhá ve velmi úzkou
uličku, která bývala uzavírána brankou.
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Lípa svobody

Byla zasazena v roce 1919 na náměstí a Tělocvičnou
jednotou Sokol na trvalou památku znovunabytí
státní samostatnosti 28. října 1918.

Zábraní

Část obce, která byla postavena za Horní branou.
Němčice se v 16. století začaly rozšiřovat nejprve za
Horní branou, a proto se těmto domkům začalo říkat
“Na zábraní”. Teprve později započala výstavba za
Dolní branou.

Novosady

Část obce postupně stavěná, počínajíc 16. stoletím,
podél cesty k Prostějovu. Vznikala především proto,
že grunty “na městečku” se nedělily a přespočetní
příslušníci selských rodin si zde v rodné vsi stavěli
zpravidla chalupy. Taktéž i nově přistěhovalí
usedlíci, povětšině lid dělný a řemeslný. Název
Novosady je pravděpodobně odvozen z označení
“novosedlí”, tj. nově usedlí. Odvození z označení
“nová osada” je již méně odůvodněné.

V přehledu pomístních jmen zemědělského katastru i názvů místních částí
obce jsou uvedena i ta jména, která již zanikla. Jednak proto, že zanikla příčina
názvu (Cigánov, U boží muky, Ondrouchův les, Mydlářova sekyrka apod.), nebo
se název ztratil zastavěním nebo včleněním do většího celku (Za brankou, Lopata,
Makůvka aj.).

Závěr místopisu
V minulosti nebylo úředně ustanoveno, zda se má užívat názvu “Němčice
na Hané” či “Němčice nad Hanou”. Proto dochází v roce 1914 k ujednocení a ve
výnosu C. K. ministerstva vnitra ve Vídni č. 2987 ze dne 18. března tr. Je název
upraven “Němčice na Hané” - “Niemtschitz in der Hanna”.
Za Československé republiky v roce 1923 dostávají Němčice nový úřední
název podle řeky Hané “Němčice nad Hanou”, kterého se užívá doposud.
Všech obcí a osad, které užívají názvu Němčice, je v Československu 20,
z toho 14 v Čechách, 5 na Moravě a 1 na Slovensku (viz příloha “Seznam obcíosad s názvem Němčice v Československu - 1965”). Z obcí Němčic největší
počtem (2094) a počtem trvale obydlených domů (474) a bytů (668) jsou
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Němčice nad Hanou. Největší rozlohu katastru mají Velké Němčice, okres
Břeclav (2216 ha).
Aby nedocházelo k záměně názvu obcí, je bezpodmínečně nutné stále
užívat bližšího určení při označení názvu Němčic, zvláště pak v úředním styku
nebo při psaní adresy (např. Němčice nad Hanou, okres Prostějov).

Seznam obcí-osad s názvem N ě m č i c e v Československu - 1965
Č.

Obec – osada

Okres

Počet
obyvatel(osady,
celkem)

Počet
domů

Počet Katastr
bytů obce-ha

(část obce)

1.

Němčice

Benešov

338

78

80

631

2.

RýcharyNěmčice

Kolín

524 925
401

247

262

1369

3.

Němčice

Mladá
Boleslav

233 233

59

61

291

4.

MahoušNěmčice-3
osady

Prachatice

167 446
134
145

123

132

1370

5.

Němčice

Strakonice

224

47

57

276

6.

SedliceNěmčice

Strakonice

1160 1209

274

375

1896

49

7.

NěmčiceDomažlice
Nový Herštejn

186 194
8

50

52

908

8.

TřebniceNěmčice-3
osady

Domažlice

177 398
46
175

91

97

1474

9.

Němčice

Klatovy

264

71

74

460

10.

Horní
Němčice
Mladotice

Klatovy

21 32
11

9

9

416

33

11.

Horní
Němčice

Jindřichův
Hradec

168

43

43

414

12.

Dolní
NěmčiceHostkovice

Jindřichův
Hradec

302 399
97

97

100

1055

13.

RábyNěmčiceKunětice

Pardubice

387 848
146
315

171

199

879

14.

Němčice-2
osady

Ústí nad
Orlicí

492 778
286

186

226

1032

15.

Němčice

Blansko

588

142

169

744

16.

IvančiceNěmčice-2
osady

Brnovenkov

4715 6767

1525

1959

2695

17.

Němčice

Kroměříž

442

115

132

291

18.

Velké
Němčice

Břeclav

1511

373

432

2216

19.

Němčice nad
Hanou

Prostějov

2094

474

668

1202

20.

Nemčice

Topolčany

1202

247

272

853

880

Prameny:
1. Norbert Černý, Přírodní poměry střední a severní Moravy
(Vlastivědy střední a severní Moravy díl I. - Kroměříž 1930
2. Dr. Jar. Vinař a Eva Vávra: Soubor map “Poznáváme svět”
Československo, Praha1960
3. L. Hosák: K nejstarším dějinám Kojetína, VVM Brno 2/1957
4. Černý-Váša: Moravská jména místní, Brno 1907
5. Bohumil Štégr: Pokrok vesnice (vesnické noviny okresu Kojetín-seriál
včera a dnes, č. 19, roč. VI.
6. Vlad. Kajdoš: Dějiny obce Němčic u Holešova (v rukopise)
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Marie Jašková:

Pravěk Němčic nad Hanou
Dějiny městečka Němčic nad Hanou začínají prvními písemnými zprávami
o něm, ale lidé žili na území dnešní obce mnohem dříve. O nejstarších obyvatelích
vyprávějí tzv. Archeologické nálezy, to znamená, zbytky dávných osad a
pohřebišť uložené v zemi. Němčice n. H. patří mezi ty moravské obce, ve kterých
se našli zájemci o “starožitnosti”, jak se dříve říkalo archeologickým památkám,
již koncem minulého století, a v nichž se začalo s vyhledáváním archeologických
dokladů před více než půl stoletím.
Zásluhu o první upozornění na nálezy v Němčicích nad Hanou má tehdejší
řídící učitel Jan Sedláček. Nejvíce objevů v obci je však spojeno se jménem
němčického rodáka Antonína Teličky, učitele v různých hanáckých obcích, a
nakonec ředitele školy v Přerově. Vyhledával pravěké památky, shromažďoval je
a potom ze svých sbírek vytvořil archeologické muzeum, které bylo později
začleněno do nově založeného muzea J. A. Komenského v Přerově. Antonín
Telička dovedl nadchnout pro archeologické výzkumy své přátele, němčické
občany, kteří s ním prohledávali katastr obce a vykopávali doklady pravěkého
osídlení. Některé výzkumy v Němčicích n. H. vedl i významný moravský
archeolog I. L. Červinka. Z němčických občanů je třeba jmenovitě vzpomenout
aspoň ty, kteří byli oběma badatelům nejvěrnějšími pomocníky. byli to J.
Voznica, A. Šimeček, Fr. Študent, O. Taufer, A. Jaša, R. Dittrich, B. Ondrouch,
A. Hýžďal a J. Zlámal.
K prvním nálezům došlo již při stavbě dráhy v roce 1868. Nejsou o tom
záznamy, ale prokázaly to pozdější výzkumy v prostoru kolem nádraží. Zprávy o
nálezech v Němčicích n. H. se objevují již koncem minulého století. Zmiňuje se
o nich Fr. Bayer v e Vlastivědném sborníku Přerovsko. A. Telička zveřejňuje
nález bronzové břitvy z Hliníka, J. Slovák uvádí, že byl z Hané vyzvednut
bronzový meč. Některé nálezy publikoval také J. Knies a I. L. Červinka. Zprávy
byly uveřejňovány v různých odborných časopisech, jako byly např. Časopis
vlastivědného muzejního spolku v Olomouci, Pravěk a Český lid. Objevovaly se
však i v oblastním tisku. V roce 1902 připravil I. L. Červinka ve Vlastivědě
moravské soubornou práci o archeologických památkách z Moravy, nazvanou
Morava za pravěku. Jsou zde uvedeny také všechny do té doby známé nálezy z
Němčic n. H. Nálezy jsou zaznamenány i v dalším souhrnu moravských objevů,
zveřejněných v Moravských starožitnostech z roku 1908 opět I. L. Červinkou.
Objevy z Němčic n. H. se však zabývali archeologové i později, a píše se o nich
v odborné literatuře dodnes, protože stále poskytují náměty pro studium.
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Již koncem minulého století, ale hlavně v letech 1906–1913, se prováděly
systematické výzkumy. Ve Svorkách objevil A. Telička se svými přáteli 14 hrobů
se skrčenými kostrami. Patřily většinou kultuře zvoncovitých pohárů a kultuře
únětické. Při kopání základů cukrovaru v roce1909 se našly2 únětické hroby. V
roce 1910 při úpravě silnice do Měrovic n. H. se přišlo na hroby a v roce 1912 u
cukrovaru na další. Patřily opět kultuře zvoncovitých pohárů a kultuře únětické.
Také na jiných místech byly objeveny pravěké památky, např. v Daňce, v
Hliníku, Za hékem, u hřbitova, v Mlynářově zahradě, v Kozlově, ve Žlebě, v
Zadním dlátku, na Trávníku, Na loukách, v Nadlóčí, v Kahajově zahradě atd.
Byly nalezeny hroby, zbytky osad a také jen ojedinělé věci. Všechny tyto nálezy
jsou svědectvím o pravěkém osídlení Němčicka.
V roce 1921 se při rozšiřování nádraží znovu našly hroby kultury únětické
a zvoncovitých pohárů. Na některých bylo zřetelně vidět, že byly zachyceny, a
tedy objeveny již při stavbě dráhy v roce 1868. Kromě těchto hrobů našel A.
Telička v okolí nádraží (polní trať Svorky) také pozůstatky osad a hroby
některých jiných kultur. V letech 1924 až 1926 se stavěla nová nádražní budova,
rozšiřovalo se prostranství kolem železniční stanice a upravovala se silnice
vedoucí k trati. Tehdy se opět ukázaly nálezy, které již sledoval i. L. Červinka.
Byla vykopána další část pohřebišť i zbytky sídlišť. Celkem bylo ve Svorkách
odkryto 32 hrobů z období kultury zvoncovitých pohárů a 78 hrobů kultury
únětické. Kromě toho byl v roce 1924 objeven ve dvoře cukrovaru žárový hrob
ze střední doby bronzové. I. L. Červinka věnoval němčickým nálezům
samostatnou studii v časopise Pravěk, nazvanou “Pravěká pohřebiště v
Němčicích na Hané”.
Ani dnes není ještě objeveno všechno, co se skrývá na polích kolem
Němčic n. H. i v městečku samém. Dokazují to náhodné nálezy, ke kterým občas
dochází. Tak byly nedávno zachyceny skrčené kostry za Novosady, hrob kultury
zvoncovitých pohárů byl rozrušen při stavbě sklepa v domě č. 135, ve stěně hlíny
za hřbitovem se ukázala sídlištní jáma únětické kultury. V roce 1954 byly
vykopány zlomky velkých nádob lužické kultury na náměstí, na středověké střepy
se přišlo při přestavbě v domě č. 51. Při stavbě nového zdravotního střediska v
Sokolské ulici byla výkopem proťata pravěká zásobní jáma z mladší doby
kamenné a vyhrnuty kamenné nástroje. Jistě se našly ještě i na jiných místech
různé archeologické památky, ale nebyla o tom podána žádná zpráva, a proto
zůstaly tyto nálezy nepodchyceny.
Roztřídí-li se dosavadní nálezy z Němčic n, H. podle kulturní příslušnosti,
ukáže se názorně obraz pravěkého života na území dnešního městečka.
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Zatím se našlo ze starší doby kamenné jen několik štípaných nástrojů z tzv.
pazourku (druh kysličníku křemičitého), což svědčí o tom, že se v obvodu
Němčic n. H. pohybovali lovci ve starší době kamenné-paleolitu, kdy naše země
byla pokryta mohutnými ledovci a kdy zde žili kromě jiné zvěře i mamuti.
Mnohem více nálezů je již z mladší doby kamenné-neolitu. Jsou to stopy, které
zanechaly dávné zemědělské rody, jež se začaly usazovat na úrodných půdách
střední Evropy asi od 5. tisíciletí před naším letopočtem. Pravěcí zemědělci
osídlili postupně řadu míst v obvodu dnešních Němčic n. H. a začali zde pěstovat
obilí. Malá políčka se obdělávala jen dřevěnými a kamennými nástroji a nářadím.
Tažné síly zvířat se naučili užívat až později, i když již v této době chovali některé
druhy domácích zvířat. Znali již většinu obilovin, jejichž klasy sežínali srpy, které
si upravovali z pazourkových čepelek, zasazených do dřevěných nebo
parohových násad. Měli i primitivní (jednoduché nedokonalé) mlýnky na obilí.
Obilná zrnka se roztírala na velkých plochých kamenech drtidly. Brzy se také
naučili spřádat vlákna a tkát látky. O tom poučují nálezy hliněných přeslenů k
zatížení vřeténka a nálezy hliněných závaží ke tkalcovským stavům. Kostěné
jehly ukazují, že si šili oděvy. Vyráběli si již také hliněné nádoby, tzv. Keramiku
a stavěli velké domy. Jejich domy bývaly 5–9 metrů široké a 20-40 metrů dlouhé.
Již od o počátku neolitu (mladší doby kamenné) však byly známy i malé domy,
které v pozdějších obdobích zcela převládly, když se změnil společenský řád i
celý způsob života pravěkých lidí.
Z archeologických nálezů můžeme poznat, jak vypadaly dávné osady, jak
se pohřbívalo, jaké nářadí a zbraně měli tehdejší lidé. Nedovíme se však, jakou
řečí tito lidé mluvili, ani jaká jména nesly jejich rody. Abychom mi sami mohli
pravěké obyvatele nějak pojmenovat, označujeme jednotlivé skupiny podle
některých jejich kulturních projevů. Tak např. Jedna skupina dostala jméno
kultura zvoncovitých pohárů, protože si lidé této kultury vyráběli nádoby ve tvaru
zvonu. Jiné kultury mají název podle způsobu výzdoby, např. kultura volutová
podle rytých nebo malovaných závitnic-volut na keramice. Další kultuře se říká
malovaná podle toho, že se keramika zdobila malovanými ornamenty. Název
kultura šňůrová vznikl proto, že se na nádobách vytvářely výzdobné motivy
zkroucenou šňůrou. Někdy se jednotlivé skupiny lidstva jmenují také podle
způsobu pohřbívání. Tak povstaly názvy kultura mohylová, lidé popelnicových
polí. Jindy vzniklo pojmenování podle názvu některé dnešní obce, v níž byla
objevena dosud neznámá kulturní skupina. Tak byl utvořen název kultura
únětická, velatická, platěnická apod.
Podle dnešního stavu znalostí o pravěku se usuzuje, že se zemědělství
rozšířilo do střední Evropy z Přední Asie, pře Malou Asii a Balkán /1/ v tzv.
mladší době kamenné-neolitu, která se tak jmenuje proto, že lidé ještě neznali
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kovy a své nástroje a zbraně zhotovovali hlavně z kamene, vedle toho i ze dřeva
a kostí nebo parohů. Na počátku neolitu vystupuje v našich zemích kultura
volutová. /2/ Několik míst na Němčicku, především Svorky, Trávník, Daňka,
bylo v té době osídleno, sotva však všechna místa současně. Dnešní Němčice nad
Hanou leží v prostoru, jímž od pravěku procházely kulturní i etnické proudy
všemi směry. Proto se zde objevují i prvky takových kulturních skupin, které mají
svá původní centra i ve velmi vzdálených oblastech. Na sídlišti volutové kultury
v Daňce se např. našly zlomky nádob kultury želiezovské, která byla rozšířena
především na jihozápadním Slovensku.
Nejstarší zemědělské prostředí v našich zemích procházelo postupně
vývojem, a kromě toho se nově tvárnilo i tím, že sem přicházely další rody s
jinými kulturními projevy. Na sklonku období, v němž zde žil lid volutové
kultury, dospěl na střední Moravu nový kulturní proud lidstva, kterému se říká
lidé s moravsko-slovenskou malovanou keramikou. Stopy tohoto lidu se na
Němčicku našly ve Svorkách a v Nadlóčí. Na těchto místech se našly i doklady
další, tzv. jordanovské kultury, která byla v našich zemích rozšířena na rozhraní
mladší doby kamenné-neolitu a pozdní doby kamenné-eneolitu. Mezi nálezy z
eneolitu (slovo je složeno ze dvou názvů, kámen a kov) se již objevují první
kovové předměty, které ohlašují nástup nové éry ve vývoji lidstva.
Kolem roku 2 500 př. n. l. žili na Němčicku lidé kultury nálevkovitých
pohárů. Zbytky jejich sídlišť se našly ve Svorkách a v Daňce. Na sklonku eneolitu
(po roce 2000 př. n. l.) se rozšířila po velké části Evropy kultura se šňůrovou
keramikou, jejíž existence je v Němčicích n. H. doložena nálezy ze Svorky a
Hliníku. Zajímavý nález pochází z polní trati Kozlov. Našla se tam nádoba, která
je svým tvarem i výzdobou blízká kulturní skupině tzv. kulovitých amfor. Tato
kultura stojí na počátku vývoje kultur se šňůrovou keramikou a její nálezy jsou v
našich zemích celkem vzácné. /3/ Při nálezech šňůrové kultury jde většinou o
hrobové nálezy. Lidé této skupiny byli především pastevci a zanechali poměrně
málo sídlišť.
Velmi dobře jsou na Němčicku zastoupeny nálezy další v pozdně
eneolitické kultury a tou je kultura zvoncovitých pohárů. Stopy lidstva této
kultury se rozprostírají na veliké rozloze od severní Afriky až do střední a západní
Evropy. Na nálezech z našich zemí je možno rozeznat vlivy, které sem pronikaly
za středomořské oblasti i ze západní Evropy. /4/ Nositelé kultury zvoncovitých
pohárů již znali měď, z níž si zhotovovali dýčky a různé ozdoby. Znali však také
zlato a slitinu zlata a stříbra, z nichž si vyráběli krásné šperky, především
náušnice. Zanechali poměrně velké pohřebiště ve Svorce, které ukazuje, že žili v
prostoru Němčic n. H. asi delší dobu
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Od počátku 2. tisíciletí př. n. l. nastává v e střední Evropě nová situace,
protože již plně nastupuje doba bronzová. Nejvýznamnější kultura starší doby
bronzové, kultura únětická, byla u nás rozšířena hlavně v Čechách a na západní
Moravě, zhruba po řeku Moravu.
Nový kov – bronz, slitina mědi a cínu, se v průběhu bronzové doby
uplatňuje stále důrazněji. Napřed se z bronzu hotovily především ozdoby, později
nástroje a zbraně. Kovové nástroje byly k mnoha pracím vhodnější než nástroje
kamenné a přispívaly k rychlejšímu kulturnímu i hospodářskému vývoji.
Postupně se vytvářely řady nových zaměstnání, spojených s dobýváním rud, s
jejich tavením a sléváním i s dalším opracováváním hotového kovu. Do větších
rozměrů vyrůstal pomalu také obchod. Z vyspělejších zemí se roznášely kovové
výrobky do zemí, v nichž ještě nedospěla jejich výroba na takovou úroveň a odtud
se zase získávaly jiné předměty, které nebyly k dispozici v ostatních zemích.
Nálezy ukazují, že existovala obchodní spojení mezi velmi vzdálenými oblastmi.
V hrobech únětické kultury byly nalezeny kromě keramiky a bronzových
předmětů i korálky ze skelné pasty, jejichž původ je patrně v Egyptě, a jantar
dovážený z pobřeží Baltského moře.
Pohřebiště únětické kultury ve Svorkách patří svým počtem 78 hrobů mezi
největší únětická pohřebiště v našich zemích. Je významné ještě i tím, že je
promíšeno hroby kultury zvoncovitých pohárů. Společné existence těchto dvojích
hrobů, které byly samozřejmě i na jiných nalezištích, se věnuje mnoho
pozornosti, protože poznatky získané na podobných pohřebištích, přispívají k
řešení vztahů mezi oběma kulturními skupinami, které byly v určitých fázích
spolu souběžné. Únětický lid sídlil také v Daňce, v Hliníku a Nade Mlýnem.
Nálezy z Hliníka patří již zčásti i tzv. kultuře věteřovské, která se vyvíjela z
únětického podkladu a byla rozšířena hlavně na jižní a jihovýchodní Moravě. /5/
Nálezy věteřovské kultury v Němčicích n. H. tedy opět ukazují na vztahy střední
Moravy k jižnějším oblastem.
Němčicko bylo osídleno i v následujícím období, ve střední době bronzové.
Do této doby patří žárový hrob, nalezený v roce 1924 ve dvoře cukrovaru.
Keramika z hrobu odpovídá tvarům keramiky středodunajské mohylové kultury.
Byla to jedna z komplexu mohylových kultur, rozšířených kolem poloviny 2.
tisíciletí př. n. l. po střední Evropě. V době svého objevení byl tento hrob jedním
z prvních svědectví o vývoji a rozšíření mohylových kultur u nás.
Na rozhraní střední a mladší doby bronzové jsou rozloženy v Evropě
kulturní skupiny, pro něž se stalo příznačným spalování zemřelých a ukládání
popelu mrtvých na společných pohřebištích, jímž dnes říkáme popelnicová pole.
Kulturních skupin popelnicových polí byla celá řada. Jsou již dobře prozkoumána
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jejich rozsáhlá pohřebiště, ale je dosud známo jen málo jejich sídlišť. Na střední
Moravě patří nejvíce nálezů tzv. lužické kultuře popelnicových polí. V
Němčicích n. H. se objevily její stopy ve Svorce, v Hliníku, v Daňce a v Zadním
dlátku. Ke starším nálezů přibyl nově nález z náměstí. Na některých němčických
lužických nalezištích, především v Daňce a v Hliníku, byly vykopány i předměty,
které patří jiné, mladší kultuře popelnicových polí, tzv. kultuře slezské. Tyto
nálezy jsou důležité, protože ukazují kontinuitu (souvislost) osídlení až do
sklonku doby bronzové (asi 700 let př. n. l.).
Vedle rozsáhlého únětického pohřebiště ve Svorkách jsou
nejvýznamnějším objevem v Němčicích n. H. nálezy platěnické kultury, která
byla jednou z nejmladších kulturních skupin komplexu (souboru předmětů) kultur
popelnicových polí. Za hékem bylo zjištěno sídliště platěnické kultury a v Hliníku
pohřebiště s větším počtem hrobů. Obojí zkoumal A. Telička. Platěnická kultura
patří již do doby, kdy se lidstvo seznámilo s dalším kovem, železem (před
polovinou posledního tisíciletí př. n. l.). Výzkumy v Němčicích n. H. přinesly
řadu krásných nádob, a kromě toho i bronzové a železné předměty. Nálezy
platěnické kultury pocházejí také z Daňky a ze Svorky. Jsou dokladem bohatého
života v prostoru Němčic n. H. na počátku železné doby.
Z celého souboru kultur popelnicových polí je nejznámější kultura lužická,
kterou kdysi mnoho archeologů připisovalo Praslovanům. Vedlo je k tomu více
důvodů, především shodný způsob pohřbívání zemřelých, podobně budovaná
hradiska a obdobný způsob života. Celá otázka původu a rozšíření kultur
popelnicových polí je však velmi složitá a není dosud zcela objasněná. Není zatím
zřejmý ani vztah těchto kultur k historickým národům Evropy, ale přesto se soudí,
že v některé východní větvi kultur popelnicových polí je možno hledat základ
slovanských národů. Ostatní se zase podílely na vytváření jiných evropských
národů, např. Keltů a Germánů. /7/
Kromě lužické, slezské a platěnické kultury jsou v Němčicích n. H.
doloženy zásahy dalších kultur popelnicových polí. Z jižní Moravy sem pronikly
prvky kultury velatické, která byla zhruba souběžná s kulturou lužickou. Ze
stejného prostředí přicházely za průběhu kultury platěnické vlivy horákovské
kultury. Kromě toho bylo mezi platěnickými nálezy z Němčic n. H. několik nádob
malovaných a plasticky zdobených. Takové druhy výzdoby jsou cizím
elementem (prvkem) v moravském platěnickém inventáři. Připisují se kulturním
zásahům z Čech a ze Slezska. /8/ Střetávaly se tedy na střední Moravě různé
kulturní proudy, přicházející ze severu, z jihu, z východu i ze západu. Všechny
podobné jevy se považují za velmi důležité, protože přinášejí důkazy o
mnohotvárnosti a složitosti kulturních i etnických (příslušících k nějakému
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kmeni-národu) vztahů v pravěku a přispívají k vytvoření ucelenějšího obrazu
dávného života v našich zemích.
V posledních stoletích před naším letopočtem lze sledovat ve střední
Evropě vlnu keltského obyvatelstva nebo alespoň jeho velký kulturní vliv na
starousedlé lidstvo v tomto prostoru. Keltové-Galové patří mezi první kmeny
střední Evropy, které známe jménem, a to ze zpráv římských historiků. Jejich
vyspělá kultura, které se říká laténská, je jednou z mála pravěkých kultur, jíž je
možno bezpečně přiřknout historickému národu. Keltové ovládali dokonale
výrobu a zpracování železa, budovali ve střední Evropě první města a odlévali
zlaté a stříbrné mince. A. Telička zjistil keltské sídliště v Zadním dlátku a Na
loukách, kde vykopal především železné předměty. Nad Hliníkem bylo objeveno
keltské ploché kostrové pohřebiště. V hrobech se našly bronzové náramky a
železné spony. Pohřeb z této doby byl zjištěn také v Mlynářově zahradě, železné
laténské předměty se našly i ve Svorce. Na keltských nalezištích v Němčicích n.
H. byly vykopány také nádoby, ale není bezpečně známo, na kterém se která z
nich našla. /9/
Již od konce starého, ale především od počátku nového letopočtu, zakládali
Římané své provincie v Podunají. Kulturní vliv provincií i samotné Itálie se
projevil u kmenů střední Evropy a znamenal nový rozmach jejich vývoje. Kontakt
(spojení) s římským kulturním prostředím se odrážel i na střední Moravě. Na
Němčicku se našly doklady-archeologické památky z tohoto období v Zadním
dlátku. Kromě zlomků keramiky, bronzových a železných předmětů tam byl
nalezen i peníz s ražbou císaře Galliena, který vládl v Římě ve 3.století našeho
letopočtu.
Kultura římských provincií nezůstala bez vlivu na slovanské obyvatelstvo,
které od 2. století pomalu naplňovalo střední Evropu. /10/ Na Němčicku zatím
není zachyceno nejstarší slovanské osídlení. Teprve ze střední doby hradištní
pochází řada typických nádob, kostěné a železné předměty. Našly se v Zadním
dlátku, ve Svorce a v Nadlóčí. Jsou svědectvím, že tato místa byla osídlena ve
slavných dobách Velké Moravy.
Slovanské obyvatelstvo žilo v okruhu městečka i po pádu Velkomoravské
říše, v tzv. mladší době hradištní. Ukazuje to objev řadového kostrového
pohřebiště mezi Hliníkem a dnešním hřbitovem. V těchto mladohradištních
hrobech se našly stříbrné a bronzové náušnice, které byly oblíbeným šperkem
našich předků v 10. a 11. století. Dosud nebylo objeveno sídliště, k němuž toto
pohřebiště náleží. /11/
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Na několika místech se našly i zlomky středověké keramiky, jako např. ve
Svorce a v poslední době v domě č. 51. To jsou již archeologické doklady z doby,
v níž městečko Němčice n. H. opouští půdu prehistorie a prvními písemnými
zprávami vstupuje do své historie.
Nálezy z Němčic n. H. jsou uloženy především v přerovském muzeu, dále
v Brně, Olomouci, Kojetíně a něco je i v Němčicích n. H. Místní sbírky jsou
umístěny v domě č. 298 v Horní bráně. V současné době o ně pečuje kroužek
Sdružení přátel vlastivědného muzea v Němčicích nad Hanou.
Poznámky:
1. Z našich badatelů se otázkou původu zemědělství šířeji zabýval B.
Soudský v práci “Nejstarší zemědělské civilizace”. Obzor prehistorický
XIV, 1950
2. O nejstarší zemědělské kultuře na Moravě píše R. Tichý: “Osídlení s
volutovou keramikou na Moravě”. Památky archeologické LIII, 1962.
3. Z našich archeologů zastává mínění o vývoji východní skupiny šňůrové
kultury a kulturní skupiny kulovitých amfor především E. Neustupný.
4. Vztahy kultury zvoncovitých pohárů našich zemí k ostatním skupinám této
kultury se zabýval L. Hájek. Z jeho prací je to hlavně dílo “Vztahy
středoevropské kultury zvoncovitých pohárů k jihovýchodu”. Referáty
Liblice 1957.
5. Únětickou a věteřovskou kulturu na Moravě studoval především K.
Tihelka v dílech “Moravská únětická pohřebiště”. Pam. arch. 1953 a
“Moravský věteřovský typ”. PA LI, 1960 O Němčických únětických
nálezech píše také J. Ondráček, “Moravská protoúnětická pohřebiště”.
Slovník archeologie XV/2 1967, str. 389 n.
6. Otázku dalšího vývoje lužické kultury na Moravě studoval V. Podborský
“K otázce kontinuity vývoje kultury lidu popelnicových polí na Moravě”.
Pam. archeologické XLV, 1954, str. 263
7. Stručně jsou shrnuty tyto názory v práci J. Neustupného “Pravěk
Československa”. Praha 1960, str.380
8. O zvláštních keramických tvarech z Němčic n. H. píše V. Podborský ve
studii “Plastická vlnice na platěnické keramice na Moravě”. Sborník prací
University J. E. Purkyně, Brno 1957
9. Němčice n. H. jsou jmenovány mezi laténskými nalezišti v knize j. Filipa
“Keltové v e střední Evropě”. Praha 1956
10.Proti dřívějším názorům klade se nyní vstup Slovanů do našich zemí blíž
k rozhraní letopočtu, snad již do 2. nebo 3. století n.l.
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11.O slovanských nálezech v Němčicích n. H. píše I. L. Červinka v práci
“Slované na Moravě a říše Velkomoravská”.

Přehled archeologických nalezišť v katastru obce Němčic nad Hanou
DOBA KAMENNÁ
Starší doba kamenná-paleolit (600 000 - 10 000
Ojedinělé nálezy štípaných nástrojů bez uvedení lokality (naleziště).

př.n.l.)

Střední doba kamenná-mezolit (10 000 – 5 000 př.n.l.)
zatím nejsou známy.

Nálezy

Mladší doba kamenná-neolit (5.tisíciletí-počátek 3.tisíciletí př.n.l.)
Kultura volutová-Svorka, Trávník, Daňka, Sokolská ulice č.522
Kultura moravsko-slovenská malovaná-Svorka, Nadlóčí.
Kultura
jordanovská -Svorka, Nadóčí.
Pozdní doba kamenná-eneolit (první polovina 3.tisíciletí-počátek 2.tisíciletí
př.n.l.
Kultura
nálevkovitých pohárů-Svorka, Dańka
Kultura
šńůrová - Svorka, Hliník, Kozlov.
Kultura
zvoncovitých pohárů-Svorka, nádraží, Ztracená ulice č.135

DOBA BRONZOVÁ
Starší doba bronzová (počátek 2. tisíciletí-polovina 2.tisíciletí př.n.l.
Kultura únětická-Svorka, Daňka, Hliník, Nad mlýnem, cukrovar, nádraží.
Kultura věteřovská - Hliník
Střední
doba
bronzová
(2.polovina
Středodunajská mohylová kultura–cukrovar.

2.

tisíciletí

př.n.l.)

Mladší doba bronzová (konec 2. tisíciletí-počátek 1. tisíciletí př.n.l.)
Lužická kultura popelnicových polí-Svorka, Daňka, Hliník, Zadní dlátko,
náměstí.
Pozdní
doba
bronzová
(první polovina
Slezská kultura popelnicových polí-Daňka, Hliník.

1.

tisíciletí

př.n.l.)
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DOBA ŽELEZNÁ
Mladší halštatské období (před polovinou 1. tisíciletí př.n.l.
Platěnická kultura popelnicových polí-Svorka, Hliník, Za hékem, Daňka.
Doba laténská (4.století př.n.l.- rozhraní letopočtu)
Kultura laténská-Svorka, Zadní dlátko, Hliník, Mlynářova zahrada, Na loukách.
Doba římská (1.století - 4.stoletín.l.)
provinciální kultura-Zadní dlátko.

Římská

Doba stěhování národů (5.století - 6.století n.l.)
není doložena.

Dosud

OBDOBÍ SLOVANSKÉ
Doba předhradištní (6.století n.l.)
není doložena.

Dosud

Starší doba hradištní (7.století - 8.století n.l.)
není doložena

Dosud

Střední
doba
hradištní
(9.století-počátek
10.století
Osídlení z doby Velkomoravské říše-Zadní dlátko, Svorka, Nadlóčí.

n.l.)

Mladší
doba
hradištní
Pohřebiště-Hliník, hřbitov.

n.l.)

(10.století

STŘEDOVĚK
Středověká keramika – Svorka, Chvátalova ulice č.51

-11.století

44

František Řezáč:

Dějiny Němčic nad Hanou do roku 1848
Vývoj obce do roku 1563
Němčice nad Hanou patřily od nejstarších dob k zeměpanskému zboží
kojetínskému. Panství se někdy v letech 1247–1258 dostalo do rukou pražských
biskupů, později arcibiskupů. Hospodářským a správním střediskem celého
pozdějšího panství se stal Kojetín. /10/ První historická zmínka o Němčicích nad
Hanou je z roku 1406. Druhého října tohoto roku pražský arcibiskup Zbyněk z
Hasenburku pustil svým poddaným z vesnic Němčic, Měrovic a Hrušky,
náležejícím k arcibiskupskému panství kojetínskému, odúmrť. Od té doby mohli
poddaní své statky movité i nemovité volně prodávati a odkazovati. Zemřel-li
majitel bez dědiců a bez testamentu (závěti), připadl majetek arcibiskupovi. /11/
O tom, jak se husitské revoluční hnutí dotklo zboží kojetínského a tím i
Němčic, není nikde psáno. Také není zprávy o tom, zda byl v této době v
Němčicích kněz podobojí či katolický. Pouze z celkových dějin Moravy můžeme
soudit, že při výpravě husitů na Moravu v roce 1423, kdy bylo dobyto Přerova a
husité stáli před Kroměříží, zasáhly jejich oddíly i na území Němčic. /12/ V
polovině září téhož roku při druhé výpravě, kterou vedl Jan Žižka z Trocnova,
bylo dobyto Kroměříže. /13/
Další velké škody utrpěla Morava v roce 1431, když Albrecht Rakouský
táhl přes Moravu do Čech, přičemž cestou bylo dobyto Přerova. Zřejmě při této
výpravě šla i přes území Němčic jeho vojska. /14/
Král Zikmund po válkách husitských listem ze dne 25.ledna 1436 zastavil
zboží kojetínské Jiříku ze Šternberka a Lukova a jeho manželce Anežce. /15/ Jiří
ze Šternberka držel panství pouze rok. 27.ledna 1437 postoupil zástavní listiny
na něj Janu Tovačovskému z Cimburka. /16/ Tím Němčice nad Hanou přecházejí
do držení jednoho z nejbohatších moravských rodů, sídlícího na nedalekém
Tovačově.
Když Cimburkové Adamem z Cimburka vymřeli po meči v roce 1502 /17/,
prodala matka zmíněného Adama město Kojetín, vsi Němčice, Měrovice,
Stříbrnice, Hrušku, Jaroměřice u Jevíčka a pusté vsi Dobrušov, Krůžek a
Daňkovice Vilému z Pernštejna, nejvyššímu hofmistru království českého. V
“dobré vůli”, jíž paní Johanka z Krajku postupuje novému majiteli všechny
zápisy a listiny na zboží kojetínské a jaroměřské, se píše, že všechno toto se
postupuje tak, “aby svrchu psaný pan Vilém z Pernštejna a na Helfštejně, erbové
a budůcí jeho plné právo a moc k tomu ke všemu, co se v těchto listech na Kojetín
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svědčících vypisuje, měli a požívali, tak jak to on, syn můj nejmilejší, dobré
paměti měl a já po něm.” /18/
Němčice se dostaly do držení rodů pánů z Pernštejna v době, kdy tento
moravský rod byl na vrcholu své moci. Bylo to za Viléma z Pernštejna. Vilém
byl přední osobností politického i hospodářského života království. Zastával
důležité zemské funkce, byl komorníkem zemského sněmu moravského,
nejvyšším hofmistrem království českého, předsedou královské rady a
komorního soudu. Po jeho smrti byly rodové statky rozděleny mezi syny Jana a
Vojtěcha. /19/ Němčice připadly k dílu Janovu. Ten po smrti svého bratra v
roce1534 znovu spojil rodový majetek v jeden celek. /20/ Jan svými současníky
býval nazýván “Bohatým”. Měl takovou moc a hospodářskou sílu, že po vymření
rodu Jagellonského se rozhodl kandidovat na královskou korunu. Avšak i přesto,
že volba vyzněla v jeho neprospěch-za krále českého byl zvolen Ferdinand
Habsburský-jeho vliv v zemi, vyplývající z jeho majetku, zůstal. Bylo mu
zastaveno panství kladské a jako kladský hrabě měl právo razit vlastní minci,
která byla platná v celém českém království. /21/
Němčice nad Hanou v době, kdy se dostaly k panství pernštejnskému, byly
pouhou poddanskou vesnicí, o níž máme jen velmi málo zpráv. Avšak i tato
troška nám ukazuje poměr mezi poddanými a vrchností.
Majitel panství Jan z Pernštejna zřizuje na svých panstvích rybníky.
Několik též zřídil na pozemcích poddaných ze vsí Němčic, Hrušky a Měrovic.
Rybníky byly založeny v rovině, v blízkosti řeky Hané. Poddaní sice dostali
náhradu za zabranou půdu, avšak půdu horší bonity, na vyvýšených místech. /2/
V roce 1544 poddaní ze vsí Němčic a Měrovic žádají svého pána Jana z
Pernštejna, aby jim dovolil držet jen jednoho kněze, protože desátky a platy
vycházející z obou vsí nestačí na vydržování dvou kněží. /23/
Na sklonku Janova života se začíná projevovat v jeho majetkovém držení
hluboká krize, která jej donutila odprodávat některá panství, jako např. Rožnov,
Valašské Meziříčí aj. Jan, který za svého života platil za předního velmože
království, musil před svou smrtí roku 1548 zříti počátek krize, kdysi slavného
rodu pernštejnského. /24/ Jeho synové po něm sice dědili každý panství s ”více
než 10 zámky a sty vesnicemi,” /25/, ale celý rodový majetek byl zatížen
břemeny, jež pohltila celý jejich výtěžek. Po smrti Jaroslava a Vojtěcha došlo ke
spojení majetku v rukou Vratislava z Pernštejna. Vratislav byl od mládí v
královských službách. Přestupem ke katolické církvi roku1555 otevřela se mu
dráha dvorských hodností. Byl nejvyšším štolbou pozdějšího císaře Maxmiliána,
komorníkem, a nakonec kancléřem království českého.
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Povýšení obce na městečko
Vratislav z Pernštejna měl zájem na tom, aby poddanské vsi vzkvétaly, a
tak měl z nich co největší příjmy. Proto na jeho žádost povýšil v roce 1563 císař
Ferdinand Němčice na městečko. S tímto povýšením dostaly Němčice také
vlastní pečeť, znak, právo tržní týdenní trh ve středu, výroční v pondělí po Květné
neděli a na sv. Bartoloměje (24.srpna) a právo pivovárečné. Listina o povýšení
Němčic uvádí, že “císař Ferdinand, z Boží milosti volený císař římský a svaté říše
rozmnožitel, král český, uherský etc., na žádost pana Vratislav z Pernštejna,
nejvyššího stolmistra a komorníka svého a na přímluvu svého syna Maxmiliána,
arcivévody rakouského, krále německého etc., abychom mu ves, náležející pod
panství tovačovské, za městečko vysaditi a takovými milostmi obdařiti ráčili.”
Ferdinand uděluje městečku tyto výsady:
“Mohou tam všelicí řemeslníci, totiž pekaři, řezníci, sladovníci, soukeníci, sukna
kráječi, krejčíři, hrnčíři, kováři, ševci a jiní obchodníci svou živnost provozovati.”
O pečeti a erbu se praví:
“Erb má býti od spodku až k svrchni rozdělený, polovice žluté neb zlaté barvy, v
níž půl hlavy zubrové s kruhem a vypouleným jazykem se vidí, druhá polovice
modrá neb lazurové barvy, u spodu kopeček, neb trávníček zelený, na němž pět
klasů pšeničných své přirozené barvy se vidí, pobříslem svázaných a vzhůru
stojících.” /26/
Tímto znakem mohl purkmistr pečetit všechny listiny městečka. Dále se
povoluje odbývat “každou středu obilní trh týdenní“ a mimo to trhy roční. A
mimo to trhy roční. /27/
Jistě bude zajímavé si říci, že půl hlavy zubra se ve znaku městečka
vyskytuje proto, aby bylo ukázáno na sounáležitost s panstvím pernštejnským,
neboť celá hlava zubra se vyskytuje ve znaku tohoto moravského rodu. Pšeničné
klasy jistě poukazují na to, že městečko je v úrodném kraji–na Hané- kde se
převážně pěstují obiloviny.
“Vysazení” Němčic na městečko jest významným mezníkem v dějinách
obce a jejím povznesením po stránce hospodářské, neboť vedle výnosu
zemědělského přistupuje výnos z řemesel, jimiž se od té doby mohli místní
obyvatelé zabývat. Významným úspěchem bylo právo vařit pivo, jelikož
poskytovalo velké zisky právovarečným měšťanům (pivovar stál na místě dnešní
budovy MNV). Proto také dochází ke sporu mezi právovarečnými měšťany
němčickými a kojetínskými, kteří brzy pocítili konkurenci němčických. /28/
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Již roku 1564 /29/ si kojetínští stěžují před vrchností, že právo pivovárečné,
které němčičtí měšťané mají, je v rozporu s nařízením Vojtěcha z Pernštejna z
roku 1556 /30/ a také se zněním výsadní listiny Ferdinanda I. z roku 1563, podle
něhož “vysazení” Němčic na městečko, nemá být na újmu jiným městům a
městečkům v markrabství Moravském. Tento spor byl řešen Vratislavem z
Pernštejna, který sporu s “některými dobrými lidmi stavu rytířského” stížnost
kojetínských uvážil a rozhodl, že “obyvatelé výsadních domů a šenkovních ke
Kojetínu a městu Tovačovu, jakož i k troubeckému pivovaru obrácených, pivo
vařiti a vystavovati mohou, avšak s tou výjimkou, že kdyby se jim toho piva
nedostávalo, odjinud ho bráti nesmějí než od kojetínských.”/31/
Druhý předmět sporu mezi Kojetínem a Němčicemi zavdalo císařem
udělené právo “velké váhy”, totiž právo, že hrubé zboží prodávané na týdenních
trzích v Němčicích, smí se vážiti a poplatky z něho vybírati přímo v Němčicích,
nikoli v Kojetíně, který tak přicházel o značnou položku svých městských příjmů.
Tento spor byl vyřešen ve prospěch kojetínských a v Němčicích bylo zakázáno
držeti velkou váhu pod pokutou pěti kop grošů. /32/

Dějiny městečka 1563–1848
Z doby po “vysazení Němčic na městečko” dochovaly se dva vzácné
prameny pro poznání jejich vnitřních dějin, totiž urbáře panství kojetínského. /33/
Žádný z urbářů není datován, avšak vnitřním rozborem můžeme dojít k závěru,
že první pochází z let 1566/67, druhý vznikl někdy po roce 1582, neboť se v něm
uvádí tehdejší němčický farář Jan Křenovský, který nastoupil svůj úřad v
Němčicích v říjnu 1582 /34/
Podle prvního urbáře byl stav v městečku tento:
gruntů

79

zahradníků

18

mlynářů

2

Řemeslníci a jiní živnostníci s výjimkou krčmy nejsou tu uvedeni, a tak po
této stránce jsou naše poznatky mezerovité. Rolníci byli k vrchnosti povinni platy
a robotami, měli však též určité pozemky od vrchnosti pronajaty pod plat.
Platy poddaných k vrchnosti vytyčuje urbář takto:
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Úroky platili všichni poddaní jednou do roka, a to o sv. Ondřeji, poplatek za
užívání mostu přes řeku Hanou (rež mostní) se platil o Hromnicích.

Platby poddaných

Poplatek

Suma úroku o sv. Ondřeji

36zl., 63gr., 6den.

Suma sečnýho o témž čase

1zl., 33gr.

Suma z dvorské role

8zl., 32gr.

Suma z kněžské role

28gr.

Suma z krčmy

18gr.

Mlynář platil úrok dvakrát do roka (o sv. Jiřím a sv. Václavu).
Mimo to byl povinen odevzdat vrchnosti 1 husu, nebo za ni zaplatit příslušnou
taxu. Urbář praví:
Platby mlynáře

Poplatek

Suma úroku ze mlýna o sv. Jiří

2zl., 15gr.

Suma úroku ze mlýna o sv. Václavu

2zl., 15gr.

Suma sečnýho o témž čase

2zl., 20gr.

Suma hus krmnů jednu o sv. Martině neb za ni

7gr.

Abychom si učinili správnou představu o těchto platech, podívejme se a
srovnejme si, co mohl poddaný v 16.století za 1 groš koupit:
Zboží

Poplatek

1 slepice

1gr.

1 husa

7gr., 2den.

1 měřice rži

10gr.

Za použití mostu přes řeku Hanou se platil poplatek tzv. “rež mostní).
Urbář říká: “Suma rži mostní o Hromnicích míry kroměřížské 23 měřic.
Pokládajíce za (1 měřice - F. Ř.) 10 gr., činí 3 zl., 55 gr. To znamená, že v případě
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toho, že by vrchnost potřebovala finanční prostředky, mohla se tato naturální
dávka reluovat (nahradit penězi) na plat.
To, že němčičtí poddaní platili z “role dvorské”, nasvědčuje tomu, že kdysi
panský dvůr, který stával u Němčic, Merhof, byl rozdělen mezi poddané, jak bylo
tehdy na pernštejnském panství zvykem. /35/
Mimo platy vrchnosti byli poddaní povinni robotami tažnými a pěšími.
Roboty tažné (též se říkalo potažné) vykonávali ti poddaní, kteří měli koně.
Nebylo ještě zvykem používat k potažným pracím hovězího dobytka. Krávy se
chovaly pouze pro mléko, a to ještě velmi málo, neboť byl velký nedostatek píce.
Z potažných robot např. poddaný vozil stavební materiál na stavbu
(kamení, cihly, vápno, písek, hlína, dříví, šindel, prkna, dříví k tarasům, kameny
k tarasům). Poddaní byli též povinni při výlovu rybníků vylovené ryby odvážet.
Tyto poddanské povinnosti byly určovány buďto podle fůr nebo podle dnů.
Podle fůr byl určován stavební materiál, a to zase podle množství a potřeby. Tak
jistě při vrchnostenských stavbách bylo nejvíce potřeba kamení, cihel a dříví.
Proto byl každý poddaný povinen 4–5 fůrami. Šindele bylo potřeba méně, proto
byl poddaný povinen pouze jednou fůrou. Při výlovu rybníků, kde nezáleželo na
množství, ale na čase, se povinnosti určovaly na dny. Každý poddaný byl povinen
třemi dny potažné roboty při výlovu rybníků.
Jednou z nejtíživějších potažných robot byl dovoz vína z hor (vinohradů)
židlochovických, o nichž se urbář zmiňuje takto: “Též oni jsou povinni, kteří koně
mají, Jeho Milosti pánu pro víno pod hory židlochovské jeti, dává jim od jedné
bečky 31 gr., od jednoho drejlinku po 1 zl., a ostatek mají na svůj náklad dovésti,
však aby v tom mírnost zachovalo se, za tu povinnost mimo to, co se jim dává,
dává se 20 zl.”.
Podobně obtížným břemenem byl dovoz topného dříví na zámek v
Tovačově.
Avšak tyto potažné roboty mohly být změněny na plat, zvláště když je
vrchnost nepotřebovala, což se ovšem stávalo zřídka, neboť feudálové při svém
široce rozvětveném podnikání, zvláště rybnikaření a pivovarnictví, potřebovali
potažních robot, protože vlastního dobytka měli celkem málo.
Výše náhrady se vymezuje za jednu fůru a pohybuje se od 6 do 3 grošů,
podle potřeby dováženého materiálu. Největší náhrada (6 gr. za fůru) se poskytuje
za materiál nejvíce při stavbě potřebný.

50

Dalším druhem robot byly roboty pěší, které vykonávali všichni usedlí
(všichni majitelé polností) v Němčicích. Je nutno podotknouti, že poddanské
povinnosti byly předepisovány z držby půdy.
K pěším robotám patřily práce při rybnících (opravy hrází, pomoc při
výlovu), čištění mlýnské strouhy, oprava stavu na řece Hané, sekání topného dříví
na tovačovský zámek, žňové práce (sekání obilí a svážení obilí) a lovení zvěře
pro vrchnost v kojetínských lesích.
Výše robot byla určena ve dnech, a to od čtyř do jednoho dne. Největší
robota byla určena na sekání dříví tovačovskému zámku. Nejmenší robota byla
při žních (po jednom dni). Z toho lze soudit, že v okolí Němčic bylo velmi málo
vrchnostenských dvorů, na kterých by se mohlo robotovat.
Též tyto roboty mohly být reluovány (převedeny) na plat. Za jeden den se
platilo po dvou groších. Pouze povinnost lovení zvěře v kojetínských lesích pro
vrchnost zůstávala v platnosti. Abychom si představili velikost hospodářského
podnikání jednoho z majitelů Němčic Jana z Pernštejna, podívejme se do díla
jeho současníka Jana Durbavia, který ve svém spise “O rybnících” jej uvádí jako
jednoho z nejlepších hospodářů své doby a chválí jeho hospodářské schopnosti.
/36/
Na některých panstvích konali poddaní některé obtížné práce, zvláště
rybníkářské, kde bylo zapotřebí určité dovednosti a zručnosti, za odměnu. Ve své
závěti z roku 1515 Vilém z Pernštejna žádá své syny, aby dbali toho, aby
poddaným “slušně placeno bylo, aby darmo nevozili dříví k tarasům.” /37/
Další památkou na dobu pernštejnskou je urbář vzniklý krátce po roce
1582. /38/ Obsahuje soupis všech usedlých i jejich povinností, bohužel ani ten
neuvádí řemeslníky a živnostníky, kromě mlynáře a krčmáře, takže i podle něho
je pohled na soudobé Němčice zkreslen. Je to už ostatně dáno povahou urbářů
samých, které jsou psány pro vrchnost, aby měla přehled svých práv a příjmů z
jednotlivých obcí, zvláště pro případ, kdy se majetek převáděl na nového
majitele. Jako nejzazší datum vzniku urbáře můžeme určit rok 1597, kdy víme,
že panství kojetínské přechází na nového majitele. Nicméně však i při tomto
nedostatku si zaslouží náš urbář uveřejnění celého svého obsahu (viz. Příloha čís.
1).
Zatížení celé němčické obce bylo 102 zl., 16 a půl gr., 3 denáry. Z toho
nejvíce platil mlynář, držitel největšího majetku a provozovatel výnosné živnosti.
Z hospodářství platil 20 gr., ze mlýnu 8 zl., 30 gr. Ročně a odevzdával
vrchnosti 1 husu.
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Mlynáři, i když byli nesvobodní, tvořili zvláštní vrstvu mezi poddanými.
Jak jsme poznali z rozboru prvního urbáře, byl mlynář prost všech robot, platil
pouze peněžní dávky; taktéž to vykazuje tento urbář.
Jinak byla většina usedlíků držiteli čtvrtlánu, jen výjimečně se uvádí také
majetek půldruhé čtvrti. Ze čtvrtlánu se platilo ročně 25 gr., 1 denár, z půldruhé
čtvrti se platilo ročně 1. zl., 7 gr., 5 denárů,
Chalupníci v počtu 21 platili buď 5 gr. nebo 4 gr. Kromě toho měli někteří
usedlíci pronajaty pozemky od vrchnosti, tak zvaná “role dvorská”, patrně z
rozparcelovaného vrchnostenského dvora. Je zajímavé, že z těchto panských
pozemků vznikly i nové usedlosti. Jejich držitelé však museli platit z této
dominikální (panské) půdy větší platy než držitelé půdy rustikální (selské). A
neméně zajímavé je, že plat musel odvádět ze čtvrtlánu i farář.
O platech řemeslníků a živnostníků kromě krčmy a řezníků se nemluví.
“V tom městečku, kolik koli řezníků jest, každý pak jednou v rok o
masopustě povinen jest dáti loje 1 kámen.” /38/
Závěrem lze říci, že městečko v 16.století vykazuje společné rysy s vesnicí.
Převažovaly v něm střední a malé usedlosti rolnické. K nim se řadily drobné
domky podsedků a kousky polí i bez nic. Městečko mělo převážně zemědělský
ráz.
Po stránce náboženské i u nás platilo přísloví “cuius regio, eius religio” (čí
kraj, toho náboženství).
Pod vlivem reformační činnosti Vojtěcha z Pernštejna přešla zřejmě
původní katolická fara k luterství, v němž setrvala až do roku 1569. tohoto roku
se totiž na krátkou dobu ujal držení kojetínského panství-patrně zástavně-Václav
Haugvic z Biskupic, držitel Chropyně, horlivý katolík, který ihned zahájil jednání
s olomouckým biskupem Vilémem Prusinovským, aby faru němčickou obsadil
knězem katolickým.
Po smrti Vratislava z Pernštejna roku 1582 bylo úsilí dědiců, udržet rodový
majetek, marné. Jan, který zdědil rodové statky, když Maxmilián se věnoval stavu
duchovnímu, roku 1596 prodává rodinné sídlo Pernštejn, podle kterého se rod
jmenoval. /39/ Příštího roku dochází k proseji panství tovačovského,
kojetínského, přerovského a kralického /40/, takže Pernštejnům zůstává na
Moravě Plumlov a v Čechách Litomyšl. Novým majitelem panství kojetínského
se stává španělský šlechtic Jan Marinques de Lara, příbuzný manželky Vratislava
z Pernštejna. Tento však nemohl z finančních důvodů panství udržet a musel je
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po roce postoupit zpět Pernštejnům. Když však roku 1597 /41/ Jan z Pernštejna
padl v bitvě u Rábu, byl majetek prodán hraběti Illyeshazimu. /42/
V letech 1601–1720 drželi Němčice páni ze Salmu. Je to období, v jehož
středu v českých zemích zuřila třicetiletá válka. Záznamy jsou velmi kusé, takže
můžeme vycházet jen z urbářů, které máme. Na základě jejich rozboru můžeme
říci, že ani Němčice nezůstaly ušetřeny útrap třicetileté války. Často totiž, když
ne přímo přes Němčice, tedy v jejich blízkosti prošla vojska obou válčících stran.
Tak již v roce 1620 sedláci z panství kojetínského a tovačovského v počtu
asi 2 000 se srazili s 500 polských vojáků, kteří táhli na pomoc Ferdinandu II.
/43/ Na počátku roku 1643 Švédové plenili okolí Kojetína, Kroměříže a Hradiště.
/44 / Určitě též Němčice pocítily jejich návštěvu. 26.června 1643 Torstenson
dobyl Kojetína a Kroměříže.
Jak vypadaly Němčice v době třicetileté války a krátce po ní, nám ukazují
urbáře panství kojetínského z let 1636 a 1648. /45/ Srovnáním těchto dvou urbářů
poznáme, jaký byl stav panství, jeho jednotlivých vesnic za války a jakou měrou
stoupalo zatížení poddaných.
Stav městečka Němčic v roce 1636 byl tento:
usedlých s koňmi

40

zahradníků

28

lhotníků

1

Celkem (22.5.1636)

69

Druh usedlosti

Počet

Rolnický grunt

5

Zahradnický grunt

8

Celkem pustých usedlostí

13

Ačkoliv již od roku 1627 (na Moravě 1628) platilo “Obnovené zřízení
zemské”, podle kterého jediným uznávaným náboženstvím bylo náboženství
katolické, je v Němčicích podle urbáře v roce 1636 64 osob vyznání
nekatolického. Jsou to především čeští bratři, kteří měli v Němčicích dosti silnou
obec. Tento stav byl možný proto, že válečné události znemožňovaly důsledné
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zavádění katolicismu. Důsledná rekatolizace se na Moravě začíná uplatňovat
teprve po roce 1654.
Celkové zatížení obce bylo v roce 1636 508 zl., 29 gr., 6den., tedy 5krát
větší, než uváděl urbář minulý. /46/ Vzestup zatížení lze vysvětlit důsledky
třicetileté války, kdy země byla zatěžována novými a novými daněmi.
Již za třicetileté války a potom zvláště po ní nastává nouze o poddanské
pracovníky, což vede k zostřování předpisů proti volnému stěhování poddaných.
Bylo zákonně stanoveno, že každý poddaný nesmí odejíti na cizí panství
bez svolení své vrchnosti, bez tzv. “listu výhostního”. V roce 1636 majitel panství
kojetínského udělil výhostní listy němčickým poddaným Matěji Tomáškovi a
Pavlu Harantovi. Z jiných panství se zase do Němčic přistěhovali Pavel Valenta,
Jakub Kotlařík, Jan Klusalů, Matouš Masařů a poddaný Martin. Bez listu
výhostího z panství zběhli poddaní Adam Kovářů a Hans Minzer, o kterých je
známo, že se zdržují ve Švábenicích. /47/
V této době byl stále ještě důležitou složkou vrchnostenských příjmů z
Němčic výnos z rybníka Vandryka, který ležel “na druhým žlebě za Hruškou k
Němčicím.” Do tohoto rybníka se dávalo 200 kop plodu. /48/
Aby měla vrchnost přehled o stavu svých statků na konci třicetileté války,
dává majitel panství v roce 1648 sepsat nový urbář. Majitelem panství
kojetínského byl v té době hrabě Julius ze Salmu.
Stav městečka byl tento:
usedlých

79

zahradníků

18

mlynářů

2

Poddaní byli povinni:
Platiti roční úrok na sv. Ondřeje, daň obilní, odvádět dávky z dvorských a
kněžských polností, dávky z krčmy, naturální povinnost 1 husu, poplatek za
užívání mostu. /49/
Tak jako dříve i tento urbář připouští reluici (vykoupení se z povinnosti,
zvláště dávkové) robot, která činila 255zl., 28 gr.. /50/ Je to tím, že vrchnosti
zřejmě vyhovovala lépe peněžní forma, neboť ruční a potažní robota se nemohla
nikde v okolí Němčic uplatnit, jelikož zde nikde nebylo panského dvora. Tento
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zvyk reluice se přenesl i do pozdějších dob, kdy smlouva o peněžní formě bývala
uzavírána vždy na 20 let a reluice činila 1 300zl. Ročně.
Při této příležitosti si ještě připomeňme, jaké bylo příslušenství selského
gruntu v těchto letech. Kromě polností, o jejichž rozloze se zmiňujeme při
rozboru urbářů, ke gruntu náleželo: 1 kůň, 3 klisny, vůz, pluh (někde 2 vozy a 2
pluhy), brány, žebří. U některých gruntů se ještě zvlášť vypisují postroje na koně,
kotel v dílně, sláma. K polnostem bývají počítány též zahrady a louky. Průměrná
cena gruntu činila 900 hřiven (hřivna královská činila 56 grošů- polovice–tolik
se platilo z lánu - 28 grošů, té se na našem venkově také říkalo hřivna. Hřivna
tedy měla 28 grošů. /51/
Spor mezi městečkem Němčicemi a vsí Hruškou, který začal v padesátých
letech 17. století, se táhl až do 70.let 19. století. Tento spor se týkal trávníků pod
rybníkem Plačkem, který byl na hranicích katastru a s tím spojenou pastvou koní
na zmíněných trávnících. Spor řešil hrabě Julius ze Salmu a byl vyřešen ve
prospěch němčických, kteří měli povoleno na trávnících pásti koně. /52/
Listinou z roku 1673 hrabě Julius ze Salmu nařizuje platy a povinnosti
městečka Němčic. /53/ Němčice byly povinny odevzdávat ročně 9 rýnských
zlatých ve čtyřech ročních lhůtách, dále v době senoseč pracovati na panském,
odvést vrchnosti dvakrát ročně 6 fůr. V téže listině hrabě Julius potvrzuje všechny
výsady z roku 1563. Dlužno ještě podotknouti, že v roce 1677 zdejší farář P.
Majetský začíná psát matriku, která je nejstarší zachovalou němčickou matrikou.
Je to zřejmě první katolický farář v Němčicích po Bílé hoře. Pro Němčice užívá
názvu “Němčice nad Hanou.”
Po bitvě na Bílé hoře, a hlavně po skončení třicetileté války, nastalo
utužování osobní nesvobody poddaných. Se svolením vrchnosti se sice poddaný
směl vystěhovat, ale vedle kancelářských tax za list výhostní býval na něm v
takovém případě vymáhán zvláštní poplatek, tzv. “odchodné.” /54/
Dále bylo zakázáno stěhovati se ze země. Za přestoupení tohoto zákazu se
hrozilo odnětím majetku a trestem smrti (patent pro Moravu a Slezsko z roku
1699), tři nové patenty byly vydány v roce 1712, jelikož staré nebyly
respektovány a poddaní se stěhovali do Uher. /55/
Vzrůst osobní nesvobody se projevil také tím, že vrchnosti si osvojovaly
větší právo na děti poddaných, především na poddanské sirotky. Sirotci museli jít
na určitou dobu do panské služby (tzv. léta sirotčí). /56/
Právo vrchnosti na děti poddaných se jevilo také v tom, že děti nesměly být
dávány bez zvláštního vrchnostenského povolení na řemesla a na studia.
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Zvláštním královským reskriptem (úřední výnos) z roku 1717 bylo
zakázáno všem bratrstvům a cechům přijímat poddanské děti do učení, pokud
nepředloží písemné povolení od vrchnosti. /57/
Zdá se však, že některé vrchnosti, využívajíce právě tohoto práva, pečovaly
o to, aby “schopní synové poddaných byli dáváni na studia, nebo na řemeslo.”
Lze se domnívat, že tak se dostal na studia též malíř Martin Chvátal. /58/
Utužuje se povinnost poddaných-obcí, městeček a měst, brát k šenkování
vrchnostenské pivo, víno a pálenku. V každé obci byl tzv. “panský hostinec”,
který čepoval tyto vrchnostenské nápoje. V Němčicích stával v místech, kde dnes
stojí kino “OKO”. Městečko bylo povinno brát o hodech od vrchnosti 7 věder
vína, 5 věder kořalky, zač se platilo 127 zl., 20 kr. /59/ Pro srovnání tohoto
množství (1 vědro = 56,60 l).
Konec 17.století je svědkem pokusu pražského arcibiskupství opět spojit
panství kojetínské se svým majetkem. Nebylo však dosti peněz na vyplacení
zástavy.
22.října 1699 byla rozhodnuta pře pražských arcibiskupů a kojetínské
vrchnosti o právu ochranném nad majetkem kojetínským. Arcibiskup Jan Bedřich
z Valdštejna / (1676–1694), později Jan Josef Brauner (1695–1710) tvrdili, že
toto právo jim přísluší již od 13.století, že se ho nevzdali, ani když byl statek
zastaven. /60/ Nástupcem Jana hr. Braunera se stal roku 1712 Ferdinand hrabě z
Klünberka. 20.prosince 1720 bylo město i panství odevzdáno arcibiskupství /61/,
ovšem s tím závazkem, ponechat hraběti Arnoštu Leopoldovi Salmovi oboru za
Olomouckou ulicí v Kojetíně, hospody kojetínskou a němčickou a zaplatit mu
hotově dvacet tisíc zlatých. Za tutéž částku bylo brzy panství opět prodáno /62/
Marii Alžbětě Šlesvik-Holštýnské, rozené Lichtenštejnové. Tato 1.července 1737
přikoupila Víceměřice, Poličky a polovinu Dědic. /63/ To již panství kojetínskovíceměřické vystupuje jako statek allodní, tzn. Svobodný, který jeho majitel může
libovolně prodávati a odkazovati.
V závěti ze dne 24.dubna 1744 Marie Alžběta odkázala své statky Marii
Terezii, kněžně z Oetingen–Spielberku, která však v roce 1745 zemřela a v závěti
z 13.června 1745 odkázala své statky Marii Leopoldině, provdané za knížete z
Kaunic. /64/ Toto období je v kronikách označováno za období těžkého útisku,
kdy městečko musí bojovati za udržení svých výsad, neboť vrchnost se snaží
omezovat práva městečka ve svůj prospěch. /65/
Tak již v roce 1700 Němčice žádají vrchnost o snížení roboty a jiných
poddanských povinností. Jak bylo této žádosti vyhověno, bohužel nevíme. /66/
Ze srovnání robotních povinností lze však soudit, že byla zamítnuta.
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Marie Alžběta ze Šlesvik-Holštýna v roce 1726 snížila roboty němčických
poddaných na dobu deseti let. Roční dávka za roboty z Němčic činila 1 200
zlatých. Z tohoto roku máme zachovaný počet usedlostí, kterých bylo 80 (45
sedláků, 14 velkochalupníků, 9 malých chalupníků, 12 domkařů.) Z těchto
usedlostí se robotovalo na vrchnostenských statcích. /67/
Avšak hůře se vedlo Němčicím, když v roce 1731 spolu s ostatními obcemi
panství kojetínského podaly své vrchnosti pamětní spis, ve kterém žádají v devíti
bodech nápravu různých zlořádů, které je tížily. S odpovědí si vrchnost dala na
čas. Došla až v roce 1732, a to ještě zamítavá. A výsledek této akce? Takový,
jaký se dal od vrchnosti, která neměla nejmenšího soucitu s poddaným lidem,
očekávat. Žádná náprava, ale ještě zostření robot. Roční dávka z městečka (tzv.
Robotní činže) se zvýšila z 1 200 zl. na 1324 zl. /68/
V roce 1753 velká část Němčic vyhořela. Mezi jiným též kostelní věž,
farské stavení, sýpky, stodoly a chlévy. Toto vše bylo znovu vybudováno z
kostelního fondu a poměrnou částkou též musely přispět přifařené obce. Celkový
obnos činil 714 zl. 34 kr. Pro němčické osadníky, kteří též utrpěli ohněm, to jistě
byla nemilá věc. /69/
V 18.století němčičtí poddaní již nerobotovali. Bývalo zvykem, že s
vrchností uzavírali na deset let smlouvu o peněžní náhradě za roboty. Ovšem,
že v ní bylo vymíněno, aby “z té smlouvy žádného závazku pro budoucnost
vrchnosti nepovstalo (sine ulla ulteriori consequencia).” Tato náhrada činila
nejdříve 1 200 zlatých. Později, jak jsme se již zmínili, byla zvýšena na 1 324
zlatých.
Od poloviny 18.století se začíná znatelně, i když zdlouhavě a
nestejnoměrně, měnit na vrchnostenských a poddanských hospodářstvích
zemědělská technika. Prvním úkolem bylo zvýšit výnosnost zemědělství.
Pronikalo přesvědčení, že je třeba pravidelného přihnojování. Porušuje se
dosavadní tradiční postup trojpolního hospodaření, odstraňuje se úhoření a
rozlišuje se pěstování nových plodin (jetel, brambory). Zakládají se nové
hospodářské společnosti, které mají za úkol, být poradním sborem a nástrojem v
jeho zemědělské politice. (Pražská vlastenecko-hospodářská společnost
roku1767, na Moravě vznikla obdobná společnost v Olomouci roku 1770. /70/
Přímo neudržitelná hospodářská asociální situace poddaných nastala po
sedmileté válce. Důsledky války, neúroda, hlad a mor působily zhoubně na
poddanská hospodářství. Za zhoršující se hospodářsko-výrobní a sociální situace
množily se spory poddaných a vrchností, které nakonec vyústily ve velké
nevolnické povstání roku 1775. Toto povstání se od dřívějších poddanských
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vzpour lišilo určitou formou organizovanosti, obecným plánem a cílem. Vedoucí
složkou povstání byly zámožnější vrstvy vesnice, kterým šlo o důrazné, ale v
metodě nenásilné a ve věci o kompromisní řešení poddanských požadavků bez
využití násilí a bez ničení hmotných hodnot.
Přímým bezprostředním důsledkem povstání bylo urychlené vydání
nového robotního patentu v srpnu roku 1775 a dále urychlené zavádění aboliční
soustavy Raabovy (tzv. raabizace-systém parcelace velkostatků za Marie Terezie
podle ministra Raaba. /71/
Podle tohoto nového robotního patentu měla obec Němčice nadále
vrchnosti platiti ročně za roboty 1 324 zlatých, ale mimo to ještě měla plnit tyto
robotní povinnosti:
Robotní povinnosti poddaných
244 dnů roboty potažní

4 spřežení

84 dnů roboty potažní

2 spřežení

724 dnů roboty

pěší

Vidíme tedy, že robotní patent Marie Terezie ještě Němčicím přitížil, než
aby jim jejich robotní povinnosti ulehčil. Němčice opět žádají vrchnost o zlepšení
svého postavení, a to, aby zůstal starý stav; ovšem jejich žádost je zamítnuta.
Mimo tyto reformy poddanské provedla též Marie Terezie reformy ve
školství. Byla zavedena povinná školní docházka od 6 do 12let a tři typy škol
(triviální)-vyučující triviu: čtení, psaní a počítání, normální školy s latinou a
počátky odborných předmětů a školy hlavní, jež v posledních třídách
připravovaly kandidáty učitelství.
Podle těchto školských reforem byla v Němčicích zřízena škola triviální.
Ovšem lze předpokládat, že již před třicetiletou válkou, kdy byl v Němčicích
českobratrský duchovní, byla zde zřízena škola. Můžeme tak soudit proto, že
jednota bratrská kladla na vzdělání velký důraz. Toto naše mínění je však jen
hypotézou (domněnkou). První písemné doklady o němčické škole máme až ze
17.století. Slavík ve svém díle /72/ uvádí Němčice jako jednu z těch obcí, ve
kterých byla v 17.století česká škola. Školy byly přičleněny k farám. Na celé
Moravě bylo v této době celkem 430 škol. Školy si stavěly a vydržovaly všechny
obce jedné farnosti, případně vrchnost. Ve městech patřily školy přímo městu.
Učitel, nemaje dostatečného příjmu, byl nucen si na živobytí přivydělávat
různým způsobem. Zpravidla býval ředitelem kůru, varhaníkem a zpěvákem
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(tzv. kantorem). Jinde byl zase obecním písařem nebo i kostelníkem a zvoníkem,
někde dokonce “z nouze zároveň hostinským.” Příjmy měl nestálé a různé. Někde
dostával plat od faráře nebo od obce či vrchnosti. Ke školnímu platu (sobotáles)
patřily i rozličné dávky naturální (chléb, máslo, boty, “posnopné”). V roce 1673
se uvádí, že němčičtí občané neradi odváděli rektorovi školy desátečné snopy
(tzn. každý desátý snop z úrody-desátek). /73/
Podle zprávy visitační komise z roku 1757 rektor němčický dostával od
každého z němčických občanů a od občanů z přifařených obcí z každého mandele
patnáctý snop pšenice, ječmene a ovsa. /74/ Vidíme tedy, že situace tehdejšího
učitele nebyla růžová. Podle toho ovšem také vypadalo vyučování. Kdo býval
učitelem? Studovaných učitelů bylo velmi málo, obyčejně to býval nějaký
vysloužilý voják, který za vojenské služby se trochu naučil číst, psát a počítat a
též trochu němčině.
Poslechněme si, co říká o škole doby tereziánské nejstarší němčická
kronika: /75/
“Byly tudíž i naše Němčice oblaženy tehdy školou hlavní (zde chyba, má
být triviální - F.Ř.), která měla býti štěpnicí ušlechtilé řeči německé v našem
městečku. Byla to však též směšná asi, ale to také trochu smutná podívaná na
mladé Hanáky z Němčic, když jim vysloužilý kaprál, jenž sloužil pod Laudonem,
vtloukal do hlavy hanácké, jež němčinu tak nerada vnímá, první základy
samospasitelné němčiny!”
Doufám, že k tomu není třeba žádných poznámek. Výňatek jistě jasný,
ukazující, nač se asi kladl důraz v tehdejším školství: naučit žáky řádně němčině,
řeči, která se stala jedinou úřední řečí za pozdějšího císaře Josefa II.
Občané však neradi posílali své děti do školy. O tom svědčí poznámka ve
školní kronice /76/, kde se uvádí, že počet žáků byl velmi malý - 18 až 20.
Vedle sedláků byli obyvateli Němčic v této době též řemeslníci, kteří se
sdružovali v cechy. Cechy sdružovaly řemeslníky stejného nebo příbuzného
odvětví, řídíce se zásadou, “co se jen poněkud různí, nesmí býti vyráběno od
týchž rukou.” Cechy zabezpečovaly mistrům živnost monopolem výroby a
prodeje. Cech též ručil za jakost výrobků a za odborný růst řemeslnického
dorostu.
Při vstupu do cechu se musel platit tzv. vstupní plat neboli příjemné. Každý
tovaryš, chtěl-li být přijat za mistra, musel složit zkoušky a udělat mistrovský
kus.
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Pro nedostatek zachovaných památek můžeme o řemeslnících v Němčicích
mluvit jen velmi poskrovnu.
Roku 1693 se uvádí, že v tkalcovském cechu v Kojetíně, za cechmistrů
Kašpara Hoffmana Martina Houkala, byl za mistra přijat Jan Holub z městečka
Němčic. /77/ Je možno předpokládat, že Holub potom svou živnost provozoval v
Němčicích, neboť tkalci se v pozdějších letech uvádějí ve výčtu řemeslníků v
Němčicích.
U cechu kožešnického v Přerově se v roce 1725 uvádí “Antonín Sona z
městečka Němčic z Moravy“ jako starší tovaryš. /78/ Též u tohoto lze
předpokládat, že po složení zkoušek se usadil v Němčicích jako kožešnický mistr.
Příslušníci společenstva ševců patřili do roku 1717 k cechu kojetínskému.
Tohoto roku byly vydány generální artikule (všeobecné požadavky) pro
řemeslníky a cechovní patent (výhradní právo cechů). V Němčicích byl na jejich
základě ustaven samostatný ševcovský cech. Na tento cech se nám zachovala
významná památka-cechovní kniha. To nám dává možnost nahlédnout do
cechovního života 18.století. /79/
Cechovní knihy si vedl každý cech od svého založení. Kniha byla většinou
rozdělena na tři díly-zvlášť se vedly záznamy o učních, zvlášť o tovaryších a
zvlášť o mistrech. Každý nově přijatý člen cechu musel být do knihy zapsán a
zaplatit zápisné, kterému se říkalo “povinnost”. Toto zápisné činilo 1 zl., 30 gr..
Jednou ze zvláštních povinností tovaryšů bylo navštěvovat nedělní školu.
Za výuční list musel tovaryš zaplatit 2 zl.
Nyní ještě několik čísel:
Do roku 1753 bylo v Němčicích 11 mistrů ševců.
Do roku 1795 bylo v Němčicích 42 mistrů ševců.
Poddanský reforem Marie Terezie se zúčastnil též horlivě její syn Josef,
pozdější císař Josef II. Jeho reformní činnost (usilující o nápravu) se však
projevila v plné míře teprve po nastoupení na trůn. Jeho sociální reformismus
(usilující o společenskou nápravu) se nejradikálněji (zasahující samy základy
jevu) projevil v oblasti poddanských poměrů. Počátkem reforem jsou tři
poddanské patenty z roku 1781. První, vydaný 1.září 1781, stanoví instanční
postup (vyřizování úředních spisů postupně všemi příslušnými orgány od
nejnižšího k nejvyššímu) při podávání poddanských stížností na vrchnost.
Upravuje se dosud nelidsky tvrdé trestní řízení proti poddaným.
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Dalekosáhlý význam hospodářský a společenský měl však třetí patent z
1.listopadu 1781, který rušil v českých zemích nevolnictví, či jak sám říkal,
“tělesné poddanství, člověčenství.” Poddanský svazek sice nerušil, byla však bez
náhrady odstraněna všechna omezení, která jako nevolnictví svírala osobní
svobodu poddaného.
Dílo radikální přeměny hospodářské a sociální bylo připravováno od roku
1783, kdy císař stanovil zásady berního a urbariálního (týkající se bývalého
pozemkového majetku poddaných jejich poddanských povinností) patentu
(zákona). Poněvadž základem zdanění mohl být jen hrubý výnos a poněvadž
zdanění půdy ať poddanské (rustikální) či vrchnostenské (dominikální) mělo být
rovné, bylo především nutno znát rozsah půdy a její výnos. Proto v letech 1785–
1789 byl vypracován nový “josefínský” pozemkový katastr pro dominikál i
rustikál (soupis a popis panských a selských pozemků a jejich znázornění na
mapách).
Pro obec Němčice byl vypracován roku 1788. Podle tohoto katastru bylo v
Němčicích 82 usedlostí. /80/ Jestliže si usedlosti rozdělíme podle výnosu,
dostaneme tento stav: Držitelem největší usedlosti byl Pavel Hrdý, který měl
usedlost o výměře 47 jiter a 1 274 sáhů (přes 140 měřic). Roční výnos měl 948
zl., 51 kr.. /81/

Druh usedlosti

Výnos

Počet

držitelé usedlostí

nad 500 zl.

20

středně velké grunty

100–500 zl.

42

malé grunty

Do 100 zl.

20

nejmenší roční výnos

4 zl., 20 kr.

Všechny uvedené činy přispěly ke zlepšení postavení poddaného lidu, ale
poddanství a s ním jdoucí robota stále jako zlo doléhala na bedra poddaného lidu.
Vždyť roku 1790 byly na dvoře němčické radnice postaveny ohavné symboly
(znaky) poddanství, trdlice a kláda.
Nejstarší němčický kronikář o nich říká: “V každé vesnici byla na návsi
“trdlice” ustavičně vystavena, jejíž nohy v zemi zakopány nebo zazděny byly.
Taková trdlice sestavovala se ze dvou dílů, jejíž první díl pořádně byl zazděn v
zemi, kdežto hořejší mohl se vyzdvihnouti. Uprostřed té trdlice byla jedna větší
díra na krk a dvě menší na ruce vyřezány, a tak ubohá, k tomu krutému trestu
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odsouzená ženská, když se hořejší díl trdlice nahoru vyzvedal, musila svůj krk a
ruce do děr k tomu určených strčiti a dle libosti úředníkovy v trdlici zamčena
kolik hodin ba i celé půldny býti.”
“Na pohlaví mužské byly zase jiné nástroje tyranství smyšleny. Na dvoře
radnice stával na vysokých nohách dřevěný neforemný (nevzhledného tvaru osel,
jehož hřbet nic nebyl tenčí než stehno člověka, ale tak tence seříznutý jako ostří
sekyry. Na tomto ostří musel sedlák k tomu odsouzený několik hodin seděti. Bylli však trest zvýšen, přivázali ubožákovi na každou nohu několik cihel...”
Tolik nám praví kronikář. Jistě mu můžeme věřit, vždyť jak sám praví,
slyšel to vypravovat od starých lidí. /82/
Po smrti Marie Leopoldiny v roce 1795 dostala kojetínský statek Eleonora,
provdaná za knížete Metternicha. Po ní v roce 1824 dědil kojetínský statek syn
Viktorin Metternich, který však v roce 1829 zemřel. Statek dědila Leontína,
provdaná hraběnka Szandorová. Jelikož hraběnka byla neplnoletá, statek
spravoval pověstný říšský kancléř kníže Metternich. /83/
Konec 18.století a počátek 19.století jsou poznamenány napoleonskými
válkami. Ani Němčice nebyly jejich útrap ušetřeny. Vždyť celkem v nevelké
vzdálenosti od Němčic se 2.prosince 1805 udála památná bitva i Slavkova.
Vítěznou francouzskou armádou byly navštíveny též Němčice. To bylo lamentací
(naříkání), když sedláci museli dávat vítězi seno a koně. A na dovršení neštěstí v
roce 1806 byly Němčice postiženy ohněm, který zničil několik stodol,
naplněných úrodou minulého roku.
V 19.století Němčice nejsou již nějakou malou vsí. Vždyť celkový počet
řemeslníků činí roku 1820 44 a je zde 12 různých profesí (pracovních oborů.
Takový počet řemeslníků již znamená, že zde museli mít základnu odběratelů a
zřejmě, že nepracovali jen pro místní obyvatele.
Cech zámečnický měl též vlastní pečeť, která nese text: “Peczet czechu
zamecznik v Niemcziczich zelena nad Hanu.” /84/
Zajímavé na této pečeti je, že se v ní vyskytuje název, “nad Hanou” a
Němčice jsou označeny “zelené”. Dohady o původu tohoto názvu jsou různé.
Nejpravděpodobnější však bude, že název vznikl od barvy vosku, kterým
purkmistr obce pečetil úřední věci. Málo pravděpodobná bude teorie, která říká,
že název “Zelené Němčice” vznikl od lesů, které byly v okolí obce.
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Výčet řemeslníků v roce 1820 je tento:
řezníci

2

stolaři

1

barvíři

1

krejčí

7

kováři

3

tkalci

18

zámečníci

1

sedláři

1

ševci

6

bednáři

2

kožešníci

1

koláři

1

Poddané netížila jenom robota. Dalším břemenem, které bylo pro němčické
určitě ještě horší, bylo ubytování vojska, hlavně jízdy. V letech 1821–1827 byli
v Němčicích ubytováni huláni pluku Švarcenberkova.
Od 1.února 1834 do 21.března 1835 bylo v Němčicích ubytováno
vozatajstvo (tzv. furvésna). V tomtéž roce přibyli do Němčic dragouni pluku
barona Nunittiho.
Avšak nejsmutnější vzpomínky zůstaly na ubytování hulánů pluku
Švarcenberkova. Vždyť nepozorností markytánky (prodavačka potravin a
drobného zboží mezi vojáky pluku) vyhořelo 61 gruntů.
Kronika obce říká: Léta Páně 1827 dne 4.dubna o půl jedenácté hodině při
polednim vyhořelo městečko Němčice. Toho času byli zde holani od Švarcenberk
Holanskyho Regementu, kteří hned od roku 1821 zde byli. Byla při nich jistá
vdova Wachtmeistrova Laudonin, která pro obchod pro officiry Holansky vařila,
a tá skrz nepozornost z masnym zapálila, byla v n° 23 u France Přivřela...Ten
oheň přes dvě hodiny trval, protože větru nebylo.” /86/ Tedy jistě pěkná
vzpomínka zůstala na vojáky v Němčicích!
Roku 1831 stihla němčické občany další pohroma. Při epidemii cholery,
která do našich zemí přišla z Haliče, zemřel 101 člověk. Jestliže Němčice měly
kolem 1 200 obyvatel, je to přibližně 10 %, tedy značné procento.
Podívejme se, jaká ochranná opatření lidé činili proti choleře. Cholerou se
zabývaly i vyšší úřady-krajské úřady. Uvádějí její příčiny (dlouhotrvající deštivé
počasí, války), zdůrazňují čistotu obydlí a upozorňují na to, aby se nepřijímaly
žádné cizí návštěvy. Do obcí byl zakázán přístup cizím lidem, aby se nákaza
neroznesla.
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Léčení bylo pouze symptomatické (léčící na základě příznaků, nikoliv na
základě rozboru, rentgenu apod). Hlavním účelem bylo zastavit průjem, který
nejvíce tížil nemocného a dodati chuti k jídlu. K tomu se používalo opiového
prášku s cukrem, valeriany a feniklu. To ovšem předepisoval lékař. Venkovští
lidé si však též pomáhali sami: “Nejvíce lidí zemřelo do osmi hodin. Hned jak se
nemoc zjeví, musí se teplý popel na srdcovou jamku přikládat a všecky oudy
nemocného s vinnou gořalkou, suknem a keffami (kartáči) tříti. Přitom tak řečené
teplé thé (čaj) užívati, potom pak dobře zakříti (zakrýt), aby nemocný do potu
přišel.” /87/
Rok 1831 je pro Němčice ještě významný též tím, že tohoto roku byla
postavena v Němčicích nová škola. Stará škola, o níž nevíme přesně, kde stávala,
již svému účelu nedostačovala. Na náklad majitele panství byla vystavěna nová,
v níž je dnes umístěna mateřská škola.
Škola nese nad vchodem nápis: “Sakola tato je novie vystavena velkou
dobrotou kniežete Metternicha nassego neglaskawiegssiho Pána v roku 1831.”
Občané městečka však museli přispět povozy a nádenickou prací. Škola
byla postavena v blízkosti kostela a fary. Školní kronika o stavbě školy říká:
“Bohužel, že stavba byla svěřena staviteli neschopnému, neboť teprve dodatečně
se přistavěl sklípek, druhý komín, kdežto studně a dřevníku není dosud.” Do roku
1850 bylo vyučování polodenní.
Prvním známým rektorem školy byl Kašpar Wawrouch, který na škole
působil v letech 1774–1789. Po něm nastoupil Sevránek Bernard (1789–795),
Doubrava Martin (1795–1844). O něm je známo, že roku 1807 k jeho platu
přibylo 5 sáhů deputátního dříví (naturální mzda). /88/
Nepokoje a vzpoury poddaných před rokem 1848 ukazovaly nutnost
zrušení roboty jako nejtíživější povinnosti poddaných vzhledem k vrchnosti. Rok
1848 odstranil úplně a právně poddanství a robotu. Přestala politická a soudní
pravomoc vrchnostenská a byl dán základ novodobé politické správě, soudní a
finanční, kterou převzal plně do svých rukou stát. Otázka poddanská zaujímala
významné místo na prvním politickém českém projevu na památné schůzi ve
Svatováclavských lázních v Praze 11.března 1848. Stala se také jedním z článků
přednesených a schválených na této schůzi. Bylo žádáno: Všeobecné vykoupení
z roboty a jiných urbárních povinností (týkajících se bývalého pozemkového
majetku poddaných a jejich poddanských povinností) a vyzdvižení poddanosti.”
Žádala se rovnoprávnost pozemkového majetku co do práv i břemen, zrušení
patrimoniálních soudů (vrchnostenských), zavedení městských a vesnických obcí
spravovaných úřady svobodně volenými a čtyřletá vojenská služba. Deputaci, jež
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tyto požadavky předložila vládě, se dostalo zprvu slibu ministerským vládním
listem z 23.března, že bude brzy vydáno nařízení, aby za příslušnou náhradu
pominula povinnost ke konání robot koncem března 1849. Dne 28.března pak
vyšel císařský patent (zákon), nařizující, aby robotní povinnosti do roka, nejdéle
do 31.března 1849 přestaly za přiměřenou náhradu.
Jak tomu bylo na Moravě? Zde od 30.března do 13.května zasedal v
Kroměříži stavovský sněm starého způsobu. Tomuto byl oznámen císařský patent
z 28.března a sněm jej dal na projednání velikému výboru sněmovnímu, jehož
zvláštní sekce začala připravovat návrhy na vyvazování z roboty a desátků na
Moravě. Tyto návrhy pak se měly předložit budoucímu sněmu, na kterém měl být
též zastoupen selský lid. Již 27.dubna se usnesl stavovský moravský sněm na
novém sněmovním zřízení, podle něhož měli do sněmu též přijít volení zástupci
měst (jeden poslanec na 3 000 voličů) a venkovského lidu (jeden poslanec na 15
000 voličů!).
Tento nový sněm se sešel 31.května. Z celkového počtu poslanců (247261) asi dvě pětiny byly zástupců venkovských (97–110), takže sněm byl nazván
“sněmem selským”. Sněm se usnesl, aby na Moravě robota a naturální dávky
přestaly nikoliv koncem března 1849, jak nařizoval císařský patent, nýbrž již
1.července 1848. Toto usnesení bylo císařem potvrzeno a uvedeno v život. Tak
byly již 1.července 1848 na Moravě roboty a desátky odstraněny zákonným
způsobem. “Selský sněm” učinil také usnesení o velikosti a způsobu náhrady za
zrušená břemena. Tato věc však nebyla císařem schválena s poukazem na to, že
bude projednána na říšském sněmu. Podle zásady vyslovené již oktrojovanou
(vnucenou) ústavou z 25.dubna 1848, ale odporující vládnímu (kabinetnímu) listu
z 8.dubna 1848, bylo tak konečné řešení selské otázky přeneseno na nově
vytvořený říšský sněm. Sněm se sešel ve Vídni v druhé polovině července. Byl
zvolen podle volebního práva, které se přiznávalo všem svéprávným občanům od
24 let, třeba vůbec neplatili daně. Volilo se prostřednictvím volitelů.
Němčice při těchto volbách patřily k volebnímu okrsku prostějovskému, za
který byl volený prostějovský právník Josef Demel. Zákon o zrušení roboty přijal
sněm 7.září 1848. Byl ještě téhož dne císařem potvrzen a hned potom vyhlášen
císařským patentem. Zákon ze 7.září 1848 ruší ve všech zemích, jež byly
zúčastněny na sněmu, poddanství i všechnu pravomoc vrchností nad poddanými.
Odstraňuje se rozdíl mezi pozemky rustikálními (selskými) a dominikálními
(panskými). Zcela bez náhrady zanikla práva a požitky vrchností, plynoucí z
osobního svazku poddanského, z ochranného poměru a ze soudní pravomoci
vrchností nad poddanými. Za roboty, naturální a peněžité dávky, k nimž poddaní
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byli vrchnostem zavázáni za užívání svého majetku, vyměří se co nejdříve
příslušná náhrada.
K provádění tohoto díla-k vyvazování z roboty–byly zřízeny zemské
vyvazovací komise. Roku 1851 byly založeny tzv. zemské vyvazovací fondy, tj.
zemské úvěrní ústavy, jež zprostředkovaly zaplacení náhrady vrchnostem a
přijímaly od poddaných náhradu za vyvázání.
Výkup z celého městečka Němčic činil 1 436 zl., 12 kr., 1 den. /89/ Výkupu
v městečku podléhaly následující dávky:
Pozemková činže:
A. mlynář na sv. Jiří a sv. Václava

8 zl., 45 kr.

B. činže na sv. Václava

5 zl., 26 kr.

C. ostatní celkem

102 zl., 36 kr

Obilní činže...37 měřic
Roboty:
A. 44 sedláků ročně

4 čtyřspřeží koní, 4 dny ručně

B. 15 větších chalupníků

4 čtyřspřeží koní, 4 dny ručně

C. 9 malých chalupníků

8 dní ručně

D. 12 chalupníků (domkařů)

4 dny ručně

Zrušením patrimoniálních (vrchnostenských, panských) úřadů a soudů v
roce 1848 vznikla potřeba nově upravit politickou, berní a soudní správu
bývalých poddaných. Ke starým, ale nově zorganizovaným krajským úřadům,
přistoupily v roce 1850 nižší správní úřady pro menší obvody, totiž okresní
hejtmanství (na Moravě 25) a okresní soudy.
Nejnižší správní jednotkou se stala po roce 1850 vesnická obec.
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Přehled držitelů městečka Němčic na Hanou

Zeměpanský statek...................................do roku 1248–1256
(Arci)biskupský statek.............................do roku 1414
Jiří ze Šternberka.....................................1436-1437 zástava
Jan z Cimburka.......................................1437-1465 zástava
Jaroslav z Cimburka................................1465-1477 zástava
Boček a Jan z Kunštátu.........................1477-1481 zástava
Herold z Kunštátu...................................1481-1495
Adam z Cimburka...................................1495-1502
Páni z Pernštejna..................... …...........1502-1597
Štěpán Illieshazy.....................................1597-1600
Páni ze Salmu.........................................1601-1720
Arcibiskupství pražské...........................1720-1725
Marie Alžběta Šlesvik-holštýnská..........1725-1744
Marie Leopoldina z Kaunitz...................1745-1795

Prameny k dějinám Němčic nad Hanou do roku 1850
10. L. Horák: K nejstarším dějinám Kojetín
11. Codex diplomaticus Moraviae–svazek XIII., Archiv český-svazek XXII, č.7
12, 13.,14, Vlastivěda moravská, I. díl, Brno 1899
15.,16.,17.,18. Archiv český-svazek VI.
19.,20.,21. J. Soukal: Páni z Pernštejna, Časopis Matice moravská, 1913
22.,23. Archiv český-svazek XX.
24.,25. B. Paprocki: Zrcadlo markrabství Moravského, 1579, Státní
Opava
26.,27. Povyšovací listina obce Němčic na městečko z 13.8.1563, Státní
archiv Opava

archiv
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28.,52.,53.,64.,65.,66.,67.,68.,69.,71.,73.,74.,75.,82.,86. Pamětní kniha
městyse Němčic z roku 1881
29.,30.,31.,32. Josef Chytil: Paběrky z dějů kojetínských, Brno1852
33.,38.,45.,46.,47.,48.,49.,50. Urbáře panství kojetínského z let 1566/67 a 1582,
Státní archiv Janovice u Rýmařova
34.,83.,84. Vlastivěda moravská-Kojetínský okres
35.,36.,37. Srovnej blíže-František. Matějek: Feudální velkostatek a poddaný na
Moravě v přilehlých oblastech Slezska, ČSAV Praha 1959
39.,40.,41. J. Soukal: Páni z Pernštejna, Časopis Matice moravské, 1913
42. Moravské zemské desky III., kraj Olomoucký, kniha XXXI.,
SNP Praha 1953, zpracoval František Matějek
43.,44.,59.,60.,61.,62.,63. Vlastivěda moravská-II. díl, Místopis Olomoucký
kraj-Kojetínský okres, napsal František Peřinka, Brno 1930
51.

Ignác Horníček: Kniha o rodopisu, Vyškov, Obzina 1939

54.,55.,56.,57. Kamil Krofta: Dějiny selského stavu, vydal Jan Laichter, Praha
1949
58. Křestní, oddací a úmrtní matrika z let 1676–1749 farního úřadu Němčice nad
Hanou, bez signt. - Státní archiv Opava, pobočka Olomouc
70. Přehled dějin Československa, I. díl (do roku 1848) ČSAV, Praha 1958
72. Fr. A. Slavík: Morava a její obvody ve Slezsku po válce třicetileté, Telč
1892
73.,76.,88. Školní kronika němčická z let 1864–1907, Okresní archiv Prostějov
77.,78. Václav L. Rošický: Dějiny a paměti řemeslnických cechů města
Přerova a okolí a rozvoj živností na Moravě, Přerov 1893
79. Kniha cechu ševeckého městečka Němčic z roku 1795, archiv ZDŠ
Němčice nad Hanou
80.,81. Opis josefinského katastru z roku 1788 pro městečko Němčice, archiv
ZDŠ Němčice nad Hanou
87. Sana Consilia Medica aneb zdravá rada lékařská, Uherská Skalica 1801
89. Vyvozovací operáty pro obec Němčice, panství Kojetín, státní archiv Brno,
signat. B 1
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Ing. Ervín Milt

Politicko-hospodářský vývoj od roku 1850
Se zrušením roboty v roce 1848 byly zrušeny i vrchnostenské úřady, které
byly postupně nahrazovány novými správními úřady. Obce-nejnižší správní
jednotky-byly podřízeny okresním hejtmanství a ta opět krajským úřadům. Obec
Němčice nad Hanou patřila od roku 1850 pod okresní hejtmanství v Kroměříži.
Podle zákona z 5.3.1862 byl vydán dne 15. března 1864 volební řád
markrabství moravského. Dle tohoto řádu volilo se v Němčicích (obec nad 600
obyvatel) třicet členů obecního zastupitelstva. Voliči byli rozděleni do 3 sborů
dle daňového zatížení tak, že v prvním sboru byli voliči, kteří platili nejvíce daní
a ve třetím sboru poplatníci nejmenších daní. Ženy volební právo neměly. Každý
sbor volil samostatně veřejnou volbou 10 zástupců do zastupitelstva. Tímto
volebním systémem volil nejmenší počet nejzámožnějších občanů stejný počet
zástupců jako velký počet nejméně majetných občanů. A protože volby byly
veřejné a převážná část méně majetných byla hospodářsky závislá na tenké vrstvě
majetnějších, zajišťoval tento volební systém nadvládu bohatých a tím zpravidla
vládnoucímu režimu nejoddanějších občanů.
Prvním starostou obce, zvoleným v roce 1864 dle tohoto nového volebního
řádu, byl Florian Kyselák, rolník z č.8. První léta jeho starostování nebyla bez
obtíží, jež přinesla za rakousko-pruské války přítomnost vojska v obci a pak
následující epidemie cholery, která vypukla po odchodu pruských vojáků a
vyžádala si 142 obětí. Za jeho úřadování dopustilo se obecní představenstvo velké
chyby tím, že snad v obavě, aby se Němčice nestaly trvalým sídlem vojska,
odmítlo v roce 1867 při jednání o stavbě železniční trati Brno-Přerov, projekt, dle
něhož přestupní nádraží na odbočku do Olomouce mělo stát v Němčicích nad
Hanou. Tím byly Němčice ve svém vývoji zpomaleny a trpí tím dodnes. Když
pak 30.srpna 1868 byla zahájena doprava na nové trati, vlaky kolem Němčic nad
Hanou jen pojížděly, neboť v Němčicích nebyla zřízena ani zastávka. Dle
dostupných záznamů vykonávali po Florianu Kyselákovi úřad starostenský
postupně Florian Matoušek, rolník z č.34, Antonín Jiříček, rolník z č.40 a Jan
Kyselák, rolník, majitel domů č.38 a č.61. V roce 1874–1875, za starostování
Antonína Jiříčka, byla postavena nová radnice na náměstí na místě staré radnice,
přebudované v druhé polovině 17.století ze zrušeného obecního pivovaru.
Pravděpodobně to byl obecní dům s právem vařiti pivo. Takových
právovarečných domů bylo v 16.století, po povýšení obce na městečko, v
Němčicích nad Hanou celkem 16.
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V roce 1865 byl ustaven v obci po vzoru pražského Hlaholu první
vzdělávací a kulturní spolek a první spolek vůbec, a to Čtenářsko-pěvecký spolek
Zubr. V tehdejší době bylo založení tohoto spolku ve venkovské obci nejen
vlasteneckým, ale i pokrokovým činem. Zubr až do let devadesátých, tedy téměř
po třicet let, byl jediným kulturním spolkem v obci, který pěstováním zpěvu,
odebíráním časopisů, založením knihovny, která byla dlouhá léta v obci jedinou,
pořádáním zábav, hraním divadel, udržováním národopisných zvyků a účastí na
národních slavnostech velmi kladně posiloval národní uvědomění občanů. V roce
1868 z popudu Zubra zúčastnila se skupina občanů v hanáckých krojích
slavnostního kladení základního kamene k budově Národního divadla v Praze dne
16.května. V roce 1874, dne 19.července, spolupůsobil Zubr při vítání členů
Sokola Morkovice, kteří v krojích uspořádali výlet do Němčic nad Hanou. Tak se
zdejší občané poměrně záhy seznámili s touto novou vlasteneckou a pokrokovou
organizací.
V roce 1872 bylo 19 milovníky krásných koní z místní obce a několika
obcí okolních založeno Sdružení chovatelů koní, ze kterého v roce 1898 vznikl
Spolek pro chov koní pro okres kojetínský se sídlem v Němčicích nad Hanou.
V roce 1879 byl zvolen starostou Jan Zedníček, rolník z č.30. Za jeho
působení byla věnována značná péče školství, která vyvrcholila v roce 1897
postavením nové školní budovy na náměstí Komenského. Byla to budova na
tehdejší dobu moderně řešená. Není bez zajímavosti, že obecní rada věnovala péči
i tělesné výchově mládeže a v roce 1884 se usnesla na zřízení školní tělocvičny a
jejím vybavením tělocvičným nářadím. Je to první zmínka o soustavné
tělovýchovné péči v obci. V roce 1900 byl zrušen školní plat.
Postupně bylo prováděno vydláždění náměstí. Dnes již se nám zdá
nepochopitelné vyprávění o tom, s jakými obtížemi byly vytahovány těžké
náklady z gruntů na náměstí v jarních a podzimních deštivých dnech, kdy musely
být do bláta na náměstí zapadlé vozy vytahovány dvěma páry koní.
Hřbitov kolem kostela byl zrušen v roce 1856, kdy byl vybudován nový
hřbitov za městečkem s vchodem z dnešní Hřbitovní ulice. V roce 1888 byl
založen kolem nové sochy Panny Marie na náměstí malý parčík. V roce 1900 byl
park rozšířen na celé prostranství zrušeného starého hřbitova u kostela. Téhož
roku byl zřízen parčík na Novosadech.
V roce 1883 byla založena Rolnicko-občanská záložna. Přesto, že její
organizace vyhovovala třídním a mocenským zájmům jejím početně omezeným
podílníkům, byla pro obec hospodářským přínosem.
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Z jiných založených hospodářských a společenských zařízení za
starostování Jana Zedníčka nutno jmenovati především založení Sboru
dobrovolných hasičů v roce 1879. Ustavení tohoto spolku bylo již velmi potřebné,
neboť nedostatečná požární ochrana působila v obci veliké škody. Od roku 1827
do roku 1859 je zaznamenáno 11 větších požárů, při kterých vyhořelo celkem 186
domů a 43 stodol (průměrně 31 domů při 1 požáru). Požáry vznikaly z
neopatrnosti, ze spekulace i ze msty. Prostředky obce k hašení požárů byly
celkem primitivní. Dle výkazu, zaslaného starostou obce dne 14.července 1871
okresnímu hejtmanství v Kroměříži, měla obec tyto hasičské obecní nástroje: 2
ohnivé vozy s bečkami, 3 ohnivé háky, 2 ohnivé žebře, 10 ohnivých košů a 20
ohnivých stříkačů. K tomu je připojeno “Připomenutí: Každý jednotlivec má
putýnky, žebře a někteří také háky.”
Dále byla zřízena v roce 1883 dvě mláticí družstva, roku 1888 vybudována
nádražní čekárna, roku 1896 založeno družstvo váhy, roku 1897 zřízen telegraf
(poštovní úřad byl v obci od roku 1862), v roce 1897 byl založen tzv. chudobinec
pro přestárlé nemajetné občany v budově staré školy, který byl spravován
společně farním úřadem a obcí. Roku 1900 byl založen včelařský spolek, roku
1901 ustaveno vodní družstvo a v roce 1903 vybudována družstevní mlékárna.
Je třeba zmíniti se i o obtížích, které obci přinášelo občasné ubytování
vojska. Dle starších záznamů bývalo vojsko-vesměs jízdní-ubytováno v obci
vždy na určitou donu již v 18.století. Trať v části obce dodnes sluje “Rajčuda”
(Reitschule = jezdecká škola) a nasvědčuje tomu, že tam vojsko provádělo svá
pravidelná cvičení.
S ubytováním vojska se setkáváme i po roce 1850. Dle zachovalých
listinných záznamů musela obec ubytovatia zaopatřiti proviant pro 160 vojáků
1.eskadrony dragounského pluku císaře Františka Josefa I., kteří leželi zde od
1.března do června 1852. Jiný dokument uvádí, že v roce 1855 od 7.května do
září-bylo v Němčicích nad Hanou 182 dragounů 4.eskadrony 2.pluku krále
Ludvíka Bavorského. V roce 1866 za prusko-rakouské vojny kromě vojska
rakouského byli v obci ve dnech 18. A 19.července ubytováni i vojáci Pruska,
zvaní “Prajzi”. Ještě v záznamu z května roku 1884 se setkáváme se zápisem, že
všechny horní místnosti radnice jsou zabrány pro sklad vojska, které bylo v obci
ubytováno. V roce 1883 žádalo okresní hejtmanství v Přerově obecní výbor, aby
4.eskadroně (číslo pluku není uvedeno) bylo na “jízdáreň” pronajato jeteliště na
Dolním Trávníku. “Velitelství kromě jeteliště chce též 8 jiter (4,6ha) pastviska
použít k otáčení.” Pozemek byl pronajat za 2 850 zlatých s podmínkou, že “obec
si zbytky jetele může ve svůj prospěch podržeti.” V obecních zápisech z roku
1885 je zaznamenáno, že “velitelství 4.eskadrony žádá potvrzení, že jetel
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slíbenou obci dodalo.” To je také poslední zjistitelný záznam o ubytování vojska
v obci.
V druhé polovině minulého století živili se občané Němčic nad Hanou
převážně zemědělstvím. Půda byla povětšině v majetku jednotlivců, avšak i dosti
velké plochy byly v majetku obce, z nichž některé tratě-Pastviska, Trávníkysloužily jako pastviny pro všechen dobytek obce, kam byl vyháněn a hlídán
obecním pastýřem. Tamtéž byly vyháněny na pastvu i husy. Ještě v roce 1893
čteme v zápisech obecního zastupitelstva usnesení o jmenování dvou obecních
pasáků husí. Rozsah obecních pastvin se pozvolna – jak polní hospodářství se
stávalo intenzívnějším (důkladnějším) zmenšoval, pozemky byly postupně
pronajímány případně odprodávány do soukromého vlastnictví. Dle soukromých
záznamů “v roce 1858 se pooraly pasuňky Hak, pastviska a U hája a občané se
podělili: třídílníci dostali po 10 měřicích, dvoudílníci po 6 měřicích, židlikové
chalupy dostaly po 4 měřicích, novosádníci dostali po 2 měřicích.” Trávníky dle
nepřesných obecních záznamů byly rozorány v roce 1893.
Až do 50.let minulého století převládalo v zemědělství tzv. úhorové
hospodaření, při němž část pozemků zůstávala neoseta. Dle záznamů z roku
1832-1858 pěstovali zdejší hospodáři tyto plodiny: pšenici, žito, ječmen, hrách,
proso, bob, vikev, brambory a konopí. Někteří rolníci pěstovali i chmel (poslední
chmelnice p. Oplockého č.13 za domem č.80 se připomíná ve školní kronice ještě
v roce 1903) a na jižních svazích kopce Kozlova (mezi Hliníkem a Víceměřicemi)
se pěstovala pro domácí potřebu i vinná réva.
Intenzivní (usilovné) polní hospodaření přinesla řepa cukrovka. Kdy se tato
plodina začala v Němčicích pěstovat, nelze přesně stanovit, ale mezníkem jistě
bude postavení cukrovaru v Doloplazích v roce 1849 a v Kojetíně v roce 1869.
Výhodné pěstování řepy mělo vliv na stálé snižování ploch obecních pastvin,
narušení chmelnic i vinohradů, na omezování a rušení pěstování méně výhodných
plodin. Pěstování řepy zlepšovalo úroveň i rentabilitu (výnosnost) hospodaření.
Zlepšené životní podmínky se projevovaly ve vzrůstu obyvatelstva.
Protože grunty na náměstí se zpravidla dědictvím nedělily, vzrůstal i počet
chalup, zejména na Zábraní, Novosadech, Příkopech a později za Dolní branou
podél silnice k Měrovicím. Vzrůst Němčic je srovnatelný z těchto čísel: v roce
1834 ve 163 domech žilo 1216 obyvatel (7,46 obyvatel na 1 dům), v roce 1900
bylo již 243 domů s 1 373 obyvateli (5,65 obyvatel na 1 dům), v roce 1921 315
domů s 1 853 obyvateli (5,88 obyvatel na 1 dům), v roce 1930 395 domů s 1986
obyvateli (5,02 obyvatel na 1dům). Za 100 let přibylo 232 domů (vzrůst o 142%)
a 770 obyvatel (vzrůst o 63 %). Při vzrůstu obyvatel nepostačovala již úplně
obživa ze zemědělství a část občanů musela si stále více hledati pracovní
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příležitost mimo Němčice. S němčickými rodáky se proto často setkáváme i ve
Vídni, di které jako říšského hlavního města byl větší spád než do hlavního města
českých zemí Prahy. V roce 1876–1880 se vyučil ve Vídni němčický rodák
Antonín Lasovský řemeslu perleťářskému a po svém návratu do rodné obce v
roce 1888 zřídil si v domě č.225 první domáckou dílnu na výrobu perleťových
knoflíků. Jeho příkladu následoval František Štefec, potom Zachariáš Jílek a jiní,
takže v roce 1912 bylo v Němčicích nad Hanou 10 perleťářských dílen.
Nejúspěšnějším z těchto drobných podnikatelů byl Z. Jílek, který výrobu rozšířil
tak, že zaměstnával 150 dělníků. K rozkvětu této řemeslné výroby přispěla hlavně
tehdejší móda a skutečnost, že výroba knoflíků z umělých hmot nebyla známa.
Úpadek perleťářské výroby nastal po první světové válce. Její význam v historii
obce tkví v tom, že znamenala první proniknutí průmyslové výroby-třeba
domácky provozované-do její hospodářské struktury (soustavy). I když v
počátcích této výroby byl poměr perleťářských dělníků k majitelům dílen, rovněž
bývalým dělníkům, dosti familiární (domácké chování), přece tato určitá
koncentrace (soustředění) dělníků stávala se stále živější půdou pro nové
pokrokové a sociální myšlenky. Působil zde vliv blízkého průmyslového
Prostějova s jeho dělnickým hnutím (Politický klub dělnický založený v roce
1885) a jeho dělnickým tiskem (Duch času založený v roce 1884 a Hlas lidu
založený v roce 1886). Vrozený hanácký konzervatismus (lpění na starých,
vžitých formách a věcech), těžko přístupný novým ideovým směrům, vlivy
náboženské a místní poměry nedovolily však, aby se dělnické hnutí výrazněji
prosazovalo.
Rakousko-uherskou vládou podporované snahy o udržení a rozšíření
německé nadvlády v českých zemích vedly k stálému zostřování národnostních
rozporů mezi Čechy a Němci, vedly k odklonu českého národa od dosavadní
konzervativní (lpící na starém a přežitém) prorakouské politiky strany
Staročechů, vedly k nástupu průbojných národních sil, vedených především
mladou generací. Tato bouřlivá léta devadesátá vyvrcholila procesem Omladiny.
Proti sustrofilské politice (politice přívrženců Rakouska) Staročechů stále více
získávali půdu Mladočeši, kteří se vyznačovali radikalismem (politický směr
vystupující velmi rozhodně, často bezohledně a nevybíravě v prostředcích) v
nacionálním (národnostním) a v demokratickém smyslu. Oba směry podporovaly
buržoazii (vládnoucí třída kapitalistů), avšak Mladočeši prostřednictvím
některých svých politiků (Barák) měli blíže k dělnickému hnutí a tím zčásti
získali i jeho sympatie (náklonnost). Ve znamení své politiky Mladočeši v
bouřlivých devadesátých letech úplně deklasovali (ponižovali) Staročechy a
jejich konzervativní politiku. Nové radikální politické myšlenky pochopitelně
pronikaly i na venkov.
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Tyto politické události v českých zemích a nové myšlenkové proudy
nezůstaly bez vlivu na život v obci. Proti směrům zastávaným ve vedení obce, ve
spolku Zubr a v Rolnicko-občanské záložně skupinou Staročechů, vedených
starostou Janem Zedníčkem, vystoupili mladí občané vedeni rolníkem Janem
Benešem z č.24, hlásící se převážně k pokrokové politice strany Mladočechů.
Tyto rozpory měly ovšem převážně místní ráz a mezi zájmy ideovými a osobními
lze často nesnadno hledat přesnou dělící čáru. Obě skupiny při všech
příležitostech soupeřily a osočovaly se. Užívalo se i tzv. pamfletů (hanopisů) a ze
zachovalých uvádíme jeden jako příspěvek ke koloritu (pestrosti, barvitosti) té
doby.
Žalosť pana rechtora.
Pan rechtor Sedláček před letama
točile oni s Němčicema.
Šterecet plnéch let, to só roke,
Očele němčecký divča, kloke.

S podmistrem Zedníčkem vedle všecko,
Starale tolek se o městečko.
Psat Němčec kroniko, tak je isto,
Tem dvóm se mosi dat první místo.

Leta se tahle tak–za te chvile Pan rechtor hodně se zhrbatile.
Jož měle čagánek, jož ho majó,
poslešte, co tak si povidajó:
“Tak to chco v tichóčko sdělet s vama,
proč sem ho neměl jož před letama.
Debech ho tehdá měl, mladé-staré,
vešil bech ke křížo na Liváre.
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Co bech tam oviděl před časama?
Svajba de od Hroške pěšenkama.
První de ženich Jan, hlavo zhuro.
A v ní měl nápadu céló furo.

Co tade provede, všecko, všode,
vodama Němčec jak hébat bode.
A dneska zpominám na to denně,
jak něma hébal zatraceně.

Debech ten čagan měl před letama,
stópno si na cesto před hosťama.
Co bech tam provedl? Proces krátké:
Zdvihl bech čagan a hnal ho zpátke.”

•Poznámka: ženich Jan rozuměj Jan Beneš z Hrušky, který se do Němčic
“přiženil”.
Veřejným výrazem těchto rozporů bylo založení spolku Občanská beseda
v roce 1895.
Založením Občanské besedy se vytvořila v obci dvě střediska, která
soustřeďovala dva myšlenkové proudy. V Občanské besedě se soustřeďovaly
živly pokrokové, v Zubru konzervativní. Valná hromada Zubra 11.ledna 1898 se
usnesla vstoupit do ústředí katolických spolků.
Občanská beseda, i když se hlásila do tábora protiklerikálního
(klerikalismus = politický směr zneužívající náboženství k politickým cílům), v
otázkách náboženských-vzhledem k přesvědčení svých členů-chovala se velmi
loajálně (věrně, oddaně). Oba spolky Zubr i Beseda měly své spolkové prapory s
obrazy světců (svatých), které byly vysvěceny místním farářem a oba byly vždy
svorně vedle sebe uloženy v místním kostele.
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Pro pochopení tehdejších místních poměrů třeba uvést, že náboženské
zaujetí většiny občanů posilovalo velmi vliv fary na veřejné dění. Tento vliv byl
zvláště působivý za éry (v období působnosti) faráře a poslance říšského
parlamentu Františka Valouška; trval téměř do světové války.
Ustavením Občanské besedy lze ale registrovat (zaznamenat) rozvinutí
pokrokových směrů v obci. Členové besedy zakládají v roce 1896 na
demokratickém základě druhou Občanskou záložnu. Mezi jejími členy-rolníky
našla největšího pochopení myšlenka založení zdejšího cukrovaru. Z besedy také
většina členů se stala prvními členy jednoty Sokol; z ní vyšli zakladatelé
pokrokových politických stran v obci.
Rivalita (soupeření) mezi Občanskou besedou a Zubrem se projevovala
především na poli kulturním, společenském a hospodářském a politicky se
vyhraňovala při volbách.
Přes zvýšenou politickou aktivitu (činnost koncem let devadesátých, kdy
vzniklo několik nových politických stran (v roce 1896 katolická národní strana,
v roce 1897 strana národních socialistů, v roce 1899 strana agrární a strana
křesťansko-sociální) nebylo tehdy na moravském venkově a také ne v Němčicích
místních organizací politických stran. V těch letech, a až do první světové války,
se začaly na Moravě ostře vyhraňovat dva politické tábory: klerikální a
pokrokový. Tyto potírající se dva směry se soustřeďovaly buď ve volných
kroužcích nebo v čtenářských spolcích, které v době voleb se stávaly agitačními
a organizačními základnami pro kandidáty toho nebo onoho ideového směru.
Skupina Benešova se pokoušela v několika obecních volbách o zvrat ve
vedení obce, avšak bez úspěchu. Až volby, konané 13.června 1906, přinesly plné
vítězství pokrokovému směru. Před volbami se konalo mezi oběma skupinami
jednání o volební dohodě. Benešova strana nabízela druhé v každém sboru po 3
zástupcích. Strana Zedníčkova však chtěla po 5 zástupcích, a tak se jednání
rozbilo. Výsledek voleb překvapil samu stranu Benešovu, neboť strana
Zedníčkova nezískala vůbec žádný mandát. Ve volbách představenstva 23.června
obsadili funkcionáři Občanské besedy většinu míst obecní rady.
Nově zvolený starosta František Vrána, rolník z č.33, věnoval se
zastupitelstvem značné úsilí zdaru akce rolníků za postavení vlastního cukrovaru
a všemožně se snažil, aby tento byl v Němčicích nad Hanou postaven.
Po volbách v roce 1909 byl zvolen starostou Jan Kahaj, rolník z č.67. Do
volebních seznamů v roce 1909 bylo zapsáno celkem 637 voličů (mužů); z nich
v I. sboru bylo 30 voličů, kteří platili celkem Kr. 6 463,60 daní, ve II. sboru 62
voličů s poplatkem Kr. 6 489,25 daní a ve III. sboru 545 voličů, kteří dohromady
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platili Kr. 6 468,25 daní. V seznamu bylo také 110 voličů, kteří nebyli obyvateli
obce, měli svá bydliště v jiných obcích a městech, ale měli v obecním katastru
pozemkový majetek a platili proto v obci daně. Ve volbách zastupovaly tyto
voliče zpravidla plné moci, o které pochopitelně usilovala každá ze soupeřících
stran.
Z rušných událostí prvního desetiletí tohoto století třeba vzpomenout
těchto:
V roce 1904 byl v obci založen Atletický klub “Břetislav”, který pěstoval
tehdy oblíbený řecko-římský zápas. Byl to první pokus o organizování tělesné
výchovy v obci. Klub se sice za dva roky rozešel, ale s jeho odchovanci se
setkáváme v později založeném Sokole a Orlu.
Třídní uvědomění místního dělnictva, hlavně perleťářského, povzbuzené
ohlasem první ruské revoluce, našlo svého výrazného uplatnění. Koncem září
roku 1905 domáhali se perleťářští tovaryši na společné schůzi se zaměstnavateli,
která se konala v hostinci na budově, zvýšení mezd. Protože k dohodě nedošlo,
tovaryši v počtu asi 40, zahájili stávku, která trvala 7 dní, než zaměstnavatelé
přistoupili na zvýšení mezd. Byl to první, nečekaný úspěch místních dělníků,
příslib dělnické jednotnosti, který pochopitelně způsobil v obci jistý rozruch.
Působením místních duchovních byla v roce 1909 sdružena místní
katolická mládež v organizaci Družina venkovské omladiny.
Ve volebním období 1909–1912 byly hlavní pozornost a úsilí zaměřeny na
stavbu cukrovaru. Dne 29.června 1909 se konala na náměstí před radnicí
ustavující valná hromada akcionářů, protože tehdy nebyla v obci pro tak početnou
schůzi vhodná místnost. Na ní byly zvoleny vedoucí orgány cukrovaru. Dne
10.října 1910 byla zahájena první kampaň.
Přítomnost značného počtu dělnictva při stavbě cukrovaru se pochopitelně
projevovala příznivě i hospodářském ruchu, avšak i politicky a kulturně byla
činnost v obci oživena. V roce 1911 byly založeny tělocvičné jednoty Sokol a
Orel a v roce 1912 ustavila se v obci první místní politická organizace sociálnědemokratické strany dělnické.
Hodnotíme-li historii Němčic od roku 1850, možno bez nadsázky
konstatovat (zjišťovat skutečnost), že byla velmi ovlivněna postavením
cukrovaru. Pěstování řepy změnilo způsob hospodaření, zlepšilo peněžní výnosy
v zemědělství a nesporně pozvedlo jeho úroveň. Akci rolnictva na postavení
cukrovaru vlastním kapitálem nelze z hlediska dnešní doby nevidět v tehdejších
hospodářských, společenských a národnostních poměrech určitý pokrokový čin.
Cukrovar svými zaměstnanci velmi silně ovlivňoval-zejména do druhé světové
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války-politický, kulturní a sociální vývoj poměrů v obci i v okolí v pokrokovém
duchu. Cukrovar byl po dlouhá léta jediným větším průmyslovým podnikem v
místě i okolí a soustředění dělnictva v době pokampaňové, ale hlavně v kampani,
ovlivňovalo jeho politické a třídní uvědomění. Provoz cukrovaru si vynutil na
železniční zastávce v Němčicích nad Hanou zahájení služby staniční od 1.září
1911 a na poště napojení obce na telefonní síť od 1.srpna 1912. V témže roce byla
přístavbou rozšířena budova obecné školy, neboť počet žactva se značně zvýšil.
V roce 1909 byla v obci zřízena četnická stanice, která se starala i o
bezpečnost v okolních obcích.
Je třeba se zmíniti, že 18.května 1911 po průtrži mračen se zhroutilo
náhlým rozvodněním vodních toků-podmočeno vodou-několik domů, a to
č.110,117,157 a 172 na Novosadech, mimoto spadlo nebo bylo poškozeno
několik chlévů a jiných hospodářských stavení jak na Novosadech, tak i na
Příkopech. Vodou do výše 60 cm byla zaplavena i místní železniční stanice a trať
byla na třech místech podemleta. Záplavy na Novosadech z rozvodněného potoka
Žlebůvky bývaly i v dřívějších letech. Tak např.26.května 1881 se zřítil chlév u
domu č.193, 20.srpna 1889 a zvláště 8.června 1891 vylil se po deštích potok tak
silně, že voda vnikla do chlévů, stodol i obytných stavení a jeden domek (č.97)
se podemletím zřítil.
V roce 1913 byla v budově staré školy zřízena soukromá mateřská školka
a opatrovna dětí, kterou spravovaly řeholnice řádu sv. Hedviky z kláštera v
Nezamyslicích.
V roce 1914 byla vydlážděna hlavní průjezdní cesta obcí, tj. Ulice
Nádražní, Horní a Dolní brána. A to od cukrovaru až po budovu tehdejší mlékárny
(dnes odbočka silnice na Prostějov v Horní bráně).
Po volbách 1912 se stal starostou František Vrána, rolník z č.143, jenž pro
válečné události zůstal v této funkci až do roku 1919. Všeobecná mobilizace do
první světové války byla v obci vyhlášena 1.srpna 1914 o 22.hodině a bylo jí
ihned povoláno k vojenským útvarům 115 občanů ve stáří do 42 let. Vojenskou
službu museli nastoupit do 24hodin po vyhlášení. Loučení s odjíždějícími na
nádraží nebylo žádným odrazem nadšení pro válku. Téměř současně bylo
odtransportováno vlakem z obce do Krakova 72 koní. Doprava po probíhající trati
Brno-Přerov byla vojenskými transporty přetížena, a proto byl na počátku srpna
zastaven civilní provoz na několik dní.
Nedostatek mužů a potahů podstatně ovlivňoval hospodářský život po
celou válku. ˇubytek mužů oslabil také život kulturní a společenský a stále se
prohluboval opakovanými odvody. Tak ještě do konce roku 1914 byly dvě
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odvodní přehlídky, ke kterým bylo povoláno 156 mužů, z nichž uznáno
schopnými bylo 87 (59 %). V roce 1915 bylo 6 odvodů, ve kterých z 208
povolaných bylo uznáno pro vojenskou službu 139 (67 %). Dle obecní matriky
bylo v Němčicích nad Hanou k 1.červenci 1914 883 mužů (včetně dětí mužského
pohlaví) a k 1.listopadu 1915 jich bylo již o 228 méně (2+6 %). Celkem z obce
obléklo vojenskou uniformu 318 občanů ve věku 17–50 let, tj.36 % ze stavu k
1.červenci 1914.
Úbytek mužů a potahů se projevil zejména při polních pracích, jejichž
kvalita klesala a projevovala se pochopitelně na výnosech. Potíže byly i s
opravami, neboť místní kovář, kolář i sedlář byli zpočátku mobilizováni.
Značné potíže s pracovními silami měl i cukrovar. Úřady zprvu pomáhaly
vysíláním vojska, později přidělováním zajatců.
V blokovaném (uzavřeném) Rakousko-Uhersku a Německu se velmi brzy
projevil nedostatek potravin a jiných běžných potřeb (bot, šatstva, nářadí aj.).
Na odběr potravin apod. (mouka, maso, cukr, tabák) byly záhy zavedeny lístky.
Spotřeba mouky byla stanovena na 200 g denně, pro těžce pracující 300 g,
spotřeba cukru na 1 kg za měsíc. V obci pobíralo spotřební lístky na mouku,
tzv. chlebenky, asi 800 osob. Při organizační neschopnosti rakouských úřadů
měli sice brzy občané potravinové lístky, ale žádný příděl na ně nedostávali.
Vzkvétal černý obchod, keťasení, jak se tehdy říkalo z německého
Kettenhandlung – řetězový obchod, při němž ceny po celou dobu války den ze
dne stoupaly, jak zřejmé z tohoto srovnání:

Produkt

Cena 1.7.1914

Cena 1.7.1918

Navýšení v
%

Pšenice 1 q

22-25 Korun rak.

Až 1 000

4 000

Žito 1 q

18-21 Korun rak.

Až 1 000

5 000

Brambory 1 q

4–6 Korun rak.

Až 60

1 000

Řežná mouka 1 kg

0,38–0,44

Až 14

3 200

Pšenič. mouka 1 kg

0,40-0,46

Až 14

3 000

Hovězí maso 1 kg

1,80–2,00

12-16

800

Telecí maso 1 kg

2,00–2,20

14-18

900

Vepřové maso 1 kg

1,80–2,10

Až 30

1 400
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Cukr 1 kg

0,80–0,84

1,80

225

Mléko 1 l

0,18

1,20

670

Uhlí 1 q

2,30

12-20

1 100

Pánské boty 1 pár

16

300-500

3 100

Látka 1 m

6

200-500

8 350

Svízelný byl nedostatek otopu. V lednu 1917 byl v obci takový nedostatek
uhlí a topiva, že v mnohých domácnostech topili slámou a v některých netopili
vůbec. Přijel-li vagon uhlí do obce, nemohl býti rozprodán bez asistence
četnictva. K nedostatku uhlí se přidružil i nedostatek petroleje. Celý leden a únor
1917 byla v městečku tma. Jen v málo oknech kmitalo na krátký čas nutné světlo
svíček. Teprve v březnu mohli obchodníci prodávat půl litru petroleje do
domácnosti.
Potraviny (obilí, mouka, vejce, mléko aj.) a ostatní potřeby (z kovu,
kaučuku apod.) pro armádu i obyvatelstvo byly zajišťovány často prováděnými
soupisy a rekvizicemi (zabavení movitých věcí pro vojenské účely) zásob, které
v posledním roce války stíhaly jedna druhou. Rekvizice byly zpravidla
zajišťovány za účasti četnictva nebo vojska. Mouka, obilí i jiné potraviny byly
před rekvizicemi schovávány do různých skrýší (pod podlahu, do slámy ve
stodole apod.), kde byly často znehodnoceny. Nedostatek potravin se stále
stupňoval. V dubnu 1917 bylo nařízeno rekvírovati i část obilí na setí a všechno
obilí pro výživu, rezervované (uložené jako zásoba) na měsíce červenec a srpen.
V roce 1916 a 1917 byla provedena rekvizice zvonů v celkové váze 1628
kg, které byly zakoupeny obcí v roce 1873.
Peníze na vedení války si opatřoval stát papírovou inflací (rozmnožení
oběživa). Hned v prvních dnech mobilizace pro očekávaný pokles hodnoty peněz
zmizely z oběhu kovové mince větších hodnot (zlaté a stříbrné). Postupně stáhl
stát z oběhu drobné mince měděné i niklové a nahradil je železnými, ale i ty ku
konci války zmizely. Papírové bankovky v hodnotě 1 a 2 koruny se prostě půlily
a jejich polovina nebo i čtvrtina měla hodnotu drobných peněz.
Vliv Velké říjnové revoluce v Rusku, náš zahraniční i domácí odboj, hlad,
postihující i armádu a všeobecná únava válkou jen stupňovaly demoralizaci
(ochabnutí bojového ducha) a dezorganizaci (rozklad organizace). Vojáci utíkali
z front a schovávali se buď doma nebo v lesích.
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Nastával pozvolný rozklad Rakousko-Uherské říše, jejíž jednotlivé národy
volaly po vlastní samostatnosti. Dne 2.června 1918 se sešlo na žádost občanů
obecní zastupitelstvo ke slavnostní schůzi, na které, ústy svého člena, MUDr.
Rajmunda Ozynuly, manifestovalo jménem všech občanů souhlas se slibem
Českého svazu poslaneckého ze dne 13.dubna 1918. Současně manifestačně
zvolilo poslance JUDr. Karla Kramáře a spisovatele Aloise Jiráska čestnými
občany obce. Obecní zastupitelstvo bylo také protektorem stejné manifestace,
kterou pořádaly místní sdružené spolky týž den odpoledne v sokolské zahradě,
kde obdobný projev měl místní kaplan Ferdinand Chýlek. Za druhé světové války
byl Chýlek 25.února 1941 umučen v koncentračním táboře v Buchenwaldu.
Prohlášení samostatnosti Československého státu 28.října 1918 bylo
oslaveno téhož dne večer s okázalou radostí velkým shromážděním občanstva na
náměstí. Ke shromážděným promluvil z okna radnice kaplan Ferdinand Chýlek.
Na závěr byl vypálen ohňostroj, který měl Sokol připravený v roce 1915 k
oslavám 500.výročí upálení Mistra Jana Husa. Oslavy tehdy nebyly úřady
povoleny.
První světová válka si vyžádala oběť 38 občanů, kteří padli na bojištích
nebo zemřeli ve vojenských lazaretech. Z armád československého zahraničního
odboje (čs. legií) se vrátilo 27 občanů.
Nové státní poměry projevují se v obci především ustavením místních
organizací reorganizovaných (nově uspořádaných) nebo nově založených
velkých politických stran. Vedle obnovené činnosti místní organizace Čs.
Sociálně-demokratické strany dělnické byly nově založeny místní organizace Čs.
strany lidové (katolické), Republikánské strany zemědělského a malorolnického
lidu, Čs. národně demokratické strany a Čs. obchodnicko-živnostenské strany
(tato po obecních volbách). Byly to politické strany buržoazního charakteru
(vládnoucí třídy).
Po státním převratu zaznamenala dělnická třída také značný rozmach
odborového hnutí. Odborové organizace byly, bohužel, vytvářeny roztříštěně dle
odborů i dle politické příslušnosti. Své dělnické odbory měly i buržoazní strany.
V místě bylo nejvíce a nejpočetnějších odborových organizací v cukrovaru.
Kromě již dříve ustavené Organizace cukrovarnických zaměstnanců vznikla v
roce 1919 místní organizace Spolku strojníků a topičů, v roce 1920 byla založena
velmi početná organizace Lučebník, která později byla přeorganizována na
Mezinárodní všeodborový svaz lučebních dělníků. Dále byla v obci místní
organizace Ústředního svazu stavebních dělníků, odborová organizace byla při
lidové straně, později i při agrární straně aj.
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Nejednotnosti roztříštěnosti odborových organizací a často i jejich
vzájemných třenic využívalo vedení cukrovaru-hlavně v prvních letech
hospodářské konjunktury (příznivá situace) –pro své zájmy. Přesto, zejména
aktivitou Mezinárodního všeodborového svazu, bylo ve sporech se závodem
dosaženo několika dílčích úspěchů. V roce 1927 bylo dělnické hnutí v cukrovaru
oslabeno tím, že členové uvedeného svazu se usnesli na dobrovolné likvidaci
organizace a vstoupili do Organizace cukrovarnických zaměstnanců, jejíž vedení
nebylo již tak aktivní.
K prvnímu měření sil těchto místních politických organizací došlo ve
volbách do obecního zastupitelstva v roce 1919, provedených dle nového
volebního řádu do obcí z téhož roku. Ponejprv se voleb zúčastnily i ženy. Z 862
odevzdaných platných hlasů obdržely:
Politická strana

Počet hlasů

Počet mandátů

lidová

289

8

republikánská

221

6

sociálně demokratická

216

6

národně demokratická

136

4

Ve volbách se projevila jednak vlna nacionalismu (společenské hnutí
zdůrazňující národnostní stránku), která působila na myšlení voličů po státním
převratu v roce 1918 a také vliv místní hospodářské závislosti, které přinesly
úspěchy zejména straně republikánské a národně demokratické.
Starostou byl zvolen Jan Baláš, úředník cukrovaru (národní demokrat). K
volbě starosty, obecní rady a jednotlivých komisí se sdružily strany
republikánská, sociálně demokratická a národně demokratická, které-později i se
stranou živnostenskou-tvořily tzv. Pokrokový blok, který trval až do druhé
světové války. Toto politické utváření vyvěralo z místních podmínek a neměla na
ně vliv různá politická seskupení stran v Národním shromáždění nebo ve vládě.
Pokrokový blok se scházel k pravidelným poradám a řídil hospodářský, kulturní
a sociální život v obci. Strana lidová se projevovala převážně jako strana opoziční
(stojící proti sobě).
První poválečné zastupitelstvo mělo svůj úkol ztížený tím, že muselo
především odstraňovat nedostatky zaviněné válkou.
Rok 1920 je významným historickým okamžikem, kdy jednoho
červnového dne se ponejprv v obci rozzářily elektrické žárovky. Němčice byly
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jednou z prvních obcí v tehdejším okrese přerovském, které přistoupily k
elektrizaci. Elektrifikace (zajištění plynulé dodávka elektrického proudu) byla v
roce 1921 dokončena v bytech a v roce 1922 v pouličním osvětlení (33 žárovek).
Bylo však ještě dost domů, ve kterých obyvatelé zůstali věrni petrolejové lampě
a teprve později se na elektrickou síť napojovali.
V roce 1920 z podnětu místní organizace sociálně demokratické strany a
za finanční podpory odborových organizací cukrovaru byla v obci založena
Dělnická tělocvičná jednota (DTJ). Ideové rozpory uvnitř sociálně demokratické
strany, které vyústily v rozchod pravice a levice a přispěly k založení
Komunistické strany Československa v květnu 1921, se odrazily v Němčicích
právě na půdě místní DTJ. Její valná hromada, proti vůli vedení místní stranické
organizace, rozhodla, aby tělocvičná jednota se připojila k levicovým
Federovaným dělnickým tělocvičným jednotám. Pravicoví členové a funkcionáři
pak z jednoty vystoupili. Ustavení FDTJ nebylo úřady povoleno, a tak toto
tělocvičné hnutí v roce 1921 v obci zaniklo.
V roce 1921 se obecní zastupitelstvo usneslo na dvou významných akcích
v oboru školství: zrušilo dosud platné úlevy v návštěvě školy (žákům 7. a 8.
postupného ročníku) a zřídilo živnostenskou pokračovací školu.
Dne 18.června 1922 byl v parku na náměstí odhalen pomník občanům
padlým v 1.světové válce, zhotovený sochařem Skácelem z Kojetína.
Společenská struktura (vnitřní uspořádání) obce, která v roce 1850 byla
ještě obcí výhradně zemědělskou, se pozvolna koncem minulého století
přetvářela a postavením cukrovaru se dovršila přeměna obce zemědělské na obce
zemědělsko-průmyslovou. Tento proces se po válce rozšiřováním cukrovaru a
zřizováním dalších provozoven (stolařství aj.) dále prohluboval.
V obecních volbách, konaných 16.září 1923, bylo 1 013 oprávněnými
voliči odevzdáno 947 platných hlasů pro tyto strany:

Politická strana

Počet hlasů

Počet mandátů

lidová

349

9

republikánská

173

4

sociálně demokratická

170

4

národně demokratická

146

4

živnostenská

109

3
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Volby přinesly upevnění straně lidové a oslabení stranám
republikánské a sociálně demokratické. Oslabení přivodila hlavně kandidátka
živnostníků. Starostou obce byl zvolen František Vrána, rolník z č.33
(republikánská strana).
Stále se zvyšující poválečná hospodářská konjunktura se projevovala i v
následujících letech zvyšováním životní úrovně jak jednotlivců, tak i ve
zvelebování obce. Rozšířila se stavba rodinných domků, kterou obec podpořila
levným odprodejem pozemků v Hliníku. Tam začala vznikat nová čtvrť obce.
Zvýšil se i počet obchodů a živností. Výhodná cena zemědělských produktů
způsobila hlad po půdě-po koupi i pronájmu. Ceny za pronájem (pachty) byly
značně vysoké, a ještě se přeplácely.
Dne 25.září 1920 odhlasovalo obecní zastupitelstvo stavbu měšťanské
školy, avšak až v roce 1924 byl získán vhodný pozemek. Během roku 1925 byla
školní budova postavena a 28.září t.r. slavnostně otevřena. Zřízení měšťanské
školy v Němčicích nad Hanou bylo schváleno zemskou školní radou v Brně již
25.srpna 1924 a vyučování zahájeno téhož roku, zatím v prostorách obecné
budovy obecné školy.
Z jiných zlepšení v obci v roce 1925 třeba uvésti výstavbu požárního
domu, vybudování nové nádražní budovy, vydláždění silnice přes Novosady,
otevření lékárny, v roce 1926 vydláždění vozovek na náměstí, v roce 1927 oprava
kostela. Tyto značné investice (stavební náklady) a pak hlavně stabilizace
(ustálení) výše daňových přirážek, způsobily značné zadlužení obce, které se pak
projevovalo v dalších letech.
Zaznamenání hodná je skutečnost, že dnem 2.února 1926 byla místním
poštovním úřadem vystavena první koncesní (povolovací) listina pro rozhlasový
přijímač Karlu Mojžíšovi, zaměstnanci místního cukrovaru. Do konce roku stoupl
počet rozhlasových koncesionářů na 44.
Dne 28.října 1926 byla slavnostně otevřena novostavba Lidového
domu, který byl postaven pro spolkové účely místní organizace Čs. strany lidovéJednotu Orla a Omladiny v Němčicích nad Hanou.
K volbám do obecního zastupitelstva, které se konaly 16.října 1927,
šly strany lidová a republikánská oslabeny vnitřními spory. Někteří disidenti
(političtí odštěpenci) těchto dvou stran ohlásili vlastní samostatnou kandidátku
malorolníků, která pak měla nečekaný úspěch. Rozpory byly i ve straně národně
demokratické, která se z obavy z neúspěchu dohodla na společné kandidátce se
stranou republikánskou. K volbám se dostavilo 1 043 voličů a odevzdalo 1 029
platných hlasů pro tyto strany:
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Politická strana

Počet hlasů

Počet mandátů

lidová

279

6

republikánská a nár. dem.

263

6

sociálně demokratická

168

4

živnostenská

161

4

malorolníků

158

4

Starostou obce byl zvolen Josef Matoušek, rolník z č.34 (republikánská strana).
Dne 18.června 1927 byla obec postižena katastrofálním krupobitím,
které způsobilo značné škody na úrodě, odhadnuté na 1 500 000 Kč. V obci a
cukrovaru bylo rozbito kolem 3 000 okenních tabulek.
Oslavy 10 let trvání republiky, které organizovalo obecní zastupitelstvo,
byly již poznamenány některými jevy, ohlašujícími začínající hospodářskou krizi
(obrat ve vývoji). Tato se v dalších letech stále více a více prohlubovala. Ceny
zemědělských produktů stále klesaly, produkce některých plodin (cukrovka) byla
snižována, omezovaly se investice (náklady na stavby), ubývalo pracovních
příležitostí.
Dne 1.května 1928 uspořádala místní organizace sociálně demokratické
strany ponejprv v obci prvomájovou oslavu Svátku práce na náměstí. Průvod,
který vyšel od cukrovaru, byl zpestřen krojovanými dělnickými cyklisty a
příslušníky DTJ z Kojetína a Dobromilic. V jiná léta se dělnictvo z obce
zúčastňovalo prvomájových oslav hlavně v Kojetíně.
Nebývalé mrazy v únoru 1929, kdy teploty klesaly až na -35°C, velké
množství sněhu, vytvářející přes 2 m vysoké závěje a následující jarní povodně
způsobily značné škody. V katastru obce zmrzlo ze 7 825 ovocných stromů 2 581,
tj. 33 %.
V srpnu 1929 byly Němčice centrem (středem) události, která nebývala
častá. V jejím okolí se konaly celostátní vojenské manévry všech zbraní. Obec
ožila nejen několikadenní přítomností vojska, ale i návštěvou prezidenta
republiky T. G. Masaryka, nejvyšších představitelů státu a armády i zástupců
cizích států a armád.
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Podle sčítání zemědělských a živnostenských závodů bylo v obci ke
dni 27. května 1930 celkem 326 zemědělských závodů. Jejich celková výměra
činila 1 029,75ha, a to:
Výměra

Počet

Do 10 arů

3

10 arů - 0,5ha

86

0,5 – 1 ha

56

1–2 ha

49

2–5 ha

63

5–10 ha

44

10–20 ha

23

20–30 ha

1

30–50 ha

1

Převládali drobní držitelé půdy.
Na ustavující valné hromadě 20.dubna 1930 byl v obci založen Klub
cyklistů Němčice nad Hanou.
Rok 1931 překvapil Němčice. Dne 23.března postihly obec velké záplavy
po vydatných deštích. Pole od Mořic po Vrchoslavice, na Němčicku Trávníky a
Louky byly pod vodou. Hospodářská krize kapitalistické výroby se v tomto roce
již viditelně projevovala.
Ceny obilí velmi poklesly, ubývalo stále pracovních příležitostí. V březnu
pobíralo od státu poukázky pro nezaměstnané 16 občanů, v prosinci téhož roku
již 99 občanů. Vedení obce proto koncem roku zřídilo zvláštní sociální komisi
pro otázky nezaměstnanosti.
27.září se konaly volby do obecního zastupitelstva, tentokráte na funkční
období šesti let. Z 1 189 zapsaných voličů volilo 1 098 voličů (92,35 %) tyto
politické strany:
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Politická strana

Počet hlasů

Počet mandátů

lidová

317

7

sociálně demokratická

212

6

živnostenská

210

5

republikánská

154

3

malorolnická

118

3

Po volbách se odrazila hospodářská krize přesunem hlasů doleva a
odklonem od strany republikánské, jejíž celostátní politika národní i hospodářská
ztrácela na důvěře.
Na volbě starosty se strany pokrokového bloku nedohodly. Neúspěch
zavinila republikánská strana, která prosazovala opět svého starostu. Sdružily se
proto pouze strana sociálně demokratická se stranou živnostenskou a strana
republikánská s malorolníky. Při volbě starosty z pléna byl většinou hlasů zvolen
Ing. František Jílek (strana živnostenská), který v této funkci setrval do své smrti
14.května 1938. Po volbě starosty se nesrovnalosti mezi pokrokovými stranami
opět urovnaly a pokrokový blok byl posílen vstupem skupiny malorolníků.
Ustavující valnou hromadou, konanou 2.srpna 1931, byl založen Sportovní
klub (SK) Němčice nad Hanou, který si svépomocí vybudoval sice malé, ale
velmi pěkné hřiště v Hliníku.
V letech hospodářské krize, od roku 1931 do roku 1935, snažila se obec
zlepšit situaci místních nezaměstnaných poskytováním různých prací, jako oprav
břehů vodních toků, cest, zřizování požárních studní, plaviska pro koně aj., avšak
zadlužená obec byla podstatně omezována v investičních i jiných vydáních. I
různé organizace a spolky se snažily dle svých možností mírnit nezaměstnanost.
To vše byly ovšem jen nepatrné náplasti na těžký úděl lidí bez práce. Základní
příčiny hospodářské krize a nezaměstnanosti, tkvící v rozporech kapitalistického
zřízení, nemohlo při své dobré snaze vyřešit obecní zastupitelstvo ani jiné
organizace.
Kontingentace (stanovení plnění dodávek) příjmu řepy způsobila, že
kampaňové práce v místním cukrovaru se zkracovaly – v roce 1933 na pouhých
29 dní. Tím byly podstatně snižovány nejen příjmy pracujících, ale i obchodů a
živností. I v zemědělství se situace zhoršovala. Ke stále klesajícím cenám obilí se
přidružily v roce 1934 pro velké sucho i malé výmlaty (ječmen 3 q, pšenice 3 q,
žito 1 až 2 q po měřici = 20arů). Ceny obilí klesly u pšenice na Kčs 110,- za 1 q,
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u ječmene na Kčs 70,- a u žita na Kčs 60,-. A tak, jak byly spekulativně
(vypočítavě) vyhnány ceny za prodej a pronájem pozemků při poválečné
konjunktuře (příznivá situace), tak se nyní začali majitelé i pachtýři (poplatní za
nájem-pacht) pozemků zbavovat. Vláda se snažila vlivem strany republikánské
zlepšit situaci v zemědělství, a proto ustavila soukromou Čs. obilní společnost s
monopolním (výhradním) právem výkupu obilí, na které byly také stanoveny
monopolní ceny. Tyto v roce 1934 činily za 1 q: u pšenice Kčs 164,-, u žita Kčs
125,-, u ječmene Kčs 112,-. Toto opatření situaci v zemědělství poněkud zlepšilo,
i když řepa, které se v roce 1935 a 1936 hodně urodilo, byla na základě
mezinárodní dohody přijímána cukrovarem v omezeném množství. Je dnes
nepochopitelné, že řepa v tzv. Nadkontingentním množství byla přijímána za
pouhých Kčs 3,- za 1 q, přičemž bylo zemědělcům vnucováno, aby si z
nadkontingentní řepy odebírali denaturovaný (s látkami pro člověka
nepoživatelnými) cukr pro výkrm dobytka (na 100q řepy 65 kg denaturovaného
cukru).
Události v Německu v roce 1933 (nástup nacismu = německá forma
fašismu = rasistické hnutí) uvolnily investiční prostředky-zejména na obranu
státu-a nastalo tak pozvolné zlepšování zaměstnanosti. Obec v roce 1935
vydláždila Žabák a Rolnicko-občanská záložna postavila v Dolní bráně vlastní
budovu č.410. Investice (náklady na stavbu nových výrobních prostředků) a
rekonstrukce (přestavby) prováděl i cukrovar.
V roce 1937 byly pozemky poškozeny v únoru a v září dvěma zátopami. V
tomto roce byla vydlážděna ulice Chvátalova a Jablonského. V roce 1938 byla
vybudována Sokolská ulice a elektrifikován Hliník. Vzmáhal se i stavební ruch a
na tzv. Žabáku vznikla nová čtvrť.
Vzrušení v Evropě, způsobené násilnou německou anexí (násilné připojení
území k cizímu státu) Rakouska v březnu 1938, bylo vystupňováno 21.května
československou mobilizací, kterou vláda čelila Hitlerovu pokusu opakovat
rakouský případ. Mobilizace v obci byla provedena rychle, ukázněně a s
nadšením. Ohlas těchto rušných světových událostí byl v obci tlumen ruchem a
nadšením spojeným s výstavbou nové sokolovny. Při silvestrovské zábavě v noci
na 1.ledna 1938 vznikl požár, kterým vyhořel do základů sál na Pinduli, ve kterém
cvičil Sokol. Nová sokolovna byla slavnostně otevřena dne 24.července 1938. V
témže roce byla postavena i budova Občanské záložny v Horní bráně (dnes státní
spořitelna) č.2.
Nařízením okresního úřadu byl 7.srpna 1938 zvolen obecním
zastupitelstvem nový starosta obce Eduard Musil, dělník cukrovaru (soc.
demokrat).
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Vzrušující dny prožila obec při druhé mobilizaci (uvedení vojsk do válečné
pohotovosti) 23.září 1938, vyhlášené o 22. hodině rozhlasem. Mobilizační nástup
byl snad ještě nadšenější a ukázněnější než v květnu a vyjadřoval odhodlání všech
bránit vlast. Obcí pak, hlavně v noci, projížděly vojenské transporty, směřující ku
hranicím. Obec sama se stala etapovou obcí, ve které byly ubytovány hlavně
oddíly proviantní, vozatajské apod.; na vlečce cukrovaru bylo maskováno 38
cisteren benzínu. Po mnichovské zradě projížděly obcí opět kolony našich
vojáků, vracejících se od hranic, ale skleslí, bez nadšení. Lid byl zklamán a
nevěděl co bude dál.
Události se pak řítily. Politické strany byly zrušeny, KSČ rozpuštěna a
utvořeny dvě “gleichšaltované” (usměrněné Němci ve smyslu fašistické
ideologie) strany: Národní sjednocení a Strana práce. Podle nastoleného
vůdcovského principu byli vedoucí těchto organizací v obci jmenováni okresním
vedoucím. Tyto strany však v obci žádnou činnost nevyvinuly, neboť neměly
podporu v členstvu.
Dne 15.března 1939, po odtržení Slovenska, byly české země okupovány
německou brannou mocí. Týž den také v 9,30 hodin projeli obcí první němečtí
vojáci na motorkách a nákladních autech směrem na Prostějov. První německý
prapor s hákovým křížem se v obci objevil 18.března odpoledne na budově pošty
(dům č.283). Německé vlajky byly za okupace vyvěšovány na radnici, školách,
závodech a úřadech, kterým to bylo nadřízenými orgány nařízeno, avšak
soukromé domy, až na jeden případ, nebyly jimi ozdobeny nikdy, přesto že jejich
majitelé využívali výhod nákupu těchto vlajek. Šily se z nich dětem trenýrky.
Nařízení, že veškeré tabulky se jmény ulic musí býti dvojjazyčné, obecní
zastupitelstvo rozřešilo prostě tak, že pouliční tabulky české dalo odstranit, a tak
ulice po dobu okupace byly bez pojmenování.
Po zářijové mobilizaci, a zvláště pak po mnichovském diktátu občané
houfně vybírali vklady a prováděli nákupy. Dne 15.března 1939 bylo vydáno
nařízení, že na jednu vkladní knížku je možno vyzvednout týdně nejvýše 500 Kčs
a že říšská marka je na území protektorátu rovnocenným platidlem v hodnotě 10,Kčs. Tato dvě nařízení umožnila Němcům velmi rychlé vykupování zásob našich
obchodů.
Na 1.května byly veškeré tábory lidu a slavnosti zakázány.
Život v obci se pozvolna konsolidoval (ustaloval). Obec provedla
kanalizaci ulic Polní, Tyršovy i Nádražní a dlažbu ulice Polní a Tyršovy. V tomto
roce se obec zbavila dluhů poslední umořovací splátkou na budovu měšťanské
školy a do roku 1940 vkročila s finančním přebytkem.
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Druhý světový válečný konflikt vypukl 1.září 1939 napadením Polska
Německem. V říjnu byly zavedeny potravinové lístky a stanoveny povinné
dodávky pro rolníky. S úbytkem potravin a jiných potřeb začal vzkvétat černý trh
různé jiné manipulace, které zejména v prvních válečných letech byly přísně
trestány. Postiženi byli i místní občané vězením a jeden i ztrátou života. Vězněn
byl i starosta Musil a dva zaměstnanci obecního úřadu a několik obchodníků pro
manipulaci (nepoctivý způsob jednání, čachry) s potravinovými lístky. Starostou
byl zvolen Jan Holub, malorolník z č.221.
Vzdor zmáhající se perzekuci (pronásledování), stále se zhoršujícímu
zásobování a přes dočasná blesková vítězství německých vojsk, občané věří v
konečné vítězství spravedlivé věci, horlivě poslouchají česká vysílání
zahraničních rozhlasů a zprávy dále kolportují (rozšiřují). Celkem apatick y
(lhostejně) se stavějí k různým sbírkám na německý Červený kříž, sběru kožešin
apo.. Jen jedna česká rodina v obci se přihlásila k německé národnosti a její člen
ke konci války byl také odveden k německé armádě. Když v roce 1941 čeští
fašisté z kojetínské odbočky Vlajky provedli v hostinci v Lidovém domě
náborovou schůzi, zúčastnilo se jí jen málo zvědavců. Koncem roku 1941 byly
rozpuštěny tělovýchovné organizace Sokol a Orel.
V témže roce byly Němčice opět postiženy povodní, při které se zřítil,
podemlet vodou, domek č.439 v ulici Čs. armády. Pro válečné účely byly opět
rekvírovány (zabavovány pro vojenské účely) zvony na kostelní věži, které byly
pořízeny v roce 1927.
Závan kruté perzekuce (pronásledování) po atentátu na říšského protektora
generála Heydricha pocítila obec jednoho červnového podvečera v roce 1942,
kdy rota po zuby ozbrojených německých vojáků vystoupila na nádraží a v
sevřeném útvaru pochodovala obcí-zřejmě s úkolem vykonat domovní prohlídky,
jak se tehdy ve všech obcích prováděly. Rota však večer opět odjela, aniž
prohlídky prováděla. Ale i ta krátká doba pobytu německých vojáků stačila k
tomu, že bylo mnoho knih, písemností i jiných materiálů spáleno nebo jinak
zničeno.
Vzrůstající nedostatek životních potřeb zvyšoval ceny černého trhu, který
se značně rozmáhal, neboť Němci již na kontroly nestačili. Třeba však
konstatovat (zjišťovat skutečnost), že oproti první válce byla organizace
(zařízení) výživy daleko lepší a na potravinové lístky dostal každý stanovené
dávky, které byly ovšem nedostačující.
Za německé okupace se zvýšil počet obyvatel obce na 2 190 osob. Po
zabrání částí republiky a po odtržení Slovenska se zvýšil jednak počet
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zaměstnanců státního aparátu (soustava orgánů státní moci) -četnická stanice,
nádraží, finanční kontrola v cukrovaru–jednak se přistěhovaly některé rodiny
vypuzené z těchto oblastí. Později se několik rodin přistěhovalo z násilně
evakuovaného (vyklizená místa od obyvatelstva) českého území mezi Vyškovem
a Prostějovem.
V roce 1944 lze už pozorovati zlom ve válce. Je slyšet detonace (hluk
vzniklý při výbuchu) bombardované Vídně, jsou bombardovány Zlín, Brno,
Hodonín. Německo nemá již dostatek pracovníků vlastních pro své závody, a tak
jsou do Německa na práci posíláni kvalifikovaní pracovníci z českých závodů. I
řada místních občanů strávila určitou dobu v různých místech Německa a zažila
i hrůzy spojeneckých náletů.
Jedinými organizacemi, které v obci vyvíjely společenskou činnost, byly
Sportovní klub a Kuratorium české mládeže, zřízené protektorátním, neblaze
proslulým, ministrem Moravcem. Místní Kuratorium se využívalo hlavně ve
sportu a jaký v něm byl duch je patrno z toho, že 5 jeho vedoucích bylo
předvoláno na okresní vedení v Přerově, kde jim byla udělena důtka. O smýšlení
tehdejší mládeže svědčí i tento malý detail. Z bývalých československých
dvacetihaléřů se vyřezávaly tzv. lvíčky-symboly (znaky) ČSR-a ty téměř všechna
mládež nosila zavěšeny na krku. Mládež byla i jinak krutě postihována. Na
počátku roku 1944 byl do Německa odtransportován (přemístěn) na práci celý
ročník 1924 – chlapci i děvčata. Vrátili se do Němčic postupně všichni, ale útrap
spojených i s bombardováním zakusili dosti. Ke konci roku 1944 a na počátku
roku 1945 bylo opět několik příslušníků zdejší rolnické mládeže odkomandováno
(poroučet zneužitím pravomoci) na kopání zákopů v západním Maďarsku a
Rakousku, kde museli pracovat ve špatných podmínkách. Zákopy se kopaly také
u Lipníka nad Bečvou aj., kam opět musely závody poslat část svých pracovníkůtaké místní cukrovar. Fronta se blížila.
Dne 21.října 1944 byla pro vojenské účely zabrána budova měšťanské
školy. Žáci školy obecné a měšťanské se učili pak střídavě v budově obecné
školy. Čtyři učitelé byli již od 15.září t.r. Totálně (úplně) nasazeni jako pomocní
dělníci na stavbě zbrojovky ve východních Čechách.
V březnu 1945 vpochodovalo do obce maďarské vojsko, které bylo v dosti
špatném stavu fyzickém i výstrojovém. Během dubna počet maďarských vojáků
značně vzrostl. Maďaři byli ubytováni nejen ve škole, v cukrovaru, ale i v
soukromých domech, a nakonec také ve vagonech na cukrovarské vlečce. Kromě
Maďarů byla v obci i hrstka německých vojáků. Počátkem dubna nastoupila na
zdejší železniční stanici sedmičlenná četa německých železničních vojáků, kteří
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převzali dozor nad dopravou. Civilní provoz na dráze se stával stále omezenější
a nesnadnější.
Od poloviny dubna pohyb vojsk-Němců i Maďarů-podstatně zesílil, jak po
silnicích od Vrchoslavic směrem na Víceměřice, tak i po trati od Přerova.
Dne 21.dubna ve 13,50hod. po vzdušném souboji nad Přerovem provedla
sovětská letadla první nálet na Němčice, a to na oblast u nádraží. Bylo stříleno z
palubních kulometů a svrženo několik menších tříštivých bomb. Při náletu byl
zastřelen jeden německý důstojník, jeden maďarský voják a desetiletá Vlasta
Račanská. Čtyři další naši občané byli zraněni. Tento nálet a téměř nepřetržité
letecké poplachy v příštích dnech, nahromadění a stálý pohyb vojsk, blížící se
dělostřelba a letecké výbuchy zvyšovaly nervozitu (nervové vydráždění). K tomu
se přidružilo v posledním dubnovém týdnu přeplnění obce civilním
obyvatelstvem z Ostravska. Na pokyn Oberlandrátu (německý úřad) v Olomouci
mohly obce vydávati ze zásob cukrovarů každému občanu po 3 kg cukru. Občané
z Ostravska jezdili houfně s kufry a batohy do Kojetína a odtud v tisícových
zástupech šli pěšky do Němčic. Zaplňována byla nejen silnice, ale i ulice v obci
a prostory nádraží, kde lidé čekali i několik hodin na nějaký vlak na Přerov.
Pochopitelně toto shromáždění lidí lákalo letadla.
Občané zakopávali nebo jinak uschovávali cenné věci, obleky, zařízení,
zásobovali se potravinami-hlavně chlebem–kopali kryty a pozvolna se stěhovali
do sklepů a jiných bezpečných úkrytů.
Dne 28.dubna byly provedeny na obec dva nálety. Ráno přilétla dvě
sovětská letadla nad Němčice a napadla Ivanovice, kde zapálila sladovnu. Jedno
se pak vrátilo a shodilo dvě menší bomby na cukrovar, kotelnu cukrovaru však
nezasáhlo. Střepinami byl vážně zraněn František Lasovský, který za několik dní
v kroměřížské nemocnici podlehl zranění. Ještě týž den v 16 hod. bombardovalo
několik letadel železniční trať od strážního domku u Měrovic až po Novosady.
Při tomto náletu byl zabit jeden maďarský voják, jeden občan z Ostravska, raněno
bylo šest maďarských vojáků, dva Ostravané a jedna místní občanka.
Dne 29.dubna v 10 hod. napadla znovu dvě sovětská letadla cukrovar a
shodila dvě menší bomby před vrátnicí. Střepiny vážně zranily vrátného Metoděje
Zakopala, který těmto zraněním v kroměřížské nemocnici brzy podlehl. V
podvečer v obci vznikla panika (zděšení, zmatek) mezi německými důstojníky a
vojáky, kteří kvapně na motocyklech a autech opustili obec směrem na Kojetín.
Pozdě večer se přiblížila dělostřelba od Vyškova a střely dopadaly na silniční
spoje poblíž obce. Ulice se vyprázdnily. Němčice se přestěhovaly do podzemí.
Elektrický proud byl přerušen.
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Dne 30.dubna v 11,30 hod. byl proveden nejtěžší nálet na obec těžkými
bombami. První puma bombového pásu rozbila ohradní zeď cukrovaru, na
Žabáku bylo rozmetáno několik domů a poslední bomba vybuchla před kostelem.
Byli zabiti manželé Jan a Bohumila Barnetovi a zraněno 7 občanů. Během
dopoledne opustili obec i poslední maďarští vojáci. Obec zůstala bez vojska. V
17,30 hod. vstoupili na náměstí před radnicí 2 sovětští vojáci průzkumné hlídky,
přišli od Víceměřic. Byli uvědomění starostou Holubem, že obec je bez vojska a
lze ji tedy bez výstřelu obsadit. Ani z vyšších vojenských důvodů se tak nestalo.
Týž den na vyzvání sovětské hlídky, která pronikla k domkům v Hliníku, odešli
s ní 2 místní občané Jaroslav Běloušek a Bohumil Čech do Víceměřic, aby
sovětskému veliteli podali zprávu o vojenské situaci v obci. Zpět do Němčic se
však dostali až po jejich obsazení sovětským vojskem 2.května, neboť 30.dubna
večer ve 21 hod. nastoupilo do obce opět německé vojsko, obsazovalo a kopalo
úkryty u hřbitova, za Novosady a jinde. Ve 21,30 hod. obsadili Němci železniční
stanici a české zaměstnance poslali domů.
Boj o Němčice započal 1.května v 18,30 hod. ostřelováním. Část 53.
Sovětské armády spolu s 1. rumunskou armádou měly po osvobození Brna za
úkol útočit podle jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny ve směru Vyškov
- /Prostějov a ztížit ústup případně odříznout fašistická vojska ustupující zs
Slovenska. Tento základní strategický (válečný) plán se projevil i v boji o
Němčice. Sovětské síly, které pronikly do Víceměřic, vedly toho dne hlavní nápor
útokem za podpory tanků severně a severozápadně od obce ve směru PivínHruška. Proto také ti občané, kteří byli ukryti na “farmě” a v Rybníčku v
zemljankách, mohli přivítat sovětské vojáky-osvoboditele-již za poledne. Přímý
úder na Němčice směřoval hlavně od Pavlovic a Mořic. Ve 13,15 hod. byla
střelbou zapálena střecha kotelny a elektrárny cukrovaru, přičemž bylo značně
poškozeno strojní zařízení. Němci, zatlačováni palbou, pozvolna opouštěli
zákopové pozice, (stanoviště, obranná postavení) na okraji obce a stahovali se.
Bojová morálka některých nacistů byla již narušena a několik z nich při ústupu
zahodilo zbraně a schovalo se ve sklepích mezi civilní obyvatelstvo (např. v domě
č.11), kde potom byli zajati. Němci na věži kostela umístili kulomet, kterým kryli
ústup tak, že ovládali přístupové cesty k náměstí. Jakmile hnízdo odporu bylo
zpozorováno, výborné sovětské dělostřelectvo již třetí ranou ho zlikvidovalo,
přičemž byla věž zapálena. Hned poté-asi kolem 17 hod. - vtrhli na náměstí
uličkou u školy a Horní branou sovětští vojáci. Němci pak urychleně ustoupili
jednak hlavní ulicí, jednak přes dvůr a zahradu domu č.39 na Žabák a k
cukrovaru, kde zaujali pozice v cukrovarském vodním příkopu. Rychlejšímu
pronikání sovětských vojáků hlavní ulicí k nádraží bránil kulomet, umístěný v
bývalém vážním domku na místě dnešního stánku PNS a kulometné hnízdo u
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kříže na “hrušeckém kopci” nad nádražím. Proto až v 21,30 hod. mohlo přivítat
prvního sovětského vojáka 29 občanů ukrytých ve sklepě domu č.242 v Nádražní
ulici. K základní devítileté škole v Tyršově ulici došli Rusové v 1 hod. v noci.
Cukrovar a domy kolem něho drželi Němci po celou noc a teprve ráno, 2.května
kolem 8. hod., byli vytlačeni. Celá obec pak byla v rukou sovětské armády. Němci
pak ustoupili ke Kojetínu, který byl osvobozen 5.května.
Při této příležitosti nelze nevzpomenout osobní statečnosti občanů Viktora
Synka a Josefa Šicha. Občan Synek v době bojů procházel ulicemi, poskytoval
první pomoc, odstraňoval stržené dráty elektrického a telefonního vedení a
odjišťoval nevybuchlé nábojnice. Občan Šich byl jedním z těch, kteří se
pokoušeli uhasit požár kostelní věže. Schován za římsou kostela s hadicí v ruce
zachránil kostel od vyhoření, neboť jeho střecha po jednom zásahu německé
baterie, ukryté za cukrovarem, začala hořet. Němci však zpozorovali občana
Šicha a ten při druhém zásahu byl tlakem vzduchu vymrštěn na sousední lípu, ze
které ze značné výše spadl a utrpěl těžká zranění, ze kterých se léčil více jak rok.
Před svým pádem dal ještě sovětskému velícímu důstojníkovi znamení, že
německá baterie u cukrovaru začíná ustupovat.
Občané přijali své osvobození s nelíčenou radostí a všude vřele vítali
sovětské vojáky. Bohužel, v následujících dnech byla tato radost kalena stíny,
které přináší každá válka a revoluce. Byly to přehmaty vojáků, zejména
rumunských, ale byly to i zjevy v řadách místních občanů, těžících z okamžitého
stavu uvolněných práv. Boje o osobní moc, vyřizování osobních účtů, snahy o
obohacení na úkor druhých, zneužívání partyzánských symbolů a důstojnických
uniforem, inscenování (nastrojení něčeho nekalého) falešných partyzánských
soudů aj., sledovala většina občanstva udiveně a zastrašeně.
Okupace a přechod fronty si vyžádali zhruba tyto oběti: Němci popravili 2
občany, v koncentračních táborech bylo internováno (uzavřeno) 5 občanů, z nichž
jeden zemřel. Pro různé politické, zásobovací a podobné delikty (činy porušující
zákonný předpis) bylo uvězněno 15 občanů. V zahraniční armádě sloužili 2
občané. Při bombardování a na frontě zahynulo 9 občanů a zraněno bylo 12
občanů. Dělostřelbou a leteckým bombardováním bylo zničeno nebo těžce
poškozeno 14 domů (11 na Žabáku, 2 na Chmelínku a 1 v poli (dnešní skládka
odpadových hmot).
Škod ohlásila obec za 669 000 Kč (vyhořelá věž, poškozené komunikace
apod.). Během frontových bojů padlo asi 70 vojáků, z toho asi 40 Němců a 24
sovětských vojáků, ostatní byli národnosti maďarské a rumunské.
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Po osvobození se živit pomalu vracel do normálního běhu. Občané začínají
provádět úklid, uklízejí se trosky, pohřbívají se mrtví. Ve dnech 2. a 3.května i v
dalších dnech projíždějí obcí v neustálém sledu transporty sovětského vojska
všech druhů zbraní: pěchota, dělostřelectvo, tanky, kaťuše aj. A každý obdivuje
tu lidskou a materiální převahu sovětské armády ve srovnání s vybavením armády
německé.
Na sever a východ v blízkosti Němčic nad Hanou se však stále tvrdě
bojovalo, neboť Němci houževnatě bránili ústupovou cestu Přerov-OlomoucSvitavy, kterou se stahovala armáda maršála Schoernera. Dne 5.května jedno
německé letadlo napadlo Němčice v úmyslu bombardovat hlavní přísunovou
cestu – ulici k nádraží. Shodilo několik malých tříštivých bomb, které však spadly
buď do zahrad nebo poškodily jen několik střech.
Němčice byly několik dní etapovou obcí (za frontou) plnou vojska stále se
měnícího. Sovětští vojáci na frontě ve směru na Kojetín byli vystřídáni Rumuny.
Dne 7.května přivítali občané s hudbou jednotku 4.čs. brigády v Sovětském
svazu, která střídala sovětské vojáky na frontě Pivín-Klenovice – Skalka.
V noci z 8. na 9. května byli obyvatelé vylekáni hromadnou střelbou ze
všech zbraní a vystřelováním světelných raket. to vojáci oslavovali zprávu, že
fašistické Německo kapitulovalo a že je konec 2. světové války.
Poměry u nás se pak pozvolna stabilizovaly. Vojsko se pak po částech
evakuovalo. Byla opravena elektrická síť a 17.května znovu v obci zazářily
žárovky. Dne 26.května byla obnovena doprava na trati Brno-Přerov.
Přítomnost vojska, politická neujasněnost, osobní ambice (ctižádost) i
uvolněné právní normy se pochopitelně odrážely i v prvních krocích obecní
samosprávy.
Dne 3.května na 16. hodinu svolal dosavadní starosta obce Jan Holub
ustavující schůzi národního výboru, který si zvolil za předsedu dělníka Antonína
Lasovského. Jan Holub však úřadoval i nadále jako starosta i s obecním
zastupitelstvem. Spontánně (z vlastního popudu) ustavený národní výbor měl být
vlastně jakýmsi jen pomocným orgánem. Národní výbor si ustavil tři komise:
bezpečnostní, bytovou a zásobovací. Zajistil zásobování základními potravinami,
hlavně moukou a chlebem a pro udržení pořádku v obci ustavil národní gardu z
vybraných občanů. Třeba také vzpomenout, že funkci předsedy národního výboru
se snažili uplatňovat i jiní občané. Dne 9.května nesprávným zásahem velícího
důstojníka byl do funkce starosty dosazen MrPh Zdeněk Jindra, lékárník, avšak
již druhý den byl této funkce zbaven rozhodnutím ONV Přerov a funkce starosty
se opět ujal Jan Holub. Dne 12.května musela být provedena čistka v Národní
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gardě, ve které několik živlů používalo této funkce jen k uplatnění svých osobních
zájmů. Tentýž den na základě Košického vládního programu byla rozhodnutím
ONV v Přerově zrušena dosavadní správa obce (obecní zastupitelstvo), která byla
převzata národním výborem jmenovaným ONV. Podle předběžné dohody bylo
do národního výboru jmenováno 8 zástupců KSČ, 3 za stranu lidovou, 5
sociálních demokratů, 1 národní socialista a 7 členů bez politické příslušnosti. Na
schůzi 29.května byl předsedou zvolen Jan Dostál, zedník čp.370.
Na protest stran sociálně demokratické a národně socialistické s odvoláním
se na usnesení Košického vládního programu byl i tento národní výbor zrušen a
ustaven nový s paritním (rovnoměrným) zastoupením všech čtyř povolených
politických stran. Předsedou tohoto NV byl opět zvolen Jan Dostál. Tímto byly
ustáleny dosavadní chaotické (neuspořádané) poměry ve správě obce. NV
prováděl pak především likvidaci (vyřízení) materiálních válečných škod
(rozbořené domy, poškozené cesty apod.). K tomu používal dobrovolné pracovní
povinnosti obyvatelstva.
V roce 1945 byly v obci založeny 2 místní mládežnické organizace, a to
Svaz české mládeže a Junák.
Dne 6.února 1946 byla exhumována (vyzdvižena mrtvá těla z hrobu na
úřední příkaz) a převezena na hřbitov do Olomouce, jednalo se o pozůstatky 24
padlých sovětských vojáků.
Řádné volby do MNV se konaly v červnu 1946 a v nich získaly:

Název strany

Počet mandátů

lidová

8

KSČ

6

sociálně demokratická

6

národně socialistická

4

Při MNV byly zřízeny pro jednotlivé obory obecního hospodářství komise:
zemědělská, bytová, stavební, finanční, sociální, hřbitovní, vyživovací, komise
pro chov plemeníků a komise pro kulturu-místní osvětová beseda.
Rok 1947 byl po stránce hospodářské rokem kritickým. Začal velkými
záplavami polí za odchodu ledů v řece Hané. Vodou byly zatopeny pozemky v
těchto místních tratích katastru: Díly mezi mosty, částečně Pastviska, Hak a
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Louky. Mlýnská strouha přetékala v okolí zahrady Jana Oplockého č.59 tak, že
proudy vody tekly po cestě za obecnou školou. Při těchto záplavách museli
vypomáhat požárníkům vojáci. Ještě větší zátopy byly v katastrech obcí Mořic a
Vrchoslavic. Po záplavách nastalo katastrofální sucho (až do 15.června 1947),
jakého nebylo pamětníka od roku 1917. Sucho mělo velmi nepříznivý vliv na
úrodu. Obilí bylo nízké, klasy lehké. Žne skončily již počátkem srpna. Výnosy se
pohybovaly u pšenice a žita po 10–15 q, u ječmene 15–20 q z 1 ha, tj. přibližně
40–60 % normální úrodnosti. Rovněž i u okopanin byla malá úroda.
Poměry se dále stabilizují (upevňují). V obci je instalován (umístěn)
rozhlas, kterým byl nahrazen dosavadní tradiční vyhlašovací buben obecního
strážníka. Provádí se kanalizace v Horní bráně, zřizuje se zemědělský útulek při
MŠ, rezervují se obecní pozemky na Trávníku na proponovanou (navrhovanou)
výstavbu koupaliště, provádí se postupně obnova válkou poškozených domů,
zejména na Žabáku. Bylo zahájeno pravidelné hostování oblastního Hanáckého
divadla z Přerova, o které však nebyl předpokládaný zájem. Na podzim roku 1947
bylo započato se stavební opravou vyhořelé kostelní věže. Četné požáry –
zejména stohů v okolí-si vynutily stálou pohotovost požárního sboru. Byl ustaven
Jednotný svaz českých zemědělců.
Únorové události v roce 1948 proběhly v obci klidně. Dne 9.března byl
ustaven místní akční výbor Národní fronty ze zástupců politických stran a
organizací, který postupně provedl očistu veřejného života od reakčních
(zpátečnických) živlů. Dne 9.dubna 1948 byla na návrh akčního výboru
provedena rekonstrukce (obnovení) MNV, který pak tvořili:

Název strany

Počet zástupců

KSČ

6

sociálně demokratická

6

lidová

1

národně socialistická

1

revoluční odborové hnutí

6

jednotný svaz českých zemědělců

2

svaz brannosti

1

národní fronta žen

1
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Tento MNV pak pokračoval v odstraňování zbytků následků války a v
obnově mírového hospodářství. Začal vytvářet podmínky pro postupnou
socializaci (zespolečenštění), znárodnění výrobních prostředků) společnosti.
Po sloučení KSČ se stranou sociálně demokratickou zůstala v obci místní
organizace jen jedné politické strany, a to KSČ. Činnost organizací strany lidové
a národně socialistické nebyla po únorových událostech obnovena.
Únorové události urychlily také sjednocovací proces v tělovýchově. Do
Tělocvičné jednoty Sokol vstupují jako odbory Sportovní klub a Klub cyklistů,
zaniká Orel a Junák.
Od 1.ledna 1949 bylo zrušeno tzv. domovské právo, jehož význam v nově
se vytvářejícím společenském právu ztratil své opodstatnění. Na základě nového
manželského práva byly zavedeny občanské sňatky jako povinné a Němčice nad
Hanou byly určeny jako sňatkové středisko pro obce Němčice nad Hanou,
Vrchoslavice, Vitčice, Srbce, Pavlovice a Mořice. Vedení občanských matrik
převzal od farního úřadu MNV. Dnem 1.ledna 1949 byl likvidován místní odbor
Národní jednoty pro severovýchodní Moravu, která po odsunu Němců z
republiky ztratil svou oprávněnost. Tento odbor od svého založení v roce 1909
posiloval morální i finanční podporou za Rakouska –Uherska i za první republiky
vědomí sounáležitosti českých občanů, žijících v oblastech s německou většinou.
Poslední menšinovou chráněnkou odboru byla obec Žilina u Nového Jičína.
Dne 1.října 1949 byl zrušen v celém státě přídělový systém na mouku,
chléb, pečivo a brambory. Na potravinové lístky zůstal vázán nákup masa,
masných výrobků, tuků, cukru a cukrovinek. Občanstvo s uspokojením uvítalo
uvolnění omezené spotřeby potravin jako jeden z významných zásahů pro
odstranění zbytků neradostných důsledků války.
Opatrovna dětí, která fungovala (vyhovovala svému účelu) řadu let v
budově staré školy na základě věnovací listiny (bývalého faráře Kubánka) pro
založení místního chudobince a opatrovny, byla výměrem ONV v Kojetíně dnem
20.září 1949 postátněna jako MŠ.
Po odsunu Němců, kteří si mohli vzít jen po 50 kg svého majetku,
osídlovali opuštěné pohraniční oblasti lidé z vnitrozemí, také z Němčic nad
Hanou. Tím a také proto, že se z obce odstěhovali do svých domovů občané
násilně Němci vystěhovaní, snížil se značně počet obyvatel naší obce v roce 1950
a klesl pod 2 000. Dle tohoto počtu byla také provedena reorganizace MNV na
základě vládního nařízení. Počet členů MNV byl stanoven na 24. Reorganizace
byla provedena na veřejné schůzi dle návrhu akčního výboru Národní fronty.
Předsedou MNV byl opět zvolen Jan Dostál, který však během roku byl jmenován
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předsedou ONV v Kojetíně. Za něho do čela MNV, na návrh Národní fronty, byl
plénem MNV, 23,10.1950 zvolen dělník Karel Přibyl.
Od 1.ledna 1950 se stal rozpočet obce součástí státního rozpočtu. Provádějí
se dílčí socializační opatření. Je založeno Jednotné zemědělské družstvo I. typu,
do kterého vstoupilo 67 členů. Vykupují se těžké hospodářské stroje od
zemědělců a soustřeďují se ve Státních strojních a traktorových stanicích,
pozvolna se začleňují obchody a živnosti do družstev nebo státních organizací,
ruší se kino Haná v sokolovně, zřizují se jesle při mateřské škole. Řádové sestry
premonstrátky odcházejí z této školy. Snižuje se v obci počet hostinců aj.
Zvlášť výraznými potížemi ve společenském přerodu k socializaci se
projevoval rok 1951 především v životě hospodářském (zemědělství, obchody a
živnosti), ale i v kulturní činnosti a ve společenském styku. Neurovnané poměry
se projevily i v činnosti MNV. Zejména zemědělci v převážné většině odmítali
kolektivizaci (zespolečenštění) v jakékoliv formě. Tento stav se odrážel i v
zemědělské výrobě, v níž zejména dodávka mléka podstatně poklesla. V polovině
roku byl uzavřen místní mlýn a zdejší občané byli přiděleni k mletí do mlýna v
Mořicích. Cukrovar si pronajal hostinec na Pinduli s přilehlým sálem a upravil
jej na závodní jídelnu a ubikace pro kampaňové zaměstnance z cizích krajů. Větší
zaměstnanost v rozvíjejícím se průmyslu i částečné snížení počtu obyvatel
způsobilo, že cukrovar má pro kampaňové práce, zejména těžší povahy,
nedostatek pracovníků z místa a okolí.
K 1.lednu 1952 se vzdal předsednictví MNV Karel Přibyl. Na návrh NF
byl plénem MNV 24.března zvolen předsedou MNV zámečník Stanislav
Vystavěl. Dnem 1.června byl ustaven při MNV Výbor žen pro řízení záležitostí,
týkajících se žen. Od 1.září byla zřízena při místní škole družina mládeže s
úkolem pečovati o školní děti zaměstnaných matek. Průvodní jevy socializačního
procesu se projevují i v tomto roce. Zemědělci stále odmítají společnou práci.
Likvidace živností a obchodů-samostatné podnikání-byla v tomto roce
téměř skončena. Problémy vyvstávají ve vztahu určité části mládeže i veřejnosti
k pokrokovému veřejnému dění.
V roce 1953 vázla činnost JZD 1.typu. Členy družstva byli převážně
nájemci půdy a drobní zemědělci, společnou půdu tvořilo 78 ha, hlavně z majetku
NV. Hospodařilo se bez společného ustájení dobytka a nebyly tedy podmínky pro
plnění dodávek v živočišné produkci (výrobě). Pro tyto skutečnosti nedosahovalo
JZD žádoucích úspěchů, jeho členská základna se nerozšiřovala.
Voleb do národního výboru, konaných 18.května 1954, se zúčastnilo 99,1
% oprávněných voličů. Pro společnou kandidátku NF hlasovalo 79,8 % občanů.
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Dle volebního zákona připadal na 100 obyvatel (v obcích do 6 000 obyvatel) 1
poslanec NV. Tvořilo tedy plénum NV obce o 1 896 obyvatelích 19 poslanců.
Předsedou MNV byl opět zvolen Stanislav Vystavěl.
Socializační proces v zemědělství pokračoval. Soukromé zemědělské
závody při nedostatku pracovních sil zvolna upadaly. Z některých tzv.
úpadkových hospodářství je půda přidělována do povinného nájmu jiným
soukromě hospodařícím zemědělcům. Koncem června po silných deštích
povodeň zatopila a poškodila úrodu na 126 ha polí.
Z investičních prací byla provedena povrchová úprava Sokolské ulice, bylo
započato s výstavbou koupaliště a tribuny na sportovním stadionu.
Nejvýznamnější v roce 1955 byl přechod JZD se 45 členy na II. typ
hospodaření. Toto družstvo mělo již zdravější základy, neboť mělo stabilnější
(pevnější) půdní základnu z řady zemědělských závodů. Průtrž mračen a
krupobití velmi poškodily 26.června úrodu v oblasti Hruška-Němčice–
Víceměřice-Mořice, avšak nově organizované družstvo nebylo tím podstatně
dotčeno.
Dne 2.dubna 1955 se konala v obci národní směna. Zúčastnilo se jí 435
občanů, kteří odpracovali 1 409 hodin. Kromě úprav na sokolském cvičišti
zůstalo trvalou památkou této směny vybudování chodníku pro pěší od nádraží k
ZDŠ v Tyršově ulici. Pro zaměstnance Moravostavu byla v Tyršově ulici
postavena obytná budova s 12 bytovými jednotkami. V bývalém hostinci
Lidového domu byla zřízena prodejna průmyslového zboží. Oslavy 10.výročí
osvobození republiky od okupace proběhly v širokém měřítku za hojné účasti
občanů.
V roce 1956 nastal rychlý rozvoj JZD. K 1.lednu t.r. přešlo družstvo na III.
typ s 66 členy a s hospodařením na 168ha půdy. Během roku vzrostl počet členů
JZD na 134 a půdní základna se zvýšila na 309 ha. Dne 7.ledna bylo svedeno do
společného ustájení v bývalém mlýně č.99 prvních 21 dojnic a 25 kusů ostatního
skotu. Pro objekt JZD byl určen stavební obvod severně od Němčic nad Hanou u
silnice k Prostějovu a přikročeno k výstavbě kravína a drůbežárny. Stále více
soukromých hospodářství zápasilo s obtížemi, neplnilo dodávkové povinnosti
vůči státu, takže někteří zemědělci předali dobrovolně svá hospodářství státu. Z
osetých ploch obhospodařovalo JZD 33 %, soukromí zemědělci 67 %. Z
veřejných investic byla provedena kanalizace po jedné straně Palackého náměstí
(č.3 - č.13) a bylo pokračováno ve výstavbě tribuny sportovního stadionu a
koupaliště.

100

Dne 19.května 1957 se konaly celostátní volby do zastupitelských orgánů.
Voleb do MNV se zúčastnilo 99,1 % z oprávněných voličů, z nichž 95,7 %
hlasovalo pro společnou kandidátku NF. Předsedou MNV byl opět zvolen
Stanislav Vystavěl. JZD se dále upevnilo. Dne 9.července byl společně ustájený
dobytek převeden do nově postaveného kravína. 10. výročí Února bylo oslaveno
NF 25.února 1958 v sále kina, přičemž 12 občanů bylo odměněno diplomy za
práci na různých úsecích veřejného života. V roce 1958 byla provedena částečná
adaptace (přestavba) budovy MNV. Při MNV byl ustaven Sbor pro občanské
záležitosti s úkolem pečovat o důstojnost občanských obřadů (sňatky, zápis
novorozeňat apod.).
V roce 1959 bylo započato s přípravami na výstavbu zdravotnického
střediska v Sokolské ulici. JZD se již značně upevnilo. Ke konci roku sdružovalo
253 členů s celkovou výměrou půdy asi 750 ha, tj. přibližně 75 % polního
katastru. Dne 10.ledna byla v obci otevřena první prodejna potravin s tzv.
samoobsluhou jako nová forma prodeje. Dne 25.května 1959 se ustavilo
Meliorační družstvo Haná pro okres kojetínský se sídlem v Němčicích nad
Hanou.
Voleb do MNV v roce 1960 se zúčastnilo z 1 271 oprávněných voličů 99,56
%. Pro společnou kandidátku odevzdalo hlasy 98,98 % voličů. Zvoleno bylo 30
poslanců, předsedou se stal František Vavřík, pracovník ONV v Prostějově. Při
územní reorganizaci (nové uspořádání) byly Němčice nad Hanou jako oblastní
středisková obec se svým okolím připojeny k okresu Prostějov. Okres Kojetín byl
zrušen. V důsledku toho bylo od 1.září 1960 zřízeno v obci stanoviště sanitních
vozů. Byla také zřízena odbočka Okresního stavebního podniku. MNV v
zastoupení státu převzal do vlastnictví budovu Družstva Lidového domu, které
likvidovalo. Přilehlá zahrada byla postoupena okresnímu spotřebnímu družstvu
Jednota pro výstavbu obchodního domu. V důsledku zákona o hospodaření s byty
převzal MNV do správy obytné domy cukrovaru a dům č.480 s 12 byty v Tyršově
ulici, které náležely Stavebním strojům (dříve Moravostav). Bylo započato se
stavbou přístavku při budově MNV pro obecní knihovnu a s oplocením budovy
MŠ.
K 1.lednu 1961 soustřeďuje JZD spolu se záhumenkovým hospodářstvím
79% zemědělské půdy, soukromý sektor (pracovní obor) 19 %. V zemědělství
bylo zaměstnáno 330 občanů, tj. 31 % ze všech ekonomicky aktivních obyvatel,
z toho 273 (173 žen) v JZD a 57 (33 žen) v soukromém sektoru. V průmyslu a
stavebnictví bylo zaměstnáno 50 %, v ostatních odvětvích 19 %. Obec, která před
100 lety byla výlučně zemědělskou, stala se průmyslově-zemědělskou.
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Významná výročí 40 let založení KSČ a 50 let TJ Sokol Němčice nad
Hanou proběhly za značné účasti občanů. MNV zřídil parčík v ulici Šafaříkově;
bylo otevřeno koupaliště.
Dnem 1.ledna 1962 začal při MNV v Němčicích nad Hanou působit podnik
místního hospodářství “Služby obyvatelstvu” s úkolem všestranně uspokojovat
potřeby obyvatelstva. Na podzim byla otevřena pro občany nově vybavená obecní
knihovna. Byly provedeny povrchové úpravy ulic kolem sportovního stadionu.
Tím zatím uzavíráme dosavadní historii obce. O jejich výhledech do
budoucna hovoří kapitola jiná.
Historie obce měla své klady a také nedostatky. Sledujeme-li však globálně
(povšechně) historický vývoj Němčic nad Hanou, vynikne nám zejména jejich
hospodářský, sociální a kulturní vzestup v posledních 100 letech. Vzestup byl
podmíněn všeobecným pokrokem, především pokrokem techniky a pokrokem
myšlení místních občanů.

Prameny:
1. Kroniky obce z roku 1881, 1922, 1931.
2. Kronika Občanské besedy.
3. Zápisy Čtenářsko-pěveckého spolku Zubr.
4. Zápisy Sdružení venkovské omladiny.
5. Kronika TJ Sokol Němčice nad Hanou I. - IV. Díl.
6. 25 let TJ Sokol, Němčice nad Hanou vydáno v roce 1936.
7. Zápisy Jednoty Orel Němčice nad Hanou.
8. Kronika železniční stanice Němčice nad Hanou.
9. Kronika SK Němčice nad Hanou.
10.Kronika Klubu cyklistů Němčice nad Hanou.
11.Kronika Junáka Němčice nad Hanou.
12.Kronika Svazarmu-radistů Němčice nad Hanou.
13.Rolnický cukrovar a rafinerie v Němčicích nad Hanou, vydáno 1924.
14.70 let Sboru dobrovolných hasičů v Němčicích nad Hanou, vydáno 1949.
15.Zápisy JZD v Němčicích nad Hanou.
16.Zápisky Floriána Kyseláka, rolníka č.8 (narozen roku 1773).
17.Zápisky Floriána Kyseláka, rolníka a rychtáře č.8 (narozen 1807).
18.Zápisky Boženy Kostkové, č.298.
19.Zápisky Anastazie Kahajové, č.409.
20.Studie Antonína Řezáče, č.398, Náboženské poměry v Němčicích v
16.století.
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21.Studie prof. Františka Dostála z Křenovic o stavebním rozvoji Němčic po
16.století.
22.Jan Krejčíř: Odborové hnutí v Němčicích nad Hanou (rukopis).
23.Zápisy obecního zastupitelstva v Němčicích nad Hanou za roky 1881–
1900.
24.Jednací protokol obce 1881–1891.
25.Kurentní kniha 1850–1868.
26.Jednací protokol obce 1890–1900.
27.Jednací protokol obce 1900–1912.
28.Zápisy o schůzích obecního zastupitelstva 1915–1922.
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Jan Složil

Němčice nad Hanou 1963 - na prahu socialismu
Úvod

Období několika století vytvořilo v naší vlasti podstatné rozdíly mezi
městem a vesnicí. Hospodářské přeměny za feudalismu, a hlavně v období
kapitalismu vyvolaly politické rozpory mezi dělnickou třídou a rolnictvem,
způsobily podstatné rozdíly ve výrobních poměrech v průmyslu a zemědělství a
tím také značné rozdíly v životních podmínkách ve městě a na vesnici.
Období dobudování socialistické společnosti v Československé
socialistické republice bylo hlavním úkolem vnitřní politiky odstranit natrvalo a
s konečnou platností zaostávání zemědělství za průmyslem, vesnice za městem
ve všech směrech.

I. Vyrovnání rozdílů mezi zemědělstvím a průmyslem
Překonat úspěšně podstatné rozdíly mezi průmyslem a zemědělství a tím
také zároveň mezi městem a vesnicí, předpokládá dnes splnění tří základních
úkolů, a to politického, ekonomického a ideologického.
Politický úkol byl již téměř splněn socialistickou revolucí v letech 1948 až 1960.
Rozpory politické mezi dělnictvem a rolnictvem byly postupně odstraněny
vytvořením pevného svazku dělnické třídy, představitele socialistického města s
pracujícím rolnictvem našeho venkova. Denní praxe nám ověřuje skutečnost, že
dnes můžeme hovořit o dvou spřátelených třídách dělníků a družstevních rolníků.
/1/
Socialistická přestavba zemědělství v naší obci probíhala pod vedením
místních organizací KSČ v letech 1948 až 1960. Byl to politický úkol velmi
náročný, zodpovědný a dlouhodobý, neboť v Němčicích nad Hanou bylo v té
době na 330 soukromých vlastníků půdy, kteří obhospodařovali zemědělské
závody o výměrách od 0,10 ha až do 25 ha půdy o celkové výměře přibližně 1100
ha zemědělské půdy, z toho asi 1 050 ha půdy orné. Socializace zemědělství při
prosazování nového, společného vlastnictví narážela na prudký odpor zemědělců
a vytvářela v naší obci složité situace, někdy i konflikty mezi občany a příslušníky
KSČ, kteří neúnavně, v agitačních trojicích, po dlouhých večerech přesvědčovali
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osobními návštěvami v rodinách naše rolníky o všech výhodách nového
společného hospodaření. Bylo nutno bojovat i veřejně, na schůzích, proti krajně
konzervativnímu, lpícímu na starém a přežitém politickém postoji téměř všech
zemědělců v obci vůči socializaci, tj. převedení výrobních prostředků do
společného vlastnictví zemědělství. A tak původní Jednotné zemědělské družstvo
(JZD) v Němčicích nad Hanou bylo vytvořeno v roce 1950 vesměs z bezzemků,
příslušníků KSČ, čtyř malorolníků a několika drobných držitelů půdy. Bylo to
družstvo tzv. I. typu, neboť družstevníci v něm obdělávali společně svá a
přidělená obecní pole jen sousedskou výpomocí, kdežto dobytek chovali ve svých
stájích doma. JZD čítalo 67 členů a obhospodařovalo společně 78 ha, z toho 63
ha obecní půdy. Avšak rozloha půdy se měnila, protože družstvo bylo často
pověřováno obděláváním nezajištěných ploch zemědělské půdy v obci. K
obdělávání všech pozemků nestačil tažný dobytek členů družstva. Proto byly
přikoupeny svépomocí členů 2 páry koní. Později byly větší plochy půdy
obdělávány zemědělskými stroji Státní traktorové stanice v Nezamyslicích.
Vlastních mechanizačních prostředků družstvo nemělo. Hlavním rysem práce v
tomto družstvu I. typu byla vzájemná pomoc při obdělávání vlastních pozemků a
zemědělských ploch přidělených MNV. Dostalo se mu od soukromých
zemědělců hanlivého názvu “Kozařské družstvo”. V roce 1953 došlo poprvé ke
společnému ustájení skotu
ve stáji staré pastoušky. Byl to původně chlév,
který sloužil k ustájení obecních býků, nepotřebných v obci po zavedení
inseminace (umělému oplodnění hospodářských zvířat). Tato první společná stáj
chovala 10 kusů hovězího dobytka (6 dojnic a 4 jalovice). Své kanceláře JZD
zatím nemělo. Všechny záležitosti byly vyřizovány buď v bytech funkcionářů,
nebo v kanceláři MNV. Ve vedení účetnictví se vystřídali(y) od založení družstva
do roku 1953 celkem 3 účetní. Od roku 1953 se začíná projevovat řádné vedení
účetních knih kvalifikovanou účetní. Stojí za zmínku, že hodnota pracovní
jednotky (PJ) v našem JZD se pohybovala v letech 1950 až 1953 okolo 60,-Kč
staré měny, později mezi 20,- až 24,-Kč nové měny. Ovšem úkoly kladené na toto
družstvo se zdaleka nedají srovnat s úkoly JZD v současnosti. Mimořádné
zásluhy o socializaci zemědělství v Němčicích nad Hanou si získal svou
sedmiletou průkopnickou prací malorolník Florián Župka (č.392), první předseda
JZD, který společně s tajemníkem MNV Josefem Vozihnojem a několika
drobnými držiteli půdy uváděl myšlenku kolektivizace zemědělství (přeměna
drobných zemědělských usedlostí na socialistickou zemědělskou velkovýrobu
budováním velkých hospodářských celků na dobrovolném družstevním základě),
v naší obci v praktický život. V roce 1954 dochází v družstvu ke stagnaci
(váznutí), která nakonec vedla až k rozprodání společně ustájeného dobytka. JZD
nestačilo totiž již svými potahy na řádné obdělávání půdy a nemohlo ani použít
výkonnějších strojů Státní traktorové stanice (STS) na rozkouskovaných polích
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po celém katastru obce. Scelování pozemků do větších honů (lánů) se mohlo
provádět podle platných zákonů teprve tehdy, jestliže JZD náleželo více jak
polovina výměry zemědělské půdy v katastru obce. Nezajištěné pozemky byly
proto znovu přidělovány do nuceného nájmu soukromým zemědělcům a celková
výměra JZD klesla v této době asi na 45 ha. V první polovině roku 1955 činnost
JZD v živočišné výrobě téměř ustala, ale v rostlinné výrobě byly pozemky nadále
obhospodařovány, ovšem již ve změněné rozloze. “Matrikoví členové JZD”
(bezzemci), příslušníci KSČ, zaměstnáni mimo zemědělství, končí většinou s
členstvím v JZD; zůstaly tam nadále již jen jejich manželky. /3/
O žních v roce 1955 dochází k nové aktivitě (činnosti) KSČ, směřující ke
kolektivizaci zemědělských závodů. V srpnu téhož roku přistupují za členy JZD
k dosavadním aktivním členům družstva noví, střední zemědělci s výměrou asi
150 ha půdy. JZD v Němčicích nad Hanou přechází na vyšší, tzv. II. typ
hospodaření. V tomto typu JZD se půda členů družstva sceluje do větších
pozemků (honů) pro společné obdělávání velkými zemědělskými stroji, ale
dobytek zůstává nadále až do konce roku 1955 v soukromém hospodaření. Po
sklizni úrody se provádí v roce 1955 první tzv. arondace tj. scelení pozemků
družstevníků s celkovou výměrou JZD asi 200 ha. Tímto rokem začíná nové
období kolektivizace zemědělských závodů v naší obci.
V letech 1956–1958 se agitace při socializaci zemědělství vedená KSČ
zesiluje a politický i hospodářský tlak na střední a velké zemědělce soustavně
stupňuje. Když se za něco bojuje, musí se jít tvrdě ke splnění cíle, to je snad nejen
revoluční, ale i dějinná nutnost. K pochopení základní myšlenky principů, za
které se bojovalo dojde až mnohem později. Proto také při prosazování
socializace zemědělství na venkově docházelo často k osočování, kalící
sousedské vztahy mezi zemědělci, zastrašování, vyvolávající atmosféru (ovzduší)
nedůvěry a strachu na našich vesnicích. To byly přesvědčovací metody u
soukromých rolníků. Ovšem to všechno nebylo v souladu s humanistickými cíli
společnosti (lidskost, úcta a vážnost k lidské důstojnosti, péče o blaho člověka a
celého lidstva,), budující socialismus. Největší tlak prováděly okresní orgány
KSČ při socializaci vesnice na zemědělce, kteří vlastnili větší výměry půdy (nad
10 ha). Tito byli v obci úředně vyhlašováni za “kulaky”, tj. sedláky, kteří
vykořisťují pracující v zemědělství. Pod různými pohrůžkami byli nuceni tito
“kulaci” “úředně darovat” svou půdu státu. Jestliže zemědělci uposlechli výzvy
úředních orgánů okresního národního výboru a vzdali se svého majetku ve
prospěch státu, byly jim zemědělské usedlosti ponechány a pokud sami
nevstoupili do místního JZD, odcházeli tito zemědělci jako pomocné pracovní
síly hlavně do průmyslu nebo stavebnictví. Pokud kladli zemědělci, vlastnící
velkou výměru půdy, tomuto úřednímu tlaku silný odpor, byli ze svých domovů
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násilím vystěhováni a přestěhováni jen s nejnutnějšími svršky oděvů a nábytku
zpravidla na státní statky do vzdálenějších krajů. Tento nesnesitelný úřední tlak
budil samozřejmě v řadách obyvatel našich vesnic silný protitlak a nenávist k
budování socialismu.
Také v naší obci zasáhla v letech 1956–1957 vlna tvrdého přesvědčování
celkem 7 zemědělských usedlostí s celkovou výměrou 90 ha zemědělské půdy, a
to domovní čísla: 17, 24, 35, 37, 57, 60, 120. Půda od 2 zemědělských usedlostí
(č.24, č.57) o celkové výměře 36 ha zemědělské půdy byla v roce 1956 darována
státu a přešla do místního JZD. Zemědělská půda zbývajících 5 usedlostí byla v
roce 1957 předána do užívání socialistickému sektoru podle vládního nařízení
č.50 z roku 1955. To bylo v době, kdy do našeho JZD vstupovali střední
zemědělci. Tito odmítali pracovat na půdě místních zlikvidovaných
(odstraněných) zemědělců. Proto ONV v Kojetíně byl nucen převést 54 ha
zemědělské půdy z katastru Němčic nad Hanou a předat je do užívání sousedním
JZD v Doloplazích a ve Víceměřicích. V porovnání s ostatními obcemi okresu
Kojetín nebyl přesvědčovací tlak na zemědělce v Němčicích nad Hanou tak silný
jako jinde. Svědčí o tom i ta skutečnost, že ještě v roce 1965 v naší obci soukromě
hospodařilo 14 zemědělců s celkovou výměrou 85 ha zemědělské půdy, což bylo
často ostře vytýkáno místním veřejným činitelům nadřízenými orgány.
Dnem 1.ledna 1956 již sdružuje naše JZD 24 zemědělských závodů s
celkovou výměrou 198 ha zemědělské půdy a s 63 aktivními členy zemědělci.
Organizačně přechází na družstvo tzv. III. typu, to znamená, že JZD přechází na
společné hospodaření i v živočišné výrobě a to tak, že ustájuje společně dobytek
všech členů družstva. V obci zůstává nadále ještě na 300 soukromých
zemědělských závodů s celkovou výměrou asi 880 ha zemědělské půdy. Během
roku 1956 dochází k novému rozšíření členské i půdní základny JZD. Družstvo
obhospodařuje koncem tohoto roku 358 ha zemědělské půdy. Jádrem nově
rozšířené členské základny jsou již střední zemědělci. Uskutečňuje se druhá
arondace (scelení) půdy v obci a svod dobytka do upravených stájí bývalého
mlýna. Ostatní dobytek byl ustájen ve společných stájích u zemědělců
družstevníků. Během dalších tří let (1957–1959) se výměra půdy JZD
zdvojnásobuje na výměru 786 ha. K 1.lednu 1963 sdružuje 189 zemědělských
závodů s celkovou výměrou 829 ha zemědělské půdy, 269 členů a 5 zaměstnanců.
Od 1.ledna 1965 přechází JZD na vyšší úroveň hospodaření tzv. pevnou
odměnou, která v tomto roce je již zavedena ve 48 JZD, což činí 57,8 % všech
JZD prostějovského okresu (83 JZD). Pevnou odměnou, vyplácenou měsíčně
každé JZD zaručuje družstevníkům pravidelné vyplácení odměn ve výši normy,
stanovené počátkem hospodářského roku. K 31.prosinci 1965 obhospodařuje
JZD v Němčích nad Hanou 941,52 ha zemědělské půdy, tj. 88% zemědělské půdy
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v katastru, s 257 členy a 7 zaměstnanci družstva a sdružuje 195 zemědělských
závodů, tj. 63 % všech zemědělských závodů od 0,10 ha do 10 ha v obci.
Soukromý sektor (13 rolníků s výměrou od 2 ha do 10 ha půdy a 107 drobnými
držiteli do 2 ha půdy), hospodaří na 127 ha, tj.12% zemědělské půdy v obci.
Ekonomickým úkolem k úspěšnému překonání podstatných rozdílů mezi
městem a vesnicí je vyrovnání rozdílů mezi průmyslem a zemědělstvím, a to
socialistickou zemědělskou družstevní výrobou. Základem zemědělské výroby je
mechanizace (zavádění strojové výroby v zemědělství a nahrazování lidské
pracovní síly) a vyvrcholením je komplexní (souborná) mechanizace (vybavení
pracovníků mechanickými prostředky ve všech fázích výrobního procesu) všech
pracovních úkonech v zemědělství. K vítězství mechanizace bylo především
třeba, aby socialismus na vesnici hluboce změnil výrobní síly v zemědělství. Naše
jednotná zemědělská družstva během 15 let v podstatě úplně nahradila
malovýrobní, ruční a potažní zemědělské nářadí daleko výkonnějšími stroji, které
dodal zemědělství hlavně náš průmysl.
Naše JZD vybudovalo za dobu svého trvání rozsáhlou mechanizaci. Z
původních několika set drobných zemědělských strojů a nářadí, převzatých od
zemědělců vstupujících do JZD, zůstává v užívání v roce 1965 již jen 5 kolových
vozů na pneumatikách pro koňský potah, dále asi tři hrabačky a nějaké plečky,
Jinak všechno ostatní původní vybavení strojové již neodpovídalo dnešním
velkovýrobním požadavkům. Do roku 1959 zajišťovala družstvu mechanizační
práce státní traktorová stanice. Od roku 1960 se naše JZD začíná vybavovat
vlastními stroji. Tak v roce 1959 sloužilo družstvu k přepravě 1 nákladní auto, 2
kolové traktory a 23 párů koní. V roce 1965 používalo naše JZD k přepravě již 2
nákladních aut, 15 kolových traktorů a již jen 11 párů koní. K hluboké orbě a
řádnému obdělávání pozemků nemělo JZD do roku 1959 vlastních pásových
traktorů. Ale v roce 1965 již vlastnilo 3 pásové traktory DT 54 a tři pásové
traktory KD 35, tj. celkem 6 pásových traktorů. Sklizeň obilovin se prováděla až
do roku 1959 způsobem svážení obilí k mlátičkám, neboť JZD nemělo vlastních
kombajnů (mechanický stroj vykonávající při polních pracích několik dílčích
operací-sečení, mlácení, čištění obilí apod.). V roce 1965 bylo sklizeno obilí na
výměře 403 ha, tj. 92 % veškeré výměry obilovin (438 ha) již 3 vlastními
kombajny, a to 2 kombajny ŽM 330 a 1 kombajn SK 4.
Inventární hodnota výrobních strojů a zařízení:
Datum

Cena v Kčs

K 31.12.1959

758 153,-
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K 31.12.1963

824 052,-

K 31.12.1965

858 704,-

Inventární hodnota dopravních prostředků dle stavu:
Datum

Cena v Kčs

K 31.12.1959

235 502,-

K 31.12.1963

331 914,-

K 31.12.1965

410 298,-

Rozvoj mechanizace v JZD si vyžádal vybudování vlastního
mechanizačního střediska v Němčicích nad Hanou. Středisko vzniklo ze tří stodol
domů č.6,7 a 8 v ulici Novosady.
Nezbytným předpokladem pro vyrovnání úrovně výrobních sil mezi
průmyslem a zemědělstvím je dosáhnout růstu intenzity (vnitřní síly) zemědělské
výroby. Této dosáhneme jednak zvyšováním úrodnosti našich půd, především
hnojením, odvodňováním, popřípadě zavodňováním a jednak koncentrací, tj.
soustředěním jednotlivých výrobních odvětví do zemědělských závodů s
průměrnou velikostí 600–700 ha orné půdy nebo 850 000 ha zemědělské půdy.
JZD v Němčicích nad Hanou obhospodařovalo v roce 1963 výměru 829 ha
půdy a po skončení socializace zemědělství v obci bude obdělávat 1 092 ha
zemědělské půdy, takže má všechny předpoklady pro zvyšování intenzity
zemědělské výroby, aniž by bylo nuceno se slučovat s některým JZD sousedních
katastrálních obcí.
Zvyšování úrodnosti půd v našem JZD se uskutečňuje hnojením chlévskou
mrvou, kompostování a hnojením průmyslovými hnojivy. V roce 1963 bylo
pohnojeno chlévskou mrvou 155 ha, tj. asi 20 % z celkové výměry orné půdy
JZD, bylo rozhozeno 2 000 q kompostů na 63 ha orné půdy v trati Louka.
Průmyslovými hnojivy bylo zúrodněno v roce 1963 celkem 829 ha zemědělské
půdy nákladem 153 153 Kčs, v roce 1965 celkem 919 ha zemědělské půdy
nákladem 225 652 Kčs.
V letech 1961 a 1964 byla provedena meliorace (zlepšování) odvodněním
70 ha orné půdy v polní trati Pastvisko celkovým nákladem 510 139 Kčs. Porosty
obilovin i okopanin k této trati trpívaly za deštivého počasí mokrem, které značně
snižovalo hektarové výnosy plodin. Aby se zamezilo ztrátám na porostech v
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případě suchého počasí, byla JZD pořízena stabilní (stálá, pevná) závlahová
souprava na 55 ha orné půdy a v poříčí řeky Hané vybudovány studně na závlahu
přilehlých pozemků s možností závlahy asi 105 ha orné půdy celkovým nákladem
110 000 Kčs.
Zemědělství, ve srovnání s průmyslem, se vyznačuje ještě stále velkou
roztříštěností své výroby. Proto vyrovnání obou odvětví národního hospodářství
v úrovni rozvoje výrobních sil bezpodmínečně vyžaduje, aby byl zvýšen stupeň
soustředění zemědělské výroby, Této koncentrace se v budoucnu dosáhne
soustředěním většího množství zvířat nebo plodin téhož druhu na jednom místě,
v jednom JZD jako větším výrobním středisku pro určitý druh domácích zvířat
nebo zemědělských plodin. Ve větším soustředění výroby se dá lépe využít
celého souboru moderních mechanizačních prostředků, aby se dosáhlo výrazných
úspor práce i prostředků při zavádění nových technologických (výrobních)
postupů jak v rostlinné a živočišné výrobě, tak i při investiční výstavbě JZD.
K růstu intenzity zemědělské výroby je třeba specializace v zemědělství.
Specializací rozumíme zaměření se na postačující určitý počet zemědělských
odvětví a z nich v jednom nebo dvou hlavních (např. výkrm jatečních prasat,
výroba mléka apod.), na které se družstvo bude specializovat, důsledně zavádět
nejpokrokovější výrobní postupy. Naše JZD se specializuje v rostlinné výrobě na
pěstování cukrovky a obilí, v živočišné výrobě na výrobu mléka a na výkrm
jatečných prasat. V roce 1961 začalo družstvo s výstavbou výkrmny pro 700 kusů
vepřů, která byla dána do provozu v srpnu roku 1964. V této výkrmně jsou
zavedeny nejpokrokovější výrobní postupy tak, že je téměř vše zmechanizováno
a tři ošetřovatelé stačí natrvalo obsloužit 700 kusů vepřů. Krávy jsou ustájeny ve
dvou kravínech s větší mechanizací o celkové kapacitě 264 kusů a zatím ještě v
odchovně pro mladý skot s kapacitou asi 50 kusů. Dvojsměnný provoz je zaveden
od roku 1964 ve výkrmně vepřů, později i ve dvou porodnách prasnic. Osvědčuje
se zvláště ve výkrmně vepřů, neboť 2 pracovníci se střídají během 24 hodin po 7
hodinách a třetí má volno. V kravínech se zavedení dvojsměnných provozů
představenstvu JZD zatím nepodařilo prosadit. V důsledku specializace zrušilo
naše JZD koncem roku 1965 chov slepic, který převzalo pro naši oblast JZD
Tištín.
Koncentrace a specializace zemědělské výroby vytváří základní podmínky
pro zprůmyslnění zemědělství. Velmi důležitým předpokladem pro specializaci a
koncentraci zemědělské výroby je také výroba krmných směsí obohacených o
vitamíny, antibiotika, enzymy a jiné látky. Vyrobené krmné směsi zkvalitní
krmivo po stránce chuťové. Dobytek lépe stráví krmné směsi a v důsledku toho
vykazuje větší přírůstky na váze při výkrmu i větší dojivost u krav. Touto výživou
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dobytka se šetří zásoby jadrných krmiv (obilí, luštěnin apod.), a tím umožňuje
JZD vyprodukovat ze stejných zásob krmiv (krmivové základny) novým
způsobem krmení daleko více masa, mléka a jiných živočišných výrobků. Naše
JZD zavedlo nový způsob krmení dobytka v roce 1962 zejména u prasat. Později
rozšířilo tento nový způsob krmení i na odběr směsí pro prasnice a dojnice a v
poslední době také na směsi k časnému odchovu selat. V roce 1963 JZD
nakoupilo u Zemědělského nákupního a zásobovacího závodu (ZNZZ) v
Prostějově krmné směsi pro dobytek v hodnotě 377 081 Kčs, v roce 1965 v
hodnotě 372 328 Kčs.
Ideologickým úkolem k úspěšnému překonání podstatných rozdílů mezi
městem a vesnicí, průmyslem a zemědělství, je převýchova pracujících v
zemědělství. Dosud, zvláště u starší generace rolníků, doznívá staletími
vytvořená tradice soukromého hospodaření a její vliv se nedá utlumit během
desetiletí. Kulturní revoluce, kráčející ve stopách politických a hospodářských
přeměn naší vesnice, mění poznenáhlu u zemědělce dosavadní způsob myšlení
od vlastního, soukromého, ke společenskému vlastnictví, způsob jednání od své
osobní práce ke společné práci, způsob individuálního života ve své zemědělské
usedlosti ke kolektivnímu soužití na pracovištích JZD. /4/
Má-li se vyrovnat rozdíl mezi průmyslem a zemědělstvím, je také nutno
vyrovnat rozdíly v produktivitě práce v průmyslu a zemědělství. Člověk, jako
pracovní síla, je nejdůležitějším výrobním činitelem pro zvyšování produktivity
práce při zprůmyslnění zemědělství. Výsledky pokrokové zemědělské vědy a
techniky, větší účast strojů v rostlinné i živočišné výrobě zaměřuje činnost
člověka stále více na řízení mechanizmů a jejich technickou obsluhu. Nové a
dokonalejší stroje umožnily zemědělcům odstranit dřívější těžkou tělesnou práci
místo níž je dnes na mnoha místech téměř úplná mechanizace, avšak zvýšily
zároveň požadavky na organizaci pracovních postupů. Nová a lepší pracovní
organizace vytvořila vhodné podmínky pro zkrácení pracovní doby jednotlivých
zemědělských prací, a tím zároveň zvýšila produktivitu práce. V sedmdesátých
letech je hrubá výroba na jednoho pracovníka v zemědělství o 80 % vyšší, než
byla před druhou světovou válkou.
To nám také dokazují úřední statistické údaje o zemědělství v naší obci. V
roce 1930 pracovaly v zemědělství v Němčicích nad Hanou zhruba dvě třetiny
všeho obyvatelstva, v roce 1963 asi jedna třetina obyvatelstva obce. Přesto při
snížené počtu pracovníků v zemědělství se hektarové výnosy na našich polích u
všech zemědělských plodin značně zvýšily, stejně tak stavy dobytka, (mimo koně
a kozy), jak nám ukazují statistiky z let 1900, 1930 a 1963 neustále stoupají.
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Sčítání
roku

Koně
ks

%

Hovězí
dobytek

Skopový
dobytek

Vepřový
dobytek

Celkem
dobytek

Různá
drůbež

ks

ks

ks

ks

ks

%

%

%

%

%

1900

138 100

563 100

121 100

441 100

1263 100

3018 100

1930

83 60

552 98

476 393

595 135

1706 135

7650 253

1963

55 40

794 141

156 129

1195 271

2200 174

5003 166

K usnadnění porovnání počtu hospodářského zvířectva v jednotlivých
letech jsou u každého číselného údaje o počtu kusů dobytka uvedena procenta
těchto zvířat v porovnání s rokem 1900 (tj.100 %).
Zemědělská velkovýroba vyžaduje soustavné zvyšování kvalifikace všech
pracujících v zemědělství. V našem JZD si zvýšilo kvalifikaci celkem 5 členů,
aby mohli lépe řídit družstevní velkovýrobu. A tak v roce 1965 stojí v čele
družstva 1 inženýr-agronom s vysokoškolským vzděláním a 7 techniků se
středoškolským vzděláním (1 ekonom, 1 mechanizátor, 2 technici chovatelé a 3
technici v oboru pěstitel-chovatel). Až do roku 1960 nebylo v JZD
kvalifikovaných sil s tímto vzděláním. V důsledku mechanizace zemědělské
velkovýroby doplňují si svou kvalifikaci také další družstevníci v družstevní
škole práce a ve školách pokrokových zkušeností. Dobrá pracovní morálka téměř
všech členů družstva, odborný přístup funkcionářů k zodpovědné organizaci
rostlinné i živočišné výroby způsobil, že kdysi průměrné JZD v Němčicích nad
Hanou se dnes řadí svými hospodářskými výsledky mezi dobře prosperující
(zdárně se vyvíjející) družstva našeho prostějovského okresu.
Technický pokrok v zemědělství a jeho dnešní směr ke komplexní
automatizaci představuje základní změny nejen ve způsobu, ale i v dělbě práce.
Úplná automatizace, tj. vlastní zavádění nejpokrokovějších výrobních procesů, v
nichž jednotlivé operace jsou prováděny bez účasti přímé lidské práce a jsou
člověkem pouze naváděny a kontrolovány; výsledkem je odstranění fyzické
námahy, vyšší produktivita práce a hospodárnější výroba. Nastupující nová
vědeckotechnická revoluce (věda-stroje) urychluje technický pokrok a tím i růst
produktivity práce. Přináší postupné osvobození člověka od ruční práce a mění
jeho vztahy k lidem i k přírodě. Zemědělská výroba se přibližuje krok za krokem
vysoce vyspělé průmyslové výrobě.
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II. Vyrovnání rozdílů mezi městem a vesnicí
Osídlení území Československé socialistické republiky
Území Československé socialistické republiky má dnes rozlohu 127 869
km2. ČSSR je státem střední velikosti a pokrývá 0,08% zemské souše. Podle
sčítání lidu ke dni 1.3.1961 žilo v ČSSR 6 704 674 mužů a 7 040 903 žen, což je
celkem 13 745 577 obyvatel. První moderní sčítání lidu u nás se uskutečnilo
31.12.1869. Tehdy počet obyvatel v přepočtu na dnešní státní území činil 10 100
000. Prudce se rozvíjející kapitalistická výroba v posledním století způsobila
velké přesuny obyvatelstva do průmyslových středisek, a tak města vzrůstala na
úkor venkova. V důsledku zrušení robot zlepšily se životní podmínky na venkově
a vzrostlo zalidnění vesnic. Pro venkovské občany se nedostávalo práce ani ve
městech. Proto v letech 1860 až 1910 se vystěhovalo z území dnešní ČSSR 2 250
000 lidí. Přesto počet obyvatelstva rychle rostl ve městech i na vesnicích. Sčítání
v roce 1921 zjistilo 13 003 000 obyvatel, v roce 1930 bezmála 14 miliónů.
Následkem válečných ztrát během druhé světové války (asi 360 000 osob) a
organizovaného odsunu Němců na základě Postupimské dohody po druhé
světové válce, (asi 1 900 000 osob), se snížil počet obyvatel v Československu
natolik, že činil k 1.3.1950 jen 12 338 450 obyvatel. Za posledních 11 let, tj. do
1.3.1961, činí přírůstek obyvatelstva ČSSR 1 407 127. Koncem roku 1963
dosáhlo Československo 14 milionů obyvatel.
Významným znakem osídlení ČSSR je mimořádně hustá síť převážně
malých obcí, malých měst a městeček, často ne větších než vesnice. Je to snad
tím, že naší šlechtě v období feudálního řádu z důvodů ziskuchtivosti nejlépe
vyhovovalo rovnoměrné rozmístění obyvatelstva v malých sídlech po celé ploše
osídleného území. Proto většina obcí v Československu má dnes venkovský
charakter. Nejvíce je u nás obcí od dvou do pěti set obyvatel (4 279) a v nich žije
1 416 000 lidí. V uplynulém desetiletí přibylo velkých obcí od 1 000 do 5 000
obyvatel následkem budování průmyslu nebo slučováním malých obcí. Ještě v
roce 1958 bylo u nás 14 246 obcí. Během posledních let se však mnohé z nich
sloučily, takže k 1.3.1961 jich bylo 11 963. Průměrná rozloha obcí přesáhla 900
ha (9 km2) a jejich vzdálenost dosáhla v průměru 2,7 km. /6/ Hustota zalidnění
činí v celostátním průměru 107 osob na 1 km2. V ČSSR přibylo měst nad 10 000
obyvatel, takže jich bylo počátkem roku 1961 celkem 116. V té době mělo
Československo celkem 552 obcí nadaných městskými právy, z těch bylo 221
skutečných měst a 331 městeček. /7/
Sčítání lidu z roku 1961 ukázalo, že dnešních 11 963 obcí v ČSSR je
rozvrstveno co do počtu a podle velikosti takto:
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Velikost obce

Počet
obcí

Z toho Počet
počet obyvatel
měst
měst
skuteč
ných

Počet
vesnic a
městeček

do 200 obyvatel

2 243

200–500

4 279

500-1000

2 889

1 000–2 000

1 506

2 000–5 000

755

5 000–10 000

172
11 844

105

730 201

11739

10 000 – 20 000

72

69

961 248

3

20 000 – 50 000

33

33

990 529

-

-

50 000–100 000

9

9

555 375

-

-

100 000-1milion

4

4

926 866

-

-

nad 1 milion

1

1

1 005 379

-

-

11 963

221

5 169 598

Souhrn

Celkem v ČSSR

37,6%

11 742

Počet
obyvatel
vesnic a
městeček

8 575 979

8 575 979
62,4%

Přehled nám jasně ukazuje, že téměř dvě třetiny obyvatel ČSSR (přesně
62,4 %) žily v roce 1961 na venkově a o něco víc než jedna třetina (přesně 37,6
%) bydlela ve městech. Vyrovnat hospodářské rozdíly a životní úroveň
obyvatelstva venkova s městem, tj. v současné době naše nevyřešená otázka /8/
Kategorizace obcí v ČSSR
Vyrovnání rozdílů mezi městem a vesnicí se v současné době v ČSSR řeší
kategorizací (roztříděním obcí na základě dnešní velikosti obce, výhodné polohy,
jejího komunikačního spojení a předpokladu pro další hospodářský a stavební
rozvoj). Podle této kategorizace jsou všechny obce v Československu-mimo
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města-rozděleny do tří kategorií, a to na přidružené obce, hlavní obce a
střediskové obce.
Přidružené obce jsou osady a menší obce s nižším počtem obyvatel závislé
na větších a lépe vybavených obcích. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to na
přidružené obce s krátkodobým sídlištním významem (tzv. zánikové obce) a na
přidružené obce s poměrně trvalejším významem. V těchto obcích je zpravidla
umístěna specializovaná zemědělská provozovna, obec má výhodnou polohu,
dobrá spojení s hlavní obcí. V přidružených obcích s krátkodobým sídlištím
významem je dnes zvláště nízký počet obyvatel, naprostá převaha zemědělců,
poměrně obtížná dopravní přístupnost, dožívající stavební fond apod. Po dožití
dnes používaných objektů převezme v poměrně krátké době výrobní význam
některá jiná obec.
Hlavní obce jsou větší vesnice, zpravidla i s větším katastrem, s dobrou
polohou uvnitř obvodu zemědělského závodu, která umožní výhodné spojení
obyvatelstva z okolních přidružených obcí a jsou zároveň předpokladem pro další
hospodářský a stavební rozvoj. Hlavní obce v budoucnu sdruží i několik
přidružených obcí v jediný zemědělský závod a stanou se tak patrně sídlem MNV
i větší části občanského vybavení, jakož i sídlem hlavní provozovny pro celý
obvod zemědělského závodu.
Mezi vyšší kategorii sídlišť patří střediskové obce. Jsou to veliké spádové
obce se širokým okolím, kterému již dnes slouží svými zařízeními občanského
vybavení (devítiletá škola, zdravotní středisko, specializované prodejny i různé
služby pro obyvatelstvo). Mimo zemědělskou výrobu jsou zřízeny v těchto obcích
i různé provozovny průmyslové výroby. Ve střediskových obcích se soustředí v
budoucnu bytová výstavba a všechna zařízení občanské vybavenosti (výchovná,
zdravotní, kulturní, obchodní i služby). Vlaková, autobusová nebo mikrobusová
doprava umožní časté pravidelné spojení ze všech okolních obcí a bude tak
napomáhat, aby středisková obec plnila funkci města pro široké okolí. /9/
Na základě návrhu kategorizace osídlení vesnic schválily rady JKNV v
Brně a ONV v Prostějově návrh, aby městečko Němčice nad Hanou se stalo
střediskovou obcí pro jihovýchodní část okresu Prostějov. Spádový obvod
střediskové obce sídliště Němčice nad Hanou tvoří 7 přičleněných obcí.
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Obec

Počet
čísel
28.2.1961

Počet
obyvatel
28.2.1961

Katastr obce v roce 1945
(přesná výměra)

Němčice nad Hanou

506

2 094

1 202 ha 42 a 35 m2

Hruška

128

435

448 ha 74 a 97 m2

Mořice

149

575

451 ha 11 a 55 m2

Pavlovice - Unčice

147

469

521 ha 6 a 18 m2

36

116

159 ha 19 a 99 m2

123

436

371 ha 28 a 49 m2

95

319

459 ha 56 a 59 m2

Vrchoslavice-Dl. Ves

163

652

337 ha 83 a 37 m2

Celkem

1347

5 096

3 951 ha 23 a 49 m2

Srbce
Tvorovice
Vitčice

Organizace zemědělské výroby-výhled:
A) Němčice nad Hanou jako samostatné sídlo JZD.
B) Sloučení JZD Hruška a Tvorovice se sídlem v Hrušce.
C) Sloučení JZD Mořice a Vrchoslavice se sídlem v Mořicích.
D) Sloučení JZD Pavlovice, Vitčice a Srbce se sídlem v Pavlovicích.
Mimo stanovený spádový obvod střediskové obce mají spád do Němčic
nad Hanou také obce, z nichž dojíždějí pracující do závodů, provozoven, do
služeb ve zdravotnictví, školství a za kulturou. Jsou to tyto obce: Víceměřice (132
čísel, 715 obyvatel, katastr 335 ha), Měrovice nad Hanou–okres Přerov,
Severomoravský kraj (213 čísel, 744 obyvatel, katastr 709 ha), dále obce
vzdálenější, jako je Dřínov-okres Kroměříž (151 čísel, 563 obyvatel, katastr 510
ha) a Stříbrnice-okres Přerov, Severomoravský kraj (86 čísel, 296 obyvatel,
katastr 376 ha). Kromě obce Víceměřice jsou to vesměs obce sousedních okresů,
které prakticky rozšiřují obvod Němčic nad Hanou na 12 obcí s celkovým počtem
7 414 obyvatel. /10/
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Němčice nad Hanou střediskovou obcí
Ve smyslu usnesení vlády ČSSR č. 1 024/62 a 1 025/62 o výstavbě a
přestavbě socialistické vesnice schválila rada ONV v Prostějově pro nejbližší léta
výběr sídlišť pro soustřeďování výstavby bytů, občanské a technické vybavenosti
ve vybraných sídlištích. Podle návrhu na strukturu osídlení ve stávajícím území
Jihomoravského kraje, který schválily rady Jihomoravského KNV v Brně a ONV
v Prostějově, jsou Němčice nad Hanou jedním ze čtyř vybraných středisek
(Konice, Kostelec na Hané, Němčice nad Hanou a Plumlov) pro další
soustřeďování investiční výstavby na prostějovském okrese, přičemž zůstává
obec výhledovým sídlem zemědělské výroby po linii JZD (PTHZ Němčice nad
Hanou – 4).
Těmito usneseními KNV a ONV z roku 1963, tj. z roku jubilea Němčice
nad Hanou 400 let městečkem, stává se městečko Němčice nad Hanou
střediskovou obcí i s některými potřebami vyšších zařízení občanské vybavenosti
nejen pro své spádové území jihovýchodní části okresu, ale i pro všechny obce
jižní části prostějovského okresu. Obec Němčice nad Hanou má k tomu také
všechny předpoklady v současnosti a měla je i v minulosti.
Již povýšení vsi Němčice nad Hanou na městečko v roce 1563 značně
ovlivnilo hospodářský vývoj a výstavbu obce na celá staletí. Mimo tradiční
zemědělství vznikají v obci řemesla, která se sdružují v 18. a 19. století v různé
cechy. Zápisy ve starých cechovních knihách dokazují, že městečko Němčice nad
Hanou bývalo sídlem cechů, tedy střediskem širokého okolí v již v minulých
stoletích.
Namísto cechů, zrušených roku 1860, nastoupila živnostenská
společenstva. Roku 1888 bylo v Němčicích nad Hanou založeno “Řádové
společenstvo”, které po první světové válce bylo jedním z největších společenstev
přerovského okresu, neboť mělo přes 300 členů. Mimo živnosti hostinských,
holičů, kolářů, kovářů, řezníků a pekařů náležely k tomuto společenstvu všechny
živnosti a obchody z 22 okolních obcí. Od roku 1927 mělo své sídlo v Němčicích
nad Hanou “Odborové společenstvo pekařů soudního okresu kojetínského”.
Živnostenská činnost v Němčicích nad Hanou byla podporována pravidelnými
týdenním i trhy na náměstí (každé úterý) a třemi výkladními výročními trhy
(jarmarky), které se těšily zvláštní oblibě obyvatelstva nejen z Němčic nad
Hanou, ale i z dalekého okolí (1. úterý před Květnou nedělí, 2. úterý po sv.
Bartoloměji - 24.8., 3. úterý před sv. Mikulášem - 6.12.).
Němčice nad Hanou v minulosti jako poměrně velká zemědělská obec s
katastrem 1 200 ha přispěly svým dílem k pokroku našeho zemědělství. Rozšířené
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pěstování řepy cukrovky podnítilo zemědělce k výstavbě Rolnického akciového
cukrovaru, který měl nesporně blahodárný vliv na hospodářský rozkvět našeho
městečka, ale i rozsáhlé zemědělské oblasti západní části Hané.
Hanácký ječmen, pěstovaný na Němčicku a Kojetínsku, byl pro své
mimořádné vlastnosti vyhodnocován jako nejlepší sladovnický ječmen v
Československu. Zpracováním ve sladovnách v Kojetíně, Mořicích a Ivanovicích
na Hané vytvářel náš prvotřídní exportní (vývozní) slad. Snahy rolníků po
osamostatnění se i v zemědělském hospodaření vyvolaly založení rolnického
družstva “Zádruhy” v Přerově a jeho poboček v Kojetíně, Tovačově a v
Němčicích nad Hanou. Pozůstatek tohoto družstva v Němčicích nad Hanoudnešní sklad Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku Brno, závodu v
Prostějově-se skladovací kapacitou 70 vagonů obilí plní zdárně náročné úkoly
našeho zemědělství v jižní části okresu. Z chovu hospodářských zvířat se
věnovala v Němčicích nad Hanou velká péče chovu teplokrevných koní. Spolek
pro chov teplokrevných koní v soudním okrese kojetínském měl od svého
založení sídlo v Němčicích nad Hanou a dosahoval mimořádných chovatelských
úspěchů. Po něm se zachovala v Němčicích nad Hanou státní hřebčí stanice
státního hřebčince v Tlumačově, která dodnes plní chovatelský úkol pro
rozsáhlou oblast Hané. Chovu hovězího dobytka slouží inseminační stanice,
zřízená v Němčicích nad Hanou již v roce 1950 původně pro celý kojetínský
okres. O zdraví veškerého hospodářského zvířectva pečuje veterinární středisko
v Němčicích nad Hanou. Má 4 veterinární lékaře, 5 veterinárních techniků a 1
dispečerku a vykonává veterinární službu v 23 obcích jižní části našeho okresu.
Němčice nad Hanou jako největší středisková obec v jižní části
prostějovského okresu mají výhodnou polohu při hlavní trati Brno-Přerov, která
umožňuje rychlé vlakové spojení s městy Kojetín, Přerov, Prostějov, Vyškov,
Kroměříž, Hulín. Tato nejbližší průmyslová a okresní střediska leží v okruhu do
20 km od naší střediskové obce. Její centrická (středová) poloha, paprskovitě se
rozbíhající silnicemi do pěti směrů a všech světových stran, umožňuje výhodné
spojení obyvatelstva z okolních střediskových, hlavních i přidružených obcí.
Autobusové a vlakové spojení činí naši obec dostupnou ze všech obcí jižního cípu
prostějovského okresu, a to jak pro docházku pracujících do zaměstnání ve všech
výrobních zařízeních v obci (cukrovar, Stavební stroje, Univerzál, OSP), tak i pro
dojížďku za službami denních i častých potřeb (prodejny: průmyslové zboží,
nábytek, oděvy, obuv, uhelné sklady, státní spořitelna, stálá sanitní a
pohotovostní zdravotní služba, lékárna, stálá veřejná bezpečnostní služba, kino,
sportovní stadion, koupaliště apod.)
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Snaha po odstranění rozdílů mezi životním prostředím ve městě a na
vesnici vyžaduje promyšlené dlouhodobé plánování a souborné řešení nejen
zemědělské investiční výstavby, ale také výstavby sídlištní. Je třeba, aby každá
vesnice měla svůj plán výstavby, vycházející z jednotného plánu výstavby
okresu. Při výstavbě v minulosti měla často neujasněná představa o významu
jednotlivých vesnic při rozmisťování bytové výstavby, škol, kulturních domů,
obchodních prodejen a jiných zařízení občanské vybavenosti nepříznivé
důsledky. Vznikaly z toho národohospodářské škody, neboť nová, finančně
nákladná zařízení občanské vybavenosti nebyla vždy náležitě využita. Proto nová
výstavba bude soustředěna do větších sídlišť, kde při větším počtu obyvatel bude
hospodárné využití všech nákladných zařízení v obci.
V současném období dovršení socialistické výstavby u nás je třeba, aby
výstavba bytová i výstavba zařízení občanské vybavenosti odpovídala všem
potřebám socialistické společnosti. Je nutné stanovit pevné zásady investiční
politiky na vesnici. Na základě těchto zásad vznikl podkladový materiál z
připomínek MNV v Němčicích nad Hanou a souborného vyjádření 19 zástupců
složek zainteresovaných na budoucí výstavbě sídliště Němčice nad Hanou. Po
komisionálním řízení na ONV v Prostějově 31.1.1964 bylo přikročeno k
vypracování návrhu politicko-technicko-hospodářských zásad (PTHZ) pro
vypracování směrného územního plánu (SUP) Němčic nad Hanou. Stavoprojekt,
krajský projektový ústav pro výstavbu měst a vesnic v Brně, pobočka
Gottwaldov, vypracoval promyšleně a podrobně PTHZ, který byl po schválení
radou MNV v Němčicích nad Hanou a radou ONV v Prostějově v roce 1965
předán projektantovi se schvalovacím protokolem k vypracování směrného
územního plánu. SUP Němčic nad Hanou má být dokončen v roce 1966. Bude
pevným vodítkem při další výstavbě obce na dlouhou řadu let. /13/
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Výstavba obce
Historický vývoj výstavby obce
Vývoj výstavby městečka Němčic nad Hanou, pokud jej možno sledovat
po několik století, nebyl plynulý. Dnešní uspořádání naší obce je výsledkem
dlouhodobého vývoje. Podle urbáře z roku 1567, tj. v době povýšení Němčic nad
Hanou na městečko, vykazují Němčice nad Hanou 74 poplatných domů a 5 domů,
které nepodléhaly platům, tj. celkem 79 domů. Pro porovnání tehdejší velikosti
vesnic stačí několik údajů o počtu domů v sousedních obcích: Hruška 28,
Měrovice 40, Klenovice 40, Pivín 47, Nezamyslice a Tištín přes 50 domů. Z
těchto čísel je zřejmé, že Němčice nad Hanou již v této době byly větší než
všechny blízké obce. Předstihovalo je tehdy počtem domů pouze městečko
Ivanovice na Hané.
Po roce 1567 bylo postaveno 5 nových chalup na Novosadech (dnes čísla
120-124), a tím je výčet němčických domů pro dobu předbělohorskou (do roku
1618) vyčerpán. Všechny další možnosti výstavby obce byly zmařeny třicetiletou
válkou (1618–1648) na více než století, neboť některé domy byly touto válkou
zničeny a zůstaly pusté po dobu 30 i 40 let. A tak celkový počet domů zůstával
ještě po roce 1700 na několik desetiletí bez podstatných změn.
K první rozsáhlejší výstavbě obce dochází kolem roku 1750. V této době
se dostává našim vesnicím nových sil k budovatelské činnosti. Přírůstky
obyvatelstva na našem venkově vyvolaly nebývalý stavební ruch, kterým byly
hned zpočátku zasaženy také Němčice nad Hanou. Zrušením robot (1848) vzniká
na venkově trvalý populační přírůstek obyvatelstva. Tento způsobil, tak jako
jinde na vesnicích, i u nás v Němčicích nad Hanou dělení usedlostí. Pokud byla
tato možnost vyčerpána, vznikala u nás skupina bezzemků jako rezerva pro
vznikající průmysl. Tito lidé odcházejí od nás do měst, až do Vídně, buď za prací
nebo za řemeslem. Po vyučení se vracejí domů, zakládají menší nebo větší dílny
(manufaktury na výrobu knoflíků) v Němčicích nad Hanou a v nich zaměstnávají
další své spoluobčany. /14/
Období druhé poloviny 19.století se vyznačuje proti předcházejícím
stoletím větší hustotou zastavěnosti vesnic. Rozrůstání obcí způsobily drobné
stavby chalupníků a bezzemků na volných plochách uvnitř návrší, a když již
nebylo místa, stavěli na okrajovém území obcí. Bezplánovitě prováděnými
přístavbami chlévů i stodol a různými jinými přestavbami zemědělských
usedlostí se vytvořilo nevhodné zastavěné území, které nepříznivě ovlivnilo

120

bydlení na venkově a zemědělský i dopravní provoz v obcích. Tento živelný
stavební vývoj obce se projevoval také v Němčicích nad Hanou a trval až do
vzniku Československé republiky. Teprve po roce 1920 začíná v naší obci
plánovitá a soustavná výstavba nových ulic. /9/
K zásadnímu přelomu rozsahu bytové výstavby v Němčicích nad Hanou
dochází během posledních 100 let, jak nám také dokazuje růst počtu domů v obci
po roce 1870. Při povýšení na městečko v roce 1563 měly Němčice asi 80 domů.
Za 300 let se počet obytných domů zdvojnásobil, neboť v roce 1869 bylo v obci
180 čísel a dnes, v polovině roku 1965, je v Němčicích nad Hanou 521 čísel.
Bude-li tento stavební vývoj nerušeně pokračovat i v příštích pěti letech, je
pravděpodobné, že naše obec dosáhne do roku 1970 počtu 540 čísel. Z těchto
údajů je patrno, že v období 1563–1870, tj.za 300 let, se původní stav domů z 80
zvýšil o něco více než dvakrát (na 180), kdežto za posledních sto let (1870–1970)
se zvětší pravděpodobně proti roku 1870 třikrát (na 540) a téměř sedmkrát oproti
původnímu stavu z roku 1563.
Tento prudký rozvoj výstavby způsobilo budování průmyslu v obci, které
za posledních 100 let změnilo sociální rozvrstvení obyvatelstva, a tím také
původní zemědělský charakter obce na průmyslově zemědělský.
V letech 1909–1910 probíhá v Němčicích nad Hanou výstavba cukrovaru
a na jeho u vedení do provozu již místní pracovní síly nestačí. Do Němčic nad
Hanou přicházejí za prací z dalekého okolí noví lidé a pro ně se stavějí nová
obydlí. Statistika z tohoto období nám ukazuje vzrůst městečka těmito čísly:
1900–243 domovních čísel, 1910–284 domovních čísel, 1915–306 domovních
čísel. Tento zrychlený rozvoj obce pozastavuje I. světová válka.
Největšího stavebního rozmachu dosáhly Němčice nad Hanou v období
mezi první a druhou světovou válkou. V letech 1921–1940 přibylo v obci 124
domů, tj.40 % přírůstek počtu domů proti roku 1921 (stav 315 čísel). Hlavní
příčinou tohoto mohutného stavebního ruchu byly poválečné zákony vydané v
Československu na pomoc bytové výstavbě a ke zlepšení životní úrovně
bezzemků i drobných zemědělců.
Podle mírové smlouvy z roku 1919 byly téměř všechny statky, patřící
německé šlechtě a ležící na území nového státu Československa, vyvlastněny
původním majitelům a zčásti rozprodány bezzemkům nebo drobným
zemědělcům. Velké lány půdy velkostatků v Mořicích a Víceměřicích byly
rozděleny na parcely (odtud název parcelace pozemků) a rozprodány také
občanům z Němčic nad Hanou. Tito noví majitelé zemědělské půdy přistavovali
ke svým obydlím chlévy a stodůlky na uskladnění píce pro dobytek. Pokud
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bydleli až dosud v nájmu, stavěli si nyní vlastní obydlí, a to hlavně z peněz
vypůjčených v místních záložnách. Takto nově vystavěné budovy byly podle
zákona o bytové výstavbě osvobozeny od placení daní na dobu 25 let. Stavební
ruch podporovaly také pracovní příležitosti v obci, a to nově se rozrůstající dílny
řemeslníků (stolařů, zámečníků aj.) a živnostníků (obchody se smíšeným zbožím,
prodejny oděvů, obuvi aj.).
Po druhé světové válce se v Němčicích nad Hanou znovu rozvíjí bytová
výstavba, aby odstranila následky válečných událostí v obci a zároveň zlepšila
hygienu bydlení. V letech 1945–1965 se sice nepostavilo tolik nových domů jako
v předcházejícím období, zato se ale rozrostla přestavba dosavadních domů za
účelem zkvalitnění bydlení v takovém měřítku, jaké dosud historie naší obce
nepoznala.

Celková výstavba sídliště
Tak jako modernizace a přestavba měst začíná u nás v souvislosti s
rozvojem průmyslu, dopravy, obchodu a kultury již koncem minulého století,
uskutečňuje se obdobně po roce 1950 radikální přestavba vesnic zasahující samy
základy dosavadní výstavby v důsledku združstevnění zemědělství.
Kolektivizace zemědělství umožnila soustavné uplatňování moderních
stavebních metod i na venkově.
Až dosud souvisí v obydleném území vesnice doprava a bydlení se
zemědělskou výrobou a jejím provozem. Podle nových zásad moderního bydlení
je bezpodmínečně nutné přistoupit k postupnému oddělování a vymezování ploch
na venkově podle jejich účelů tak, aby obydlené území obce bylo postupně
odděleno od zemědělského provozu, a to umístěním výroben zemědělských
závodů na obvodu nebo mimo vlastní obec. Také rozvoj automobilové dopravy
vyžaduje v budoucnu úplné vyloučení veřejné a dálkové dopravy z obydleného
území obce. /9/
Pokud jde o výstavbu obce Němčic nad Hanou, je nutno říci, že má značné
předpoklady pro stavební rozvoj, a to jak v průmyslu, tak i v zemědělství. Původní
vhodné rozvržení účelových ploch v půdorysu naší obce odpovídá i dnes novým
hospodářským podmínkám zemědělsko-výrobním, průmyslovým, bytové i
účelové výstavbě, zdravotním, rekreačním a sportovním zařízením v obci. Bytová
výstavba městečka má dnes v půdorysu přibližně tvar kruhu se středem v prostoru
budovy kina a vzdušným průměrem 1 km. Mimo tento kruh se plánuje bytová
výstavba pouze za železniční tratí v Hliníku a za cukrovarskou vlečkou směrem
k nádraží. Vhodný výběr rezervních ploch pro novou bytovou výstavbu skýtá
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prostor jižně od železniční trati mezi ulicemi Tyršovou, Polní a Novosady. Mimo
to se nabízí pro výstavbu asi 80 proluk v prostoru výstavby ulic dosavadního
sídliště.
Vhodně založená účelová výstavba (prodejen potravin, mléka, masa,
průmyslového zboží, obuvi, papíru, stavebnin) věští velké možnosti v prostoru
kolem budovy kina, tj. středu obce. Ideální rezervní plochy pro výstavbu
obchodního domu a domu služeb obyvatel se zajišťují v prostoru východně od
budovy kina. V důsledku neustálé potřeby železniční dopravy jsou všechny
průmyslové výrobní provozy v obci umístěny v okrajové východní části obce v
blízkosti nádraží (cukrovar, stavební stroje, OSP, Univerzál). Tato průmyslová
část obce má ještě značné rezervované (zajištěné) plochy pro účelovou výstavbu
průmyslových závodů.
Také JZD v Němčicích nad Hanou vyřešilo celkem vhodně umístění
výstavby družstevních provozoven tak, že zvětšilo ochranné vzdálenosti mezi
obytným zastavěním obce a provozovnami živočišné výroby s přihlédnutím k
dosavadní výstavbě městečka. Výrobní středisko JZD je vybudováno v prostoru
mimo obec, asi 500 m severně od železniční trati. Vzhledem k obdělávání orné
půdy je to také nejvýhodnější poloha provozoven JZD, které jsou téměř uprostřed
obhospodařovaných pozemků. Katastr naší obce se vyznačuje totiž
nepravidelným tvarem, protáhlým směrem k severu, a obydlené území Němčic
nad Hanou se prostírá v jeho jižní části. Provozovny JZD mají vhodné spojení
polními cestami nejen s obhospodařovanými pozemky, ale svou polohou při
silnici II. třídy Prostějov-Němčice nad Hanou zaručují také vhodné napojení na
komunikační síť pro denní svoz mléka, dopravu výrobků nákupním podnikům,
dovoz krmiv z mísíren a podobně.
Zdravotní, tělovýchovná a rekreační zařízení (zdravotní středisko s
lékárnou a pohotovostní službou, sokolovna, sportovní stadion, koupaliště) byla
vybudována v Sokolské ulici v jihovýchodní části obce. Tato zařízení,
odpovídající vybaveností střediskovým obcím vyššího typu, vybudovala si již
obec Němčice nad Hanou akcí Z v předstihu. Potřebují jen nyní dokončení a
definitivní (trvalé) úpravy. Vzhledem k rovinnému charakteru obce a jejího okolí
je nutno v budoucnu věnovat náležitou pozornost i vybudování dostatečné
rozlohy parků, veřejné zeleně a vhodné úpravě komunikací a veřejných
prostranství, a to tak, aby bylo nejméně 10–12 m2 zeleně na 1 obyvatele obce.
Poloha hřbitova mimo sídliště západně od obce celkem vyhovuje hygienickým a
estetickým požadavkům. Je však nutno pamatovat i na vybudování obřadní síně,
kolumbária, hygienického zařízení a podobně (PTHZ).
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Dosavadní stavební fond v Němčicích nad Hanou má neomezené možnosti
nejen pro svou rekonstrukci (přestavbu), ale i pro další novou výstavbu, takže
může v budoucnu příznivě ovlivnit stavební vývoj obce.
Bytová výstavba sídliště
Růst obce
Původní trojúhelníkový půdorys výstavby sídliště (náměstí) se rozrostl
během staletí paprskovitě všemi směry. V roce 1563 zaujímá sídliště Němčice
nad Hanou dnešní náměstí a nynější Chvátalovu ulici, nazývanou odedávna
stručně “Ulice”. Tato vznikla v době předhusitské a roce 1563 končila u říčky
Broděnky Dolním mlýnem (dnes číslo 48). Někde v jejím okolí, asi západně od
tohoto mlýna, stával též bývalý feudální dvůr, rozdělený v 16.století trvale mezi
poddané v Němčicích nad Hanou. Stará dopravní cesta procházela Němčicemi
nad Hanou od východu k západu týmiž průjezdy jako dnes, jen s tím rozdílem, že
oba průjezdy již v době předhusitské byly chráněny branami a vraty, na východní
straně Kojetínskou branou, na západní straně Horní branou. Nejstarší statistické
údaje o Němčicích nad hanou se týkají poplatných domů a usedlých. Podle nich
měly Němčice nad Hanou v 1516 celkem 71 poplatných domů a 5 domů, které
nepodléhaly platům. Náležela k nim v 16.století fara. 2 chalupy u brány, tj. dnešní
popisná čísla 1 a 2 v Horní bráně, obecní kovárna s lázní a obecní pastoušky.
Poslední dvě obecní stavby stály pravděpodobně již v prostoru za branami. Je
jisté, že již v roce 1516 stály 4 poplatné domy za branami vesnice, tři chalupy
(dnes čísla 133,143,144) za bývalou Kojetínskou branou a jedna chalupa (číslo
77) za západní branou; říkalo se jim Chalupy za branou. V roce 1533 bylo uděleno
povolení ke stavbě Horního mlýna (dnes č. 99). Před rokem 1567 vznikla vedle
mlýna chalupa (č.100) a asi 300 m severně odtud chalupa popisné číslo 118
(Novosady). V letech 1567 až 1582 bylo postaveno na Novosadech 5 nových
chalup, která mají dnes popisná čísla 120 až 124. Od roku 1516 přibylo v
Němčicích nad Hanou celkem 8 poplatných domů, vesměs za západní branou a
tento stav obydlí se udržel téměř beze změn až do třicetileté války, takže okolo
roku 1620 stálo již za branami městečka 14 domů.
Další výstavbu obydlí zmařila na více než století třicetiletá válka. Zle
postihla městečko hned na počátku a pak v posledních letech švédské okupace.
Některé domy v Němčicích nad Hanou byly úplně zničeny a zůstaly pusté po 30
i 40 let. Jen s velikou námahou se podařilo teprve kolem roku 1680 obsadit
poslední pusté domy, ale celkový počet obydlí zůstal potom ještě na několik
desetiletí na výši dosažené v předbělohorském období.
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V 17. A 18. století se provádí výstavba sídliště za Horní branou v prostoru
dnešní ulice Havlíčkovy, Chmelína, Novosad a ulice Mlýnské, která dostala
název od Horního mlýna. V druhé polovině 18.století se stavělo pravděpodobně
již také za Dolní branou v místech dnešní Ztracené ulice a na Příkopech. Podle
moravského historika Schwoye měly Němčice nad Hanou kolem roku 1790
celkem 150 domů s 1026 obyvateli. /14/
Od roku 1770 usnadňuje číslování domů určování jejich stáří a tím i vznik
a vývoj jednotlivých ulic v obci. V tomto roce, za vlády císařovny Marie Terezie,
bylo vydáno nařízení o úředním očíslování všech domů v obcích celého
Rakouska. Podle dřívějších zvyklostí bylo číslování domů v obcích prováděno
tak, aby prvním číslem byl označen dům, který má vrchnost po levé ruce při cestě
ze svého zámku do poddanské obce. A tak prvními čísly jsou v Němčicích nad
Hanou označeny domy v Horní bráně po levé straně ulice směrem k náměstí,
jelikož v této době byly Němčice nad Hanou součástí panství VíceměřiceKojetín, a to až do zrušení robot v roce 1848.
V první polovině 19. století začíná výstavba Němčic nad Hanou na Žabáku
a pokračuje dále v ulici Novosady. Dle místopisu Řehoře Wolného měly Němčice
nad Hanou roku 1836 celkem 163 domů a 1 216 obyvatel. Po roce 1870 se stavějí
domy (čísla 181–196) již na Trávníku; začíná výstavba Nádražní ulice (název
Masarykova až od roku 1927) za Dolní branou a dokončuje se ulice Chmelín. V
letech 1880 až 1890 se budují čísla 196 až 228. V této době začíná výstavba ulic
Šafaříkovy, Polní, staví se dále na Žabáku, na Trávníku, a to v západní části
dnešní ulice Čs. Armády. Koncem minulého století se stavějí obydlí s čísly 229
až 243 hlavně v ulici Šafaříkově a Nádražní. Počátkem tohoto století vznikají
domy číslo 244 až 284 především v ulici Šafaříkově, v Horní bráně, v Nádražní
ulici a začíná se uskutečňovat výstavba bytů kolem nově postaveného cukrovaru.
Před první světovou válkou a pak po jejím skončení se stavějí domy s čísly 285
až 315 hlavně v prostoru kolem cukrovaru a v Nádražní ulici.
V době největší výstavby Němčic nad Hanou v letech 1921 až 1930 bylo
postaveno celkem 80 domů (čísla 316 až 395). V tomto období stavebního
rozmachu vzrostly Němčice nad Hanou o 25 % čísel z roku 1921. Byla postavena
polovina ulic Jablonského a Fučíkovy (strany směřující k západu), celá nová ulice
Hliník a dokončena výstavba ulice Hřbitovní. Bylo započato s výstavbou ulice
Dolní Brána a Tyršova, pokračováno v prolukách ve všech dosavadních ulicích,
hlavně Nádražní a Šafaříkově. Místní kronikář, řídící učitel Jan Kovalovský,
uvádí v roce 1925 v zápise obecní kroniky rozlohu městečka takto: náměstí
Komenského a Palackého, Horní a Dolní brána, Novosady, Šafaříkova ulice,
Chmelín, Hřbitovní ulice, Trávník, Polní, Žabák, Nádražní a Jablonského ulice,
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tj. celkem 13 místních označení ulic. V seznamu neuvádí ulici Chvátalovu,
Mlýnskou, Ztracenou, Havlíčkovu a Příkopy. /11/
V období po druhé světové válce (1945–1965) se dokončila ulice Sokolská
(17 čísel) směřující od sokolovny směrem jižním ke stadionu a koupališti. Dále
vznikají nové, další dosud nepojmenované ulice, a to za cukrovarem u nového
zdravotního střediska, u nádraží směrem k Měrovicím nad Hanou a ulice za
bývalou obecnou školou. Nepojmenovaná zůstává dosud také ulice směřující od
cukrovarské vlečky k nádraží, dále ulice od nádraží směrem k Vrchoslavicím a
nová ulice vznikající v prostoru severně od ulice Polní pod železniční tratí.
A tak Němčice nad Hanou, mající v době povýšení na městečko (roku 156)
náměstí a jednu ulici, se rozrostly za 400 let na městečko čítající mimo náměstí
26 ulic.
Současný stav bytové výstavby
Organizace ploch obytného území
Dle stavu k 1.červenci 1965 je v obci Němčice nad Hanou 521 domovních
popisných čísel, z toho:
A. Domů zbořených
a/ demolicí 8 popisných čísel
číslo ulice

majitel

číslo ulice

majitel

134

Nádražní

Hrdá Marie

137

Žabák

Oplocká
Leontina

158

Novosady

Hejč Florián

179

Hliník

Strážní dom.
u žel. závor

218

za ulicí
Chvátalovou

jatky

219

Nádražní
trafiky

235

Nádražní

Jiřičková
Františka

307

Hřbitovní

u Telička Jan

b/ leteckým bombardováním v roce 1945 celkem 15 čísel:
číslo ulice
147

Žabák

majitel
Balášová Vojtěška

V zahradě
dům č.103

126

200

Žabák

Barnet Jan

444

farma v poli zničena dělostřelbou

Kyselák Antonín

Tato domovní čísla nebyla po druhé světové válce dosud obnovena. Mimo to bylo
zničeno bombardováním v roce 1945 ještě dalších 12 popisných čísel; z nich nově
vystavěno:
Na původním místě 5 čísel:
číslo ulice

číslo

ulice

85

Chmelín

162

Žabák

164

Žabák

167

Žabák

176

Žabák

Na jiném místě 7 čísel:
číslo

ulice původně

ulice dnes

87

Chmelín

Havlíčkova

146

Žabák

Čsl. armády

152

Žabák

Sokolská

154

Žabák

Čsl. armády

161

Žabák

Za cukrovarem

163

Žabák

Novosady

212

Žabák

Čsl. armády

K 1. červenci 1965 bylo tedy v Němčicích nad Hanou v důsledku zboření a
zničení celkem 11 zrušených čísel: 134, 137, 147, 158, 179, 200, 218, 219 ,
235, 307, 444
B. Domů neobydlených
a/ zchátralých - 5 domovních čísel:
číslo

ulice

číslo

ulice

191

Trávník

206

Šafaříkova

227

Za školou

285

Mlýnská

127

304

Novosady

b/ dočasně majiteli neobydlených - 6 domovních čísel:
číslo

ulice

číslo

ulice

19

Palackého náměstí

102

Hřbitovní

110

Novosady

183

Nádražní

226

Polní

281

cukrovar

c/ dočasně neobydlených 8 čísel pro přestavbu:
čísla: 105, 123, 199, 203, 211, 369, 403, 464
K 1.červenci 1965 bylo neobydleno v Němčicích nad Hanou celkem 19
popisných čísel.
C. Veřejných budov a provozů bez osídlení - 13 čísel:
číslo

účel budovy

vedoucí

bydliště

3

MNV

Vavřík František

Němčice nad Hanou
č.514

3

Pošta

Doležalová Božena

Mořice č.46

3

Pohostinství

Mikalová Miluše

Němčice nad Hanou
č.484

3

Obecní knihovna

Holub Jan

Němčice nad Hanou
č.87

25

Jednota průmyslové zboží

Patloka Jaroslav

Ivanovice na Hané č.613

25

kino

Synková Jiřina

Němčice nad Hanou č.9

25

Sklad ZNZP

závod Prostějov

Vojáček Květoslav
Vyškov

73

Mateřská škola

Hynštová Božena

Chválkovice č.125

73

Jesle

Kyseláková Jarmila

Němčice nad Hanou
č.297

128

255

kanceláře JZD

Otáhal Jan

Tištín č.179

281

(tovární objekt)

Baraš Josef

Němčice nad Hanou
č.279

299

Ovoce a zelenina
- výkup

Chytil Václav

Němčice nad Hanou
č.516

306

Skladiště ČSD

Bobiš Rudolf

Němčice nad Hanou
č.215

309

Cukrovar skladiště

Baraš Josef

Němčice nad Hanou
č.279

414

Veterinární
středisko

MVDr Pospíšil Ivo

Vyškov, Puškinova 15

419

Stavební stroje
(tovární objekt)

Dvořák Josef

Němčice nad Hanou
č.303

420

Jednota –
prodejna textil

Ptáček Bohumil

Němčice nad Hanou
č.29

421

Sokolovna
(tělových. zaříz.)

Mojžíš Bohumil

Němčice nad Hanou
č.479

421

pohostinství

Sládek Alois

Němčice nad Hanou
č.402

482

Stavební stroje
(soc. zař.)

Dvořák Josef

Němčice nad Hanou
č.303

bez č.

Uhelné sklady
(kanc. a soc.zař.)

Daněk Stanislav

Tištín č.130

Celkem k 1.červenci 1965 popisných čísel 13, bez čísla 1.

Rekapitulace obytných ploch k 1.7.1965:
zbořeno

11 popisných čísel

neobydleno

19 popisných čísel

veřejné budovy a provozy bez
osídlení

13 popisných čísel

trvale obydleno

478 popisných čísel
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Celkem v Němčicích nad Hanou

521 popisných čísel

V současné době je ve výstavbě 6 novostaveb, zatím bez povinných čísel.

D. Veřejných místností a provozů v obytných domech:
Číslo
popisné

Účel zařízení

Vedoucí

Bydliště

2

Pobočka státní
spořitelny

Oulehlová Irena

Němčice nad Hanou
č.2

9

Dámské
kadeřnictví

Macháčková
Božena

Němčice nad Hanou
č.321

24

Oddělení VB

Kpt. Vráblík
Václav

Kojetín č.1 176

26

Jednota-maso,
uzeniny

Matoušek Josef

Němčice nad Hanou
č.26

27

Jednota-mléko,
pečivo

Peprná Karla

Němčice nad Hanou
č.397

28

Sběrna (výkup)
mléka

Maráková Anna

Němčice nad Hanou
č.283

29

Jednotastavebniny

Vozihnoj Josef

Nezamyslice č.195

53

Jihomoravské
pekárny-provoz

Vrána Zdeněk

Němčice nad Hanou
č.124

63

Mechanická dílna
podniku MH

Oulehlová Anna

Němčice nad Hanou
č.449

65

Farní úřad řím.
katolický

P. Hrabal František Němčice nad Hanou
č.65

68

Jednota-partiové
zboží

Řezáčová Božena

Vrchoslavice č.40

77

Jednota – maso,
uzeniny

Prečan František

Klenovice na Hané
č.158

130

90

Mechanikahodinářství

Študent František

Němčice nad Hanou
č.90

99

Skladiště-sýpky
JZD (býv. mlýn)

Zedníček Jaroslav

Němčice nad Hanou
č.30

118

Kovářství

Kleveta Emil

Němčice nad Hanou
č.118

123

Kolářství

Vrána Cyril

Němčice nad Hanou
č.123

168

ZDŠ-budova B

Složil Jan

Němčice nad Hanou
č.359

215

Železniční stanice
ČSD

Bobiš Rudolf

Němčice nad Hanou č.
215

231

Jednota –
potraviny SO

Borovičková Anna

Němčice nad Hanou
č.227

254

Závodní jídelna
cukrovaru

Hájková
Dobromila

Němčice nad Hanou
č.279

254

Univerzal–stol.
družstvo-provoz

Pekař Josef

Čelčice č.105

254

Státní hřebčí
stanice

Dvořák Jan

Tlumačov č.115

279

Kanceláře a byty
cukrovaru

Baraš Josef

Němčice nad Hanou
č.279

282

OSP, stř. Němčice
nad Hanou

Šíma Vojtěch

Kojetín, Niva č.470

283

Sběrna čistírny

Arnoštová
Františka

Němčice nad Hanou
č.480

312

Univerzal - stol.
druž., provoz

Pekař Josef

Čelčice č.145

336

Jednota-papír,
hračky

Hanzlová Ludmila

Němčice nad Hanou
č.337

355

Zdravotní stř.,
pohotovostní služ.

MUDr Štěpán
Václav

Němčice nad Hanou
č.426

131

355

Inseminační
středisko

Bosák František

Němčice nad Hanou
č.70

356

Obnova obuvi

Kousalová
Drahomíra

Němčice nad Hanou
č.498

360

ZDŠ-budova A

Jan Složil

Němčice nad Hanou
č.359

368

Jednota –
potraviny SO

Smažinka Josef

Němčice nad Hanou
č.28

368

Jednota-obuv

Synková Jiřina

Němčice nad Hanou
č.502

378

Nábytek- prodejna Hrabalová Anežka

Němčice nad Hanou
č.378

385

dílny podniku MH

Dvořák Ladislav

Němčice nad Hanou
č.385

386

Lékárna

PhMr. Švalbe
Zdeněk

Prostějov, nám.
9.května č.21

410

Pánské holičství a
kadeřnictví

Zedníček Rostislav

Němčice nad Hanou
č.468

426

Obvodní zdravotní MUDr Štěpán
středisko
Václav

Němčice nad Hanou
č.426

440

Univerzál - stol.
druž., provoz

Pekař Josef

Čelčice č.145

457

Jednota-cukrárna

Malinová

Němčice nad Hanou
č.461

500

Sokolský stadion a Matoušek Ladislav
koupaliště

522

Zdravotní stř.,
lékárna a poh.sl.

dána do provozu v
roce 1966

Němčice nad Hanou
č.500
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Celkový stav domů v Němčicích nad Hanou k 1.červenci 1965:
Obytných popisných čísel 497
Z toho:
rodinné domy

393

79%

zemědělské usedlosti

90

18%

Bytové (činžovní) domy 14

3%

Celkem obytných domů 497

100%

Neobytných popisných čísel 13 (veřejné budovy, tovární provozy aj.)
Zrušených popisných čísel 11 odstraněny zbouráním (demolicí)
Všech popisných čísel 521
Rozdělení obytných domů:
Z toho:
přízemní

228

46%

přízemní s podkrovím

46

9%

jednopatrové

221

44%

jednopatrové s podkr.

1

asi 1%

dvoupatrové

1

asi 1%

Celkem obyt. domů

497

100%

Při porovnání obytných domů v Němčicích nad Hanou překvapuje
poměrně vysoký počet jednopatrových domů, který se téměř rovná počtu domů
přízemních. Tuto skutečnost vytvořila promyšlená, organizovaná práce obecního
zastupitelstva v budovatelském stavebním období mezi první a druhou světovou
válkou. Obecní rada v Němčicích nad Hanou již tenkrát šetřila zemědělskou
půdou a nepřipouštěla novým stavebníkům stavět jen přízemní domky, ačkoli
nálada tu byla, hlavně z důvodů finančních. I když stavebník neměl dostatečných
finančních prostředků, byl nucen na základě stavebního povolení postavit v
prvním patře alespoň nosné zdi pro střechu. Teprve v pozdějších letech, podle
finančních možností, pak dostavěl a náležitě vybavil celé patro. A tak byly
vhodně sladěny zájmy společnosti se zájmy jednotlivců. Státu, který poskytoval
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stavebníkům daňové úlevy na 25 let, byla zachována půda k zajištění stále
rostoucích potřeb k výživě národa, obec získala možnost k ubytování
přistěhovalých osob, které v té době přicházely za prací do Němčic nad Hanou.
Tehdejší stavebníci vzpomínají dnes s povděkem na prozíravou politiku obecní
rady, neboť postavením prvního patra získali v domě byt, který nyní obývá s nimi
pod jednou střechou provdaná dcera nebo ženatý syn. V důsledku výstavby
jednopatrových domů pocítily Němčice nad Hanou bytovou tíseň teprve po
mnichovském diktátu a okupaci Československa Němci, kdy se do naší obce
přistěhovalo z pohraničí přes 100 osob.
Podle výsledků sčítání domů k 1.3.1961 bylo v Němčicích nad Hanou
trvale obydlených 464 budov. Z toho podle počtu trvale obydlených bytů bylo:
/15/
310 budov s jedním bytem

310 bytů

47,2%

138 budov s dvěma byty

276 bytů

42,1%

8 budov se třemi byty

24 bytů

3,7%

4 budovy se čtyřmi byty

16 bytů

2,4%

2 budovy s pěti byty

10 bytů

1,5%

1 budova s osmi byty

8 bytů

1,2%

1 budova s dvanácti byty

12 bytů

1,9%

Celkem 464 budov

656 bytů

100%

Dle zjištění k 1.7.1965 bylo v Němčicích nad Hanou trvale obydlených 478
domů z celkového počtu 497 obytných popisných čísel. K tomu nutno připočíst
13 neobytných popisných čísel (veřejné budovy, tovární provozy, skladiště aj.) a
11 zrušených popisných čísel (odstraněných demolicí), takže k 1.červenci 1965
bylo v obci všech popisných čísel 521.
Za pět let, tj. do 1.července 1970 přibylo v Němčicích nad Hanou 15
nových domů s 30 byty, 8 z nich obdrželo stará zrušená čísla (102, 200, 211, 299,
307, 310, 349, 444) a 7 domů dostalo nová čísla (522, 523, 524, 525, 526, 527,
528), takže v obci bylo celkem 528 popisných čísel.
Z celkového počtu 528 domovních čísel zůstává k 1.7.1970:
1. domů zrušených: čísla 88, 133, 134, 137, 147, 158, 179, 180, 191, 206,
218, 219, 227, 235...14 čísel.
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2. domů neobydlených:
určených k
demolici-čísla

zchátralých-čísla určených k
přestavbě-čísla

dočasně
neobydlenýchčísla

184

69

403

22

201

120

110

255

194

111

226

189

285

243

396

304
350

Celkem: 3

Celkem: 6

Celkem: 1

Celkem: 7

Celkem neobydlených domů - 17 čísel.
3. domů v provozu:
trvale obydlených čísel: 484,
domů bez osídlení (továrních, obchodních a jiných provozů) -čísla: 3, 73, 200,
281, 306, 309, 310, 399, 414, 419, 420, 421, 482–13 čísel
Celkem domů v provozu 497 čísel.
Koncem roku 1970 bylo rozestavěno v obci na novém sídlišti v Polní ulici
13 rodinných domů. V ostatních ulicích bylo ve výstavbě 5 rodinných domů.
Obchodní dům Lidové jednoty spotřebních družstev v Dolní bráně byl dokončen
v hrubé stavbě a má být předán koncem roku 1971 do provozu.
V době povýšení obce na městečko roku 1563 bylo v Němčicích nad hanou
79 domů. Do roku 1970, tj. za 407 let trvání městečka, vzrostly Němčice nad
Hanou na 525 čísel, tj. o 449 domovních čísel. Vezmeme-li počet domů z roku
1563 za základ, tj. 100 %, pak počet domů v obci do 30.června 1970, tj. do dne,
kdy Němčice nad Hanou se stávají městem, se zvýšil na 668 % původního stavu.
Růst městečka Němčic nad Hanou
Rok

Počet
čísel

1566

79

Počet
obyvatel
670

135

1636

82

563

1790

150

1026

1836

163

1216

1869

179

1087

1880

196

1187

1890

228

1360

1900

243

1373

1910

284

1756

1921

315

1853

1930

395

1986

1942

456

2190

1948

458

1912

1961

506

2094

1969

527

2023
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Obyvatelstvo Němčic nad Hanou
Věkové složení obyvatel
Rozvrstvením obyvatelstva podle věku bylo přesně provedeno v
Němčicích nad Hanou při sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961. sčítání
ukázalo, že nejpočetnější věkovou skupinou jsou děti ve věku 10 až 14 let, tj. 205
dětí narozených v letech 1947–1951, početně nejslabší věkovou skupinou z
období dětského věku i období mužů a žen ekonomicky činných je věková
skupina 40–44letých občanů. Je to 82 mužů a žen většinou ročníků narozených v
období první světové války. /15/
Věkové složení obyvatel
Pohlaví
bydlících
0-4

5-9

1014

1519

2024

2529

3034

3539

4044

4549

0-49

Muži 88

85

97

76

85

72

68

68

36

64

739

Ženy

89

108 97

64

56

67

76

46

77

756

Cel- 164
kem:

174

205 173

149

128

135

144 82

141

1495

5054

5559

6064

6569

7074

7579

8084

8589

nezj.

5089

0-89

muži

69

75

57

30

27
%

16

3

3

1

281

1020

ženy

75

66

69

41

31

16

14

6

-

318

1074

Celkem

144

141

126

71

58

32

17

9

1

599

2094

76

Věková skupina

Všech obyvatel trvale

Náš stát věnuje mimořádnou péči nejcennějšímu statku, což je zdraví svých
občanů. To se projevilo u nás v prodloužení lidského života. Zatímco v průměru
let 1869–1880 se dožívali v českých krajích muži průměrně 33,1 roku a ženy 36,9
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roku, činí u nás průměrný věk v roce 1958 u mužů 67,7 roku a u žen 72,8 roku.
Během posledních 90 let se střední délka života našich občanů zdvojnásobila.
Jelikož novodobá lékařská věda se snaží různými opatřeními zabránit vzniku
nemoci a tím úmrtnost neustále snižuje, bude pravděpodobný dožitý věk v
budoucnosti ještě vyšší. Že tomu tak je i u nás v Němčicích nad Hanou, vykazuje
porovnání statistik věkových skupin obyvatelstva z let 1928 a 1961.
Rozdělení obyvatelstva podle věku v roce 1928
Mladiství
Dospělí
Důchodci
Všichni
Pohlaví

0 - 20

21 - 58

59 - 89

0 - 89

muži

v kronice

438

77

v kronice

ženy

neuvedeno

515

107

neuvedeno

Celkem

788

953

184

1925

V%

41 %

50 %

9%

100 %

/11/
Rozdělení obyvatelstva podle věku v roce 1961
Mladiství
Dospělí
Důchodci
Všichni
Pohlaví

0-19

20–59

60-89

0-89

muži

346

537

137

1 020

ženy

370

527

177

1 074

Celkem

716

1 064

314

2 094

V%

34 %

51 %

15 %

100 %

/15/
Z celkového počtu obyvatel v obci byla k 1.3.1961 zhruba 1/3
mladistvých, ½ dospělých a 1/7. V roce 1928 byly 4/10 mladistvých, ½ dospělých
a jen 1/11 důchodců.
Sociální složení obyvatel
Sociální revoluce (1948–1960) dosáhla v Československu vítězství
socialismu a podstatně změnila třídní složení obyvatelstva naší republiky.
Hluboké proměny, které nastaly v sociálním složení obyvatelstva za posledních
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15 let, nám výstižně ukazuje statistické porovnání třídního složení obyvatelstva
v roce 1959 se sociálním složením obyvatelstva v roce 1930.
Třídní složení obyvatelstva ČSR
Počet obyvatel příslušných k sociální skupině:
Sociální skupiny osob
1930 v tisících %

1959 v tisících

%

Dělníci a ostatní zaměst.

8 601

61,4

10 975

80,6

Jednotlivě hospodařící
drobní a střední rolníci

3 194

22,8

540

4,0

Sociální skupiny osob

1930 v tisících

%

1959 v tisících

%

Členové JZD

-

-

1 760

12,9

Ostatní družstevníci

-

-

240

1,8

Drobní živnostníci a
řemeslníci

920

6,6

53

0,4

Kapitalisté (továrníci,
podnikatelé, kulaci)

1 283

9,2

40

0,3

13 608

100

Celkem

13 998

100

/16/
Na vesnici se rozrůstá a upevňuje nová třída, třída družstevních zemědělců.
Členové JZD dosahují v roce 1959 počtu 1 760 000 osob, tj. 12,9 % veškerého
obyvatelstva, kdežto jednotlivě hospodařících drobných a středních zemědělců
zůstává již jen 540 000 osob, tj. 4 % proti 3 194 000 osob, tj. 22,8 % všeho
obyvatelstva v ČSR 1930. Podíl sociální skupiny dělníků a ostatních zaměstnanců
se zvýšil z 61,4 % v roce 1930 na 80,6 % v roce 1959. Počet osob třídy kapitalistů
(továrníci, podnikatelé, kulaci) se snížil z 9,2 % v roce 1930 na 0,3 % v roce
1959.Stav sociální skupiny drobných živnostníků a řemeslníků klesl z 6,6 % v
roce 1930 na ,4 % obyvatel naší republiky v roce 1959+.
Tyto převratné celostátní revoluční změny ovlivnily do značné míry i
sociální složení obyvatel v Němčicích nad Hanou.
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Zemědělství v obci
Jaké změny nastaly v třídním složení zemědělců v naší obci, ukazuje
porovnání výsledků celostátního sčítání zemědělských závodů, provedené
27.5.1930, se stavem zemědělských závodů ke dni 31.12.1963

Skupina

Skupiny podle velikosti zemědělských závodů
Výměra v ha Počet
Počet
V % ke stavu
závodů závodů
roce 1930
1930
1963

I.

0,10,-0,50

86

88

102

II.

0,50-2,00

105

17

16

III.

2,00-5,00

63

6

10

IV.

5,00-10,00

44

9

20

V.

10,00-20,00

23

0

0

VI.

20,00-50,00

2

0

0

VII.

nad 100 ha

0

1

323

121

Celkem

37

Z přehledu je patrno, že převážná část zemědělských závodů v obci je v
rukou drobných držitelů půdy a malých zemědělců, ovšem většina zemědělské
půdy v obci náleží velkým a středním zemědělcům.
V letech 1950-1963 vstoupilo do JZD v Němčicích nad Hanou 186
zemědělských závodů. Od 6 zemědělských závodů s výměrou nad 10 ha a
celkovou výměrou 85 ha byla zemědělská půda z příkazu ONV v Kojetíně na
základě vládního nařízení č.50 z roku 1955 předána do užívání socialistickému
sektoru.

Držitelé

Třídní složení majitelů půdy
Výměra v
Počet závodů %
Počet závodů
ha
1930
1963

%

Drobní
držitelé

0,10 –2,00

191

59

105

87

Malí
zemědělci

2,00 –5,00

63

19

6

5
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Střední
zemědělci

5,00-10,00

44

14

Velcí
zemědělci

nad 10

25

8

323

100

Celkem

9

7

1 (JZD)

1

121

100

Původních 192 soukromých zemědělských závodů tvoří v roce 1963 1
socialistický závod o celkové výměře 860 ha zemědělské půdy.
Obhospodařo
vatel

Výměra v ha 1930

%

Výměra v ha 1963

%

Soukromý
sektor

1091,70

100

218,75

20,3

0,00

0

860,00

79,7

Socialistický
sektor (JZD)

V jubilejním roce našeho městečka pracovalo v našem JZD 263 členů
družstevníků, z toho 89 mužů a 174 žen (podle stavu k 1.2.1963). Mimo
družstevníky zaměstnávalo JZD již 7 námezdních sil (5 mužů a 2 ženy) pracující
za denní mzdu. Celkem tedy pracovalo v JZD 270 osob (94 mužů a 176 žen).

Ročník

Věkové složení osob trvale činných v JZD v 1963
Dříve 1898 1903 1923 1897
1902
1922
1942

Celkem

muži

7

89+5

17

43 +1

22+4

Celkem
muži

94

Ročník

Dříve 1902

1903–
1907

19081922

19231942

1943–
1947

Celkem

ženy

52

33

57

29+1

3+1

174+2

Celkem
ženy

176
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Průměrný věk mužů v JZD: 50,2 roků. Průměrný věk žen v JZD: 52,4 roků. V
soukromém zemědělském sektoru bylo trvale činných 46 osob (18 mužů a 28
žen).
Věkové složení členstva JZD v Němčicích nad Hanou v letech 1959–1969
Rok
1959
narození mužů žen
1886

0

1887

1961
m ž

2
-

1963
m ž

1965
m ž

1967
m ž

1969
m ž

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1888

2

2

1

2

1

0

-

-

-

1889

0

2

0

1

1

0

-

-

-

1890

1

0

1

0

-

-

-

1891

0

2

0

2

0

2

0

1

-

-

1892

1

3

1

3

1

2

1

2

1893

1

1

1

2

1

1

1

1

1894

5

1

4

1

4

1

3

1

1

0

1

0

1895

1

5

1

4

1

4

1

3

0

2

0

2

1896

0

5

0

5

0

3

0

1

0

1

0

1

1897

1

8

1

7

1

6

1

6

1

1

1

0

1898

3

9

3

7

2

7

1

5

1

2

1

2

1899

3

7

2

7

2

6

2

5

1

4

1

4

1900

1

2

1

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1901

2

6

2

6

2

6

1

4

1

4

1

4

1902

3

5

4

5

4

5

3

6

3

4

3

4

1903

2

5

3

5

3

7

3

6

2

5

1

4

1904

1

9

1

9

2

8

2

7

1

6

1

6

1905

6

7

6

7

7

7

7

6

6

6

6

7

1906

4

9

4

9

4

7

3

7

1

7

1

5

-

1

1

1

-

1
-
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1907

3

6

3

6

3

6

3

5

3

2

2

2

1908

1

6

1

7

1

7

2

6

1

5

1

3

1909

1

3

2

4

1

3

1

2

1

3

1

3

1910

6

3

6

8

4

8

3

7

3

7

3

3

Rok
narození

1959
mužů žen

1961
m ž

1963
m ž

1965
m ž

1967
m ž

1969
m ž

1911

2

3

2

3

2

3

1

3

1

3

1

4

1912

3

7

3

6

3

6

3

5

3

5

3

5

1913

0

7

0

6

0

6

0

5

0

5

0

4

1914

1

5

1

7

0

7

1

7

1

6

0

5

1915

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

1916

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

1917

-

-

-

-

-

-

1918

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1919

1

2

1

2

1

4

1

4

1

2

1

2

1920

1

4

1

3

1

3

2

2

2

2

2

2

1921

2

3

3

3

3

4

3

4

3

4

4

3

1922

2

3

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

1923

3

3

3

3

3

4

4

4

4

3

3

5

1924

1

6

1

4

1

3

1

3

2

3

2

3

1925

0

3

0

2

0

4

1

4

1

3

1

3

1926

1

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

1927

1

3

1

3

1

3

1

3

1

3

1

4

1928

0

4

2

6

2

6

2

6

2

7

2

7

1929

2

1

2

2

3

4

3

5

3

4

3

4

1930

0

1

0

1

1

2

1

3

1

3

2

2
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1931

1

1

1

1

1

1

1

0

1932

1

1

1

1

1

2

1

2

1933

-

-

-

1

-

0

1

-

0
-

1934

0

0

1

1

1

1

2

1

2

1

2

2

1935

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1936

4

0

3

0

3

0

3

1

3

1

2

2

1937

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

1

1938

-

1939

-

1

0

1

0

2

1

2

1

2

1

1940

-

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

5

1

4

1

1941

1

-

-

-

1942

-

-

-

-

1943

-

-

-

-

0

1

0

1

1944

-

-

2

0

1

1

1

1945

-

-

Rok
narození

1959
mužů žen

1961
m ž

0

1

0

-

-

-

-

1967
m ž

1969
m ž

1965
m ž

-

-

0

2

1

0

1

3

0

3

0

1

1

1

0

-

-

1947

-

-

1948

-

-

-

1949

-

-

-

1

0

1950

-

-

-

0

1

1951

-

-

-

4100
8970

4317
9079

3791
8907

-

1963
m ž

1946

Celkem
let

-

0

1

1
-

1

-

1

2

1

-

-

1

0

4425
8373

3886
6979

3964
6781
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Počet
členů

77 175

84 172

86 173

89 160

82 135

83 126

Všech
členů

252

256

259

249

217

209

Průměr.
věk

49,2
50,9

48,8
52,2

50,2
52,5

49,7
52,3

47,4
51,7

47,8
53,8

Věkové složení soukromě hospodařících zemědělců v roce 1963
Ročník dříve189819031923Celkem
1897
1902
1922
1942
muži
Ročník

ženy

3
dříve1902
7

3
19031907
5

7

5

1908-

1923-

1922

1942

11

4

-

18

19431947
1

Celkem

28
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Jelikož počet pracujících v zemědělství v roce 1963 se v naší obci snížil
téměř na polovinu stavu z roku 1930 a mechanizace zemědělství nestačila dosud
plně nahradit tento úbytek pracovních sil, vypomáhali v našem JZD při
špičkových pracích (jarních v cukrovce, o žních při sklizni obilí, na podzim při
sklizni brambor a cukrovky) brigádníci z továren, škol i vojáci a členové místních
politických, společenských a zájmových organizací. V době mimopracovní
pomáhali pravidelně družstevníkům na poli příslušníci jejich rodin, zaměstnaní
mimo JZD.
Soukromě hospodařícím zemědělcům vypomáhali při špičkových polních
pracích příslušníci jejich rodin a další občané, celkem 112 osob (58 mužů a 54
žen). Z tohoto počtu bylo 52 osob (40 mužů a 12 žen) trvale zaměstnaných v
jiném sektoru a 60 osob (18 mužů a 42 žen) nemajících jiné zaměstnání (většinou
ženy v domácnosti a důchodci). Z počtu 60 osob bylo 14 mužů ve stáří přes 60
let a 31 žen ve stáří přes 57 let.
Věkové složení našich družstevníků a vůbec i dosud soukromě
hospodařících zemědělců je velmi nepříznivé do nejbližší budoucnosti pro
zajišťování zemědělské výroby v obci. Mladých pracovníků v zemědělství ve
věku do 30 let je u nás mizivé procento. Přestárlí zemědělci odcházejí každým
rokem ve větším počtu do důchodu, a tím značně snižují stavy pracovníků v
zemědělství trvale činných. Od roku 1962, kdy počet pracovníků v našem JZD
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dosáhl nejvyššího stavu, tj. 274 pracovníků, se snižuje neustále zaměstnanost v
družstvě, ale jeho výměra orné půdy se každým rokem zvyšuje. Je to tím, že JZD
přebírá další půdu od dosud soukromě hospodařících zemědělců. Situaci
pracovníků JZD za pět let po úředním sčítání lidu u nás, tj. v roce 1966, dokresluje
tento přehled:
Věk

Muži

Ženy

Počet prac.

Celkem v %

do 30 let

9

7

16

7

30-50 let

31

46

77

32

nad 50 let

50

94

144

61

Celkem

90

147

237

100

V roce 1966 bylo v našem JZD 237 pracovníků trvale činných, z toho 228
družstevníků a 9 zaměstnanců, takže se jeví pokles o 37 pracovníků proti roku
1962. Proto v současné době zůstává nejtěžším a trvalým úkolem představenstva
JZD nábor mládeže do zemědělství, a to pokud možno z místních zdrojů. Nebudeli tento úkol našem JZD včas splněn, bude družstvo získávat pracovníky v
budoucnu mimo naši obec. Pro ubytování těchto zaměstnanců bude pak třeba
zajistit v obci nákladnou bytovou výstavbu, která do značné míry nepříznivě
ovlivní i finanční hospodaření družstva.
Obchodní síť v obci
Znárodnění a združstevnění obchodů po roce 1948 změnilo docela nejen
způsob prodeje zboží, ale také rozložení obchodní sítě v obci. Zásadní změny v
obchodní činnosti v Němčicích nad Hanou v letech 1945–1965, tj. během
posledních 20 let, nám ukazuje tento přehled:
Obchodní síť v roce 1945

Počet Obchodní síť v roce 1965

Počet

Obchody se smíš. zbožím

9

Samoobsluhy s potravinami

2

Obchody s masem a uzenin.

3

Maso a uzeniny

2

Prodejna mléka a ml.výrobků

1

Mléko a pečivo

1

Cukrárna

1

Prodejna a výrobky některého 1
cukroví

146

Hokynářství (zelenina a
cukrovinky)

2

Ovoce a zelenina

0

Zahradnictví (květiny,
zelenina a ovoce)

3

Květiny a zelenina

2

Obchod s květinami

1

Květiny

0

Papírnictví a prodej učebnic

2

Papír, knihy, hračky a tabák

1

Obchod s hračkami a sport.
potřebami

1

Sportovní potřeby

0

Prodej tabáku a známek
(trafiky)

2

Prodejní stánek PNS (niviny,
kuřivo)

1

Obchody s textilem

2

Textil

1

Drogerie

1

Drogerie

0

Obchody s obuví

3

Obuv a kožená galanterie

1

Obchod železářský

1

Obchody s klempířskými
výrobky

2

Obchody s hodinkami

2

-

-

Prodejny kol a šicích strojů

2

-

-

Lékárna

1

Lékárna

1

Obchody a výrobny nábytku

2

Nábytek

1

Obchody se stavebninami

1

Stavebniny

1

Sklady uhlí a dřeva

4

Uhelné sklady

1

Hostince

7

Pohostinství (závodní veřejné 2
stravování)

Celkem

54

Celkem

Průmyslové zboží

1

19

Obchodní síť v naší obci byla v roce 1945 poměrně značně roztříštěná.
Obchody byly umístěny v malých prostorách, povětšině nevyhovujících. Počet
prodejen byl během 20 let zmenšen na 1/3 stavu z roku 1945. Po adaptaci budov
byly nově zřízeny dvě prodejny, a to prodejna průmyslového zboží v budově
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bývalého hostince “Lidový dům” a prodejna textilu v domě č.420. Všechny
ostatní prodejny zůstaly v původních obchodních prodejnách, které po malých
úpravách slouží ve značně zmenšeném počtu dnešnímu socialistickému obchodu.
Snížením počtu prodejen v obci se také značně snížil počet zaměstnanců v
obchodě. Většina z nich změnila své původní povolání a přešla do průmyslu.
Sociální složení obyvatelstva po všech těchto změnách během 15 let se
jevilo při sčítání lidu k 1.3.1961 v naší obci takto:

Účast ve
společenské
práci

Sociální složení obyvatelstva
Celkový Sociální skupina:
počet
Dělníci. Ostat. Zeměd. Ostat. Jednot. Živn Nezj
obyvatel zam. družst. družst. hosp. ostn iště
rol. íci
no

Obyv. ekon.
aktivní (%)

1060
100%

516
48,68

232
254
21,89 23,96

9
0,85

Obyv. ekon.
neaktivní
(%)

1034
100%

603
58,31

223
82
21,57 7,93

13
1,26

70
6,77

17 26
1,65 2,51

Celkem

2094

1119

455

22

114

22

V%

100 %

53,44

21,73 16,04

1,05

5,44

1,05 1,25

336

44
4,15

5
0,47

0
-

26

Po roce 1948 došlo k největším přesunům obyvatelstva v sociální skupině
jednotlivě hospodařících rolníků a ve skupině živnostníků, tj. obchodníků a
drobných řemeslníků v obci. Jednotlivě hospodařící zemědělci přecházejí v
naprosté většině jako zemědělští družstevníci do JZD. Drobní řemeslníci vesměs
a obchodníci většinou odcházejí do průmyslové výroby v místních závodech nebo
dojíždějí za prací do průmyslových závodů mimo naši obec a stávají se z nich
dělníci.

Ekonomické složení a zaměstnanost obyvatelstva
V důsledku hlubokých změn v třídním (sociálním) složení obyvatel
Němčic nad Hanou se také mění jeho složení ekonomické. Jako všude na
venkově, tak i u nás postupná socializace obchodů, řemesel, a hlavně zemědělství
způsobila v letech 1948–1960 převratné změny v zaměstnanosti obyvatelstva. Z
obce, kde se obyvatelstvo dříve zabývalo převážně zemědělstvím, se stala dnes
obec průmyslová, neboť z celkového počtu 1060 občanů ekonomicky aktivních
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(hospodářsky činných) pracovalo v roce 1961 celkem 536, tj. 50,6 %, v průmyslu
a stavebnictví, kdežto v zemědělství bylo zaměstnáno 323 občanů, tj. 30,5 %
všech aktivně pracujících v obci (viz následující přehled podle sčítání lidu k
1.3.1961).

Ekonomické složení obyvatelstva
Kategorie Celkový Odvětví národního hospodářství
obyvatel počet
Průmysl Staveb- Země- Dopr. Obch. Ostat. Vlast.
v obci
obyvatel
nictví dělství a spoje a strav. odvět zdroj
obž.
Obyv.
ekon.
aktivní
(%)

1060
100%

Veškeré
příslušné

2094
100 %

obyv.
(%)

436

100

323

40

49

112

-

41,1

9,4

30,5

3,8

4,6

10,6

0

819

225

445

83

76

179

267

39,1

10,7

21,3

4,0

3,6

8,5

12,8

Z celkového počtu 2 094 obyvatel naší obce v roce 1961 byla polovina
občanů (1 060) ekonomicky aktivních (v činné službě). Z těch bylo zaměstnáno
v Němčicích nad Hanou 651 a 409 dojíždělo za prací mimo své bydliště, hlavně
do průmyslových středisek Přerova a Prostějova. Místní průmysl, stavebnictví,
obchod, služby obyvatelstvu, školství a zdravotnictví dávají pracovní příležitosti
také občanům z okolních obcí. Situaci v zaměstnanosti obyvatelstva v Němčicích
nad Hanou podle zjištěného stavu v roce 1965 ukazuje tento přehled:

Druh zařízení

Zaměstnanost obyvatelstva
Počet Počet Celk. Místní Dojíž
mužů
žen počet
dí

1.Průmysl, stavebnictví,
výrobní družstva
Jihomoravské cukrovary

109

47

156

112

44

Stavební stroje

203

46

249

134

115

Všech
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Okresní stavební podnik

62

4

66

11

55

Univerzal

16

6

22

17

5

Jihomoravské mlýny a
pekárny

2

4

6

6

0

392

107

499

280

219

Celkem
Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

499
Všech

2. Zemědělství
Jednotné zemědělské družstvo

91

173

264

261

3

Soukromě hospod. rolníci

17

23

40

40

0

Zem. nákup. a zásob. podnik

8

3

11

7

4

Okresní plemenářská služba

3

0

3

2

1

Stanice hřebců

1

0

1

1

0

Sběrna mléka

0

1

1

1

0

120

200

320

312

8

Celkem
Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

320
Všech

3.Doprava a spoje
ČSD, železniční stanice

12

2

14

10

4

ČSAD, autobusová doprava

7

0

7

1

6

Okresní správa spojů-pošta

1

6

7

5

2

Celkem

20

8

28

16

12

Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

4.Školství
Mateřská škola

0

7

7

5

2

28
Všech
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Základní devítiletá škola

10

30

40

30

10

Lidová škola umění-pobočka

1

1

2

1

1

Celkem

11

38

49

36

13

Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

49
Všech

5.Zdravotnictví
Zdravotní středisko

3

7

10

5

5

Pohotovostní služba

4

2

6

3

3

Lékárna

1

1

2

0

2

Veterinární středisko

9

1

10

3

7

Jesle

0

7

7

7

0

Celkem

17

18

35

18

17

Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

35
Všech

6.Obchod
Jednota LSD-prodejny

6

18

24

14

10

Jednota LSD-pohostinství

3

4

7

3

4

Nábytek-prodejna

0

2

2

2

0

Uhelné sklady

6

2

8

2

6

Celkem

15

26

41

21

20

Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

7.Služby
Služby obyvatelstva-podnik
MH

44

24

68

66

2

Komunální služby

2

3

5

5

0

41
Všech
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Hygie-lidové družstvo holičů
a kadeřníků

2

2

4

3

1

Státní spořitelna-pobočka

0

2

2

2

0

Celkem

48

31

79

76

3

Druh zařízení

Počet
mužů

Počet Celk. Místní Dojíž
žen počet
dí

79
Všech

8.Správní a veřejné orgány
MNV a VB

8

3

11

6

5

Římskokatolický farní úřad

2

1

3

3

0

Ostatní veřejné složky (kino,
Sokol)

2

2

4

4

0

Celkem

12

6

18

13

5

18

Všech zaměstnaných v obci

635

434

1069

772

297

1069

Z přehledu o zaměstnanosti obyvatelstva je patrno, že naše obec v roce
1965 poskytovala 1 069 pracovních příležitostí, a to 635 mužům (59,4 %) a 434
ženám (40,6 %). Z celkového počtu 1 069 pracovních míst bylo 772 (72,2 %)
obsazeno místními občany a 297 (27,8 %) dojíždějícími pracovníky. V době
cukrovarské kampaně, tj. v posledním čtvrtletí, se zvyšuje pracovní příležitost v
naší obci v současné době asi o 435 kampaňových pracovníků, především
důchodců, takže dosahuje celkového počtu přes 1 500 pracovních míst. Ačkoliv
pracovní příležitost v Němčicích nad Hanou je poměrně pestrá, přece zdaleka
nestačí, aby umožnila uspokojit zaměstnanost nejen místních občanů, ale i
obyvatel širokého okolí. Proto v současné době trvá nadále vylidňování vesnic a
také v naší obci klesá počet obyvatel, jako důsledek odchodu obyvatel za pracovní
příležitostí do průmyslových středisek ve městě. Největší odsun pracujících z naší
obce do měst se projevil v letech 1961-1967, tedy v době, kdy se prováděla
výhodná bytová stabilizační výstavba pro nové stálé zaměstnance nově se
budujících závodů a družstev, hlavně pro zájemce z venkova. V Němčicích nad
Hanou se sice vytvořilo bytové družstvo již v roce 1961, ale jeho členové marně
čekali 6 let na zahájení plánované výstavby družstevních bytů v obci. /9/ Zatím
se u nás stavěly jen rodinné domky a zájemci o družstevní bytovou výstavbu
neuspokojeni odcházeli z místního bytového družstva do bytových družstev ve
městech, nejvíce do Kojetína v Severomoravském kraji, kde po vstupu do
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bytového družstva během 1-2 let se stěhovali již do nových družstevních bytů.
Členská základna našeho bytového družstva se v době několikaletého čekání na
povolení výstavby 12 bytových jednotek několikrát změnila.
Změny v přirozeném přírůstku obyvatelstva a změny způsobené
stěhováním v Němčicích nad Hanou ukazuje přehled o pohybu obyvatelstva za
posledních 12 let.
Pohyb obyvatelstva v Němčicích nad Hanou v letech 1957–1968
Rok

Naro- Zezeno mřelo

Přirozený
přírůstek

Přistě- Odstě- Stěhohovalo hovalo vání
se
se
přír.+
úbytek
-

Absol.
přír.+
úbytek
-

Počet
obyvatel k
31.12.

1957

29

20

9

38

34

+4

+13

2088

1958

31

31

0

46

48

-2

-2

2086

1959

37

16

21

32

39

-7

+14

2100

1960

27

22

5

41

45

-4

+1

2101

1961

32

18

14

39

62

-23

-9

2092

1962

27

21

6

35

72

-37

-31

2061

1963

27

18

9

38

64

-26

-17

2044

1964

30

18

12

31

55

-24

-12

2032

1965

29

27

2

24

71

-47

-45

1987

1966

32

16

16

48

49

-1

+15

2002

1967

33

17

16

39

59

-20

-4

1998

1968

37

24

13

59

50

+9

+22

2020

Součet

371

248

123

470

648

-178

-

-

Roční

+31

-21

+10

+39

-54

-15

-

-

průměr
Podle záznamu je průměrný roční přírůstek v naší obci 10 obyvatel,
zatímco průměrný roční úbytek obyvatelstva v důsledku odstěhování činí 15
osob. Průměrný roční absolutní úbytek obyvatelstva v Němčicích nad Hanou v

153

tomto období činí tedy 5 obyvatel. Zdá se, že v roce 1968 nastává obrat v pohybu
obyvatelstva. V důsledku zvýšeného stavebního ruchu v obci (výstavba prvních
12 družstevních bytovek, 4 státních bytovek, 4 bytovek JZD a 5 rodinných
domků) zastavil se úbytek obyvatelstva, neboť mimo přirozený přírůstek 13 osob
přibylo také stěhováním 9 osob, takže absolutní přírůstek obyvatel činí v tomto
roce 22 osob (z toho 13 mužů a 9 žen). Ke dni 31.12.1968 žilo v Němčicích nad
Hanou v 757 domácnostech 2 020 obyvatel (978 mužů a 1 042 žen).
Pro budoucnost možno v naší obci perspektivně očekávat vzrůst obyvatel
za předpokladu zvýšení pracovních příležitostí v průmyslu (Stavební stroje), ve
stavebnictví (Okresní stavební podnik) i v zemědělství. Zde se sice snižuje s
rozvojem velkovýrobních forem hospodaření potřeba pracovních sil, ale v našem
JZD po dokončení socializace v obci, kdy družstvo dosáhne výměry přes 1 000
ha půdy a pro vysoký průměrný věk družstevníků, projeví se během deseti let
nedostatek pracovních sil, nebude-li úbytek vzniklý odchodem družstevníků do
důchodu, včas nahrazován novými pracovními silami.
Obdobně, jako dochází v současné době k soustředění zemědělské výroby
do větších ekonomických celků (viz sloučení JZD Srbce a JZD Pavlovice),
zrychlí se v budoucnu i soustředění venkovského osídlení především koncentrací
nové výstavby do větších sídlišť. Předpokládaný růst naší obce bude souviset s
možností přesunu obyvatel z okolních obcí k těžišti výroby, kterým jsou Němčice
nad Hanou. Výhodná dopravní poloha naší obce umožní i v budoucnu dojíždět za
prací do průmyslových podniků v okolních městech, zvláště dojde-li k přímému
pravidelnému autobusovému spojení s naším okresním městem Prostějovem.

Životní úroveň obyvatelstva
Hlavním úkolem veškeré politiky KSČ a vlády ČSSR je péče o blaho
člověka. Výsledky této péče nám dokazuje životní úroveň našeho obyvatelstva.
Pojem životní úrovně nelze ovšem snížit na uspokojování hmotných potřeb
člověka (stravování, odívání, bydlení) na základě zdánlivého souladu položek
příjmových a položek výdajových, což činí většina kapitalistických
národohospodářů. Životní úroveň je pojem neobyčejně široký, zahrnující životní
podmínky obyvatelstva v celé jejich šíři /9/
Příjem a skutečná reálná mzda obyvatelstva
V socialistické společnosti dostává každý pracující za svou práci od
společnosti odměnu ve formě mzdy – platu (v JZD ve formě výplaty za pracovní
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jednotky Kčs a naturální odměny ve formě dávek obilí, brambor apod.). Výše této
odměny závisí na množství a jakosti práce, kterou občan ve prospěch společnosti
vykonal. Ovšem sama udaná hodnota mzdy ještě nehovoří o tom, kolik si kdo
může za vydělané peníze koupit zboží. Rovnáme-li výši mzdy a ceny životních
potřeb v určité době, dospějeme k závěru, kolik si může dovolit každý jedinec v
té době vydat na fond osobní spotřeby (strava, oděv, bydlení, služby, průmyslové
zboží a různé platby), aby jeho příjem a vydání zůstaly v rovnováze. Celková
cena množství potřeb, které může občan uhradit ze svého platu, určuje jeho
reálnou (skutečnou) mzdu. To znamená, že reálná mzda je měřítkem velikosti
osobní spotřeby pracujících. Je tomu tak proto, že odměna za práci je jediným
zdrojem příjmů a nikdo si nemůže koupit víc, než kolik si vydělá. Z toho vyplývá,
že výše osobní spotřeby závisí jednak na výši mzdy, jednak na cenách
spotřebního zboží; ceny zboží jsou opět podmíněny produktivitou práce každého
pracovníka.
Při porovnání růstu životní úrovně obyvatelstva Němčic nad Hanou za
posledních 25 let je nutno se opřít především o čísla udávající růst životní úrovně
obyvatelstva v Československu, tak jak byl sledován státními statistickými
orgány. Proto pro srovnání uvádím údaje z roku 1937 a dnes zatím dostupné již
zpracované číselné údaje Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky z roku
1963, z roku jubilea 400. Výročí povýšení obce na městečko.
Reálné mzdy obyvatelstva se neustále mění. Vezmeme-li v úvahu
průměrnou reálnou mzdu občana ČSR v roce 1937 za 100 %, pak do roku 1963
se zvýšila mzda na 164 %, což je více než o 1,5krát. Průměrná reálná mzda
dělníka ze 100 % v roce 1937 na 229 % do roku 1963, tj. více než 2,25krát.
Zatímco snížené ceny průmyslového zboží značně zvyšují reálné mzdy
obyvatelstva, poměrně vysoké ceny potravin, ve srovnání s jejich cenami před
druhou světovou válkou, zase snižují reálné mzdy a zpomalují stálý vzestup.

Osobní spotřeba obyvatelstva
Velice důležitou součástí životní úrovně je osobní spotřeba obyvatelstva.
Její skladba, rozdíly mezi sociálními skupinami obyvatelstva, různá spotřeba
zboží, rozdílná úroveň služeb poskytovaných všemu obyvatelstvu, jsou dnes
předmětem zkoumání různých statistických šetření. Z těchto zkoumání je na
prvním místě statistika rodinných účtů, která se u nás provádí od roku 1920, tudíž
již po 45 let. Podrobně sleduje hospodaření rodiny, lépe řečeno domácnosti.
Hlavní význam statistiky rodinných účtů spočívá v tom, že je to jediná statistika,
jejímž předmětem je hospodaření domácnosti a že její výsledky umožňují
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posuzovat životní úroveň domácností diferencovaně (rozličně) podle poměru
počtu osob ekonomicky činných a osob živených (dětí, osob přestárlých) v
jednotlivých domácnostech. Statistika rodinných účtů je dnes řízená “Ústřední
komisí lidové kontroly v Praze” (dříve Ústřední úřad státní kontroly a statistiky).
V roce 1964 sledovala 3 430 domácností dělníků, 1 705 družstevních rolníků a 2
200 ostatních zaměstnanců, což činí celkem 7 335 domácností v ČSSR.
Podle uzávěrky těchto statistických zkoumání celková výše peněžních
příjmů na hlavu (osobu v domácnosti) ovlivnila objem i složení peněžních
výdajů. Největší část z celkových peněžních vydání činí výdaje za potraviny,
nápoje a veřejné stravování, i když proti předchozím rokům má klesající tendenci
(směr vývoje). Domácnosti dělníků vydaly průměrně za potraviny, nápoje a
veřejné stravování zhruba 42 % peněžních příjmů, domácnosti ostatních
zaměstnanců 38 % a domácnosti družstevních rolníků 27 %. Nižší podíl
družstevních rolníků byl ovlivněn vyšší osobní naturální spotřebou z naturální
mzdy (forma částečného odměňování pracovníka v zemědělství zemědělskými
plodinami).

Porovnání skladby výdajů podle sociálních skupin domácností v roce 1958
a roce 1964 (v % celkového příjmu).
Výdaje na
Dělníci
Zaměstnanci
Družstevníci
potraviny včetně
spol. stravování

1958

1964

1958

1964

1958

1964

45,4

42,0

41,6

38,0

31,8

27,0

neuvedeno

25,8

25,0

37,8

neuvedeno

průmyslové zboží 25,7

Peněžní vydání za potraviny, nápoje a veřejné stravování za jednoho člena
domácnosti ukazují, že se zvyšujícím se peněžním příjmem se snižuje podíl
výdajů na potraviny. To znamená, že ve vyšších příjmových skupinách byla vyšší
nasycenost potravinářskými výrobky, a proto peněžní vydání za potraviny
stoupala daleko pomaleji než celkový příjem. Všeobecně platí, že s růstem
peněžních příjmů nakupují domácnosti kvalitnější potraviny. Značné rozdíly ve
výdajích na výživu a v jejich struktuře (vnitřní uspořádání) zůstávají mezi nejnižší
a nejvyšší příjmovou skupinou domácností. Domácnosti v nízkých příjmových
skupinách (jde převážně o domácnosti s největším počtem nezaopatřených dětí)
vydávají více než polovinu celkových peněžních příjmů na výživu, přičemž její
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skladba je kvalitativně (vyjádřena v číslech) horší než v nejvyšších příjmových
skupinách.
Nejvyšší peněžní výdaje na průmyslové zboží na hlavu měly domácnosti
zaměstnanců a to 25 % z čistých peněžních příjmů. U všech společenských skupin
domácností připadla zhruba polovina celkových výdajů za průmyslové zboží, na
nákup výrobků, které mají charakter nezbytnosti (oděvní a textilní zboží, obuv,
kožená galanterie, drogistické zboží a palivo) a více než třetina výdajů na nákup
ostatního průmyslového zboží (zejména předměty dlouhodobé osobní spotřeby,
např. ledničky, pračky, televizory apod.). S růstem peněžních příjmů na hlavu
rostou peněžní výdaje za průmyslové zboží, zejména za předměty dlouhodobé
osobní spotřeby. Se stoupajícím peněžním příjmem domácností se zvyšuje opět,
jak tomu bylo u potravin, nákup kvalitnějšího zboží u všech společenských
skupin.
V úrovni peněžních vydání za služby jsou dosud značné rozdíly mezi
jednotlivými společenskými skupinami. Nestejné využívání placených služeb
jednotlivými společenskými skupinami domácností je ovlivněno jednak
charakterem domácností a jejich zvyklostmi, zejména však dostupností služeb a
možnostmi ve využívání služeb různého charakteru. Například převážná část
zemědělských domácností bydlí ve vlastním domě a méně využívá dopravy k
cestě do zaměstnání. Naproti tomu u nezemědělských domácností vydání za
nájem činí z celkových vydání za služby 12 %. Pro zemědělské domácnosti jsou
charakteristická nižší vydání za osobní služby (méně používaných prádelen, lázní
apod.), vzdělání a kulturní služby, poplatky v jeslích a mateřské škole, rekreaci
apod.
Významný vliv na životní úroveň, zejména zemědělských domácností, má
dosud naturální spotřeba, která je současně činitelem vyrovnávajícím rozdíly v
úrovni čistých peněžních příjmů na hlavu mezi zemědělskými a nezemědělskými
domácnostmi. V domácnostech dělníků zvýšila osobní naturální spotřeba čistý
peněžní příjem na hlavu v roce 1964 o 3,8 %, u domácností zaměstnanců o 2,8 %
a u domácností družstevních rolníků o 17,5 % z celkového příjmu.
Porovnání výše naturálních příjmů podle sociálních skupin v roce 1958 a v
roce 1964 (v % celkového příjmu).
Rodiny
Naturální příjmy
1958
1964
dělnické

2,8

3,8

zaměstnanecké

2,8

2,8

družst. rolníků

26,9

17,5
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U rodin družstevních rolníků můžeme dosud zaznamenat poměrně značný
podíl na naturálních příjmech, který se však se zvyšujícím se příjmem z hlavní
činnosti, jak ukazuje porovnání z roku 1958 (26,9 %) s rokem 1964 (17,5 %),
během uplynulých šesti let citelně snížil. Je zajímavé, že v této době se naturální
příjmy v dělnických rodinách zvýšily o 1 %, kdežto v rodinách zaměstnaneckých
zůstávají na stejné výši.
Sledujeme-li osobní spotřebu obyvatelstva podle sociálních skupin,
docházíme k závěru, že rozdíly v životní úrovni jednotlivce nezávisí tolik na
rozdílných pracovních příjmech, jako na rodinné situaci, to značí, kolik členů v
rodině je ekonomicky činných (vydělává). V rodině zpravidla dochází k rozdělení
pracovních příjmů, a tu záleží pak na tom, jaký podíl připadá na jednoho člena
rodiny (podle počtu nezaopatřených dětí, osob přestárlých apod.) Různé životní
podmínky v rodinách a v prostředí, ve kterém rodiny žijí, vedou nutně k tomu, že
životní úroveň nemůže být u všech občanů stejná.
Společenská spotřeba obyvatelstva
Životní úroveň obyvatel Němčic nad Hanou, stejně jako životní standart
(vzor, míra) obyvatelstva v ČSSR, ovlivňuje na jedné straně příjem a na druhé
straně osobní a společenská spotřeba. Posuzujeme-li totiž životní úroveň,
nemůžeme se omezit pouze na zkoumání osobní spotřeby obyvatelstva, ale
musíme vzíti v úvahu také všechny výhody, které poskytuje naše socialistické
státní zřízení všem občanům nezávisle na jejich přímých příjmech. /18/
Všichni naši občané mají nejen bezplatné lékařské ošetření, ale od roku
1961 dostávají zdarma i léky. Socialistický stát umožňuje všem občanům
bezplatné školní vzdělání všech stupňů, poskytuje sociální pojištění, vyplácí
důchody a penze práce neschopným a přestárlým osobám. Pro potřeby
pracujících byla v Československu vybudována rozsáhlá síť rekreačních středisek
a sanatorií, dětských jeslí, kulturně osvětových institucí (zařízení), závodních
jídelen a školních stravoven. Kromě mzdy dostávají pracující od státu výchovné
přídavky na děti, které se jim vyplácejí bez ohledu na výši jejich mzdy. Všem
dětem poskytuje socialistický stát od roku 1960 zdarma učebnice i ostatní školní
potřeby, studentům vyplácí stipendia, žákům všech škol umožňuje stravování ve
školních jídelnách za výhodné ceny, pracujícím stravování v závodních jídelnách
a za nepatrnou částku pobyt o dovolené v rekreačních střediscích. Všechny tyto
výhody, na nichž se jednotlivci podílejí nestejnoměrně a nepravidelně (kdo je
častěji nemocen, využívá lékařské péče více, než zdravý člověk atd.); nelze právě
z tohoto důvodu zahrnout do osobní spotřeby jednotlivce, nýbrž tvoří fond
(soubor hmotných a peněžitých prostředků sloužících určitému účelu)
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společenské spotřeby, protože se více nebo méně dotýkají každého pracujícího
člověka naší socialistické společnosti.
Mnozí naši občané pokládají všechny výhody společenské spotřeby
obyvatelstva ČSSR, které se projevují v péči o zdraví občanů, v péči o matku a
dítě, v péči o mladou generaci a v sociálním zabezpečení nemocných a starých
občanů, za samozřejmost a posuzují svou životní úroveň pouze podle své vlastní
osobní spotřeby. Ovšem, kdyby nebylo těchto výhod, značná část mzdy každého
občana by byla odčerpána těmito výdaji. O tom, že tyto výdaje tvoří ve
společenském celostátním měřítku obrovské částky, nás nejlépe přesvědčí tyto
statistické údaje.
Zdravotní péče je u nás bezplatná a na základě široce rozvětvené sítě
územních zdravotních obvodů a zdravotnických zařízení všem snadno dostupná.
Státní náklady na zdravotní péči bez investic (náklady na stavbu nových a
obnovených dosavadních výrobních i nevýrobních základních prostředků), činily
v roce 1937 celkem 476 milionů, v roce 1963 přes 6 000 milionů, takže za dobu
26 let se zvýšily 12,5krát. Celostátně se počet lůžek ve zdravotnických zařízeních
jakož i počet lékařů na 1 000 obyvatel více než zdvojnásobil proti roku 1937.
Také náklady na léky, které občané v současné době dostávají zdarma,
neustále rostou. Dokladem toho je zdravotnická statistika našeho okresu, podle
které náklady na léky činily v průměru na jednoho obyvatele okresu v roce 1961
36,54 Kč a v roce 1963 již 40,00 Kčs. Přepočteno na obyvatele Němčic nad
Hanou činí průměrný roční náklad na léky pro naše občany více než 80 000 Kčs.
V roce 1948 pracovalo v národním hospodářství 2 098 000 žen, tj. ze 100
pracujících bylo 38 žen. Koncem roku 1959 pracovalo v národním hospodářství
2 550 000 žen, tj. ze 100 pracujících bylo již 42 žen. V mezinárodním srovnání
zaměstnanosti žen nás předčilo jen Rumunsko (45 žen) a NDR (44 žen) ze 100
pracujících. Pro zaměstnanost a tím i zrovnoprávnění žen byly vytvořeny
podmínky vybudováním 1 360 jeslí a 54 000 míst, takže v roce 1963 ze 100 dětí
1-2letých bylo umístěno 13 v jeslích proti 0,3 v roce 1937, dále zřízením 4 540
mateřských škol s 217 000 míst, takže ze 100 dětí 3-5letých je umístěno v
mateřských školách průměrně 52,2 dětí proti 14,4 dětí v roce 1937. Náklady,
spojené s provozem těchto předškolních zařízení, činí již téměř 800 milionů Kčs
ročně. Péči o děti zaměstnaných matek umožňují také mimoškolní zařízení
(dětské družina a kluby mládeže), vytvořená po roce 1948. Tak v současné době
se stravuje ve školních jídelnách za výhodných podmínek 960 000 dětí a 225 000
dětí navštěvuje pravidelně družiny a kluby v době mimo vyučování. Placená
mateřská dovolená byla u nás prodloužena ze 17 týdnů na 22 týdnů a je již jednou
z nejdelších na světě. Stát na ni poskytuje ročně 476 milionů Kčs. Na jedno dítě
v jeslích vynakládá náš stát v průměru (bez rozpočtu investičních nákladů) ročně
více než 5 000 tisíc korun a na 1 dítě v MŠ ročně 1 500 korun. Jestliže tedy v
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jeslích v Němčicích nad Hanou bylo v roce 1963 umístěno 20 dětí, činil příspěvek
státu na ně 100 000 korun a příspěvek na 54 dětí v MŠ 81 000 korun.
Důležitou součást hmotného zabezpečení dětí tvoří též dětská rekreace,
subvence (peněžitá pomoc) na dětské odívání, slevy na nájemném u rodin s dětmi,
bezplatné poskytování učebnic a konečně také studijní stipendia. Dětskou
rekreací prošlo v roce 1963 v Československu 368 000 dětí. Bezplatným
poskytováním učebnic a školních potřeb získávají rodiny s dětmi 282 milionů
korun ročně. Jen na naší ZDŠ v Němčicích nad Hanou ušetřilo ve školním roce
1963–1964 rodičům našich 596 žáků bezplatné poskytování učebnic a školních
potřeb státem celkem 87654 Kčs. V průměru na jednoho žáka ušetří rodičům toto
opatření 147 korun. Ve školních letech 1961–1962 a 1962–1963 zaplatil MNV v
Němčicích nad Hanou jen za školní potřeby (sešity, výkresy, tužky apod) pro
žáky celkem 53 770 Kčs mimo učebnice. Na stravování 1 žáka na školách
základních a středních přispívá společnost průměrně asi 350 korun. Na stravování
324 žáků naší ZDŠ v roce 1963 přispěl stát částkou 69 578 korun, tj. 215 Kčs
průměrně na jednoho strávníka.
Náklady na sociální zabezpečení neustále rostou. Důchodové zabezpečení
bylo podstatně rozšířeno a vztahuje se prakticky na všechny pracující včetně JZD.
V roce 1937 bylo v Československu jen 3 086 důchodově pojištěných, v roce
1963 je důchodově pojištěno již 6 602 000 osob, což je více než 2krát tolik.
Průměrný plný důchod starobní a invalidní vzrostl z 326 korun v roce 1937 na
708 korun v roce 1963. Průměrná výše nově přiznaných důchodů v roce 1963
činila však již u starobního důchodu 893 Kčs a u invalidního 815 Kčs. Počet
vyplácených důchodů se zvýšil z 1 238 000 v roce 1937 na 2 559 600 v roce 1963.
Objem nákladů na všechny druhy vyplácených důchodů se zvýšil ze 4,8 miliard
roce 1937 na 13,8 miliard v roce 1963, což je téměř trojnásobně. Na našem okrese
bylo v roce 1963 22 668 (1961 – 20 517) důchodců, tj. 45,1 % (1961 – 39,9 %) k
počtu pracujících a 19,3 % (1961 – 17,3 %) k počtu všeho obyvatelstva. Těmto
důchodcům bylo vyplaceno v roce 1963 celkem 117 346 600 Kčs (1961 –100 943
600 korun). /19/ V roce 1965 žilo v naší obci 433 důchodců, kterým bylo
vypláceno měsíčně 221 249 Kčs důchodů, tj. Průměrně 511 Kčs na jednoho
důchodce. V roce 1967 bylo 406 důchodcům vypláceno měsíčně 210 257 korun,
tj. průměrně 518 Kčs na jednoho důchodce. Státní úřad sociálního zabezpečení
spolu s odborem sociálního zabezpečení ONV vyplácel měsíčně tyto důchody
takto:
Počet důchodů

Druh důchodu

Kčs

209

starobních

127 532

160

86

invalidních

42 406

66

vdovských

28 681

5

úrazových

862

6

sirotčích

1 777

17

manželek

2 003

17

sociálních

3 660

Celkem 406

-

206 921

3 doplňky k důchodůmopakované příspěvky

-

380

Celkem

-

207 301

Mimo tyto důchody vyplácelo naše JZD 36 důchodcům-členům JZD -ze
sociálního fondu částku 2 956 korun měsíčně jako doplatky k nízkým důchodům.
Celkem bylo tedy důchodcům v Naší obci vypláceno v roce 1967 měsíčně 210
257 Kčs.
V ČSSR byly rozšířeny také sociální služby a peněžité podpory
poskytované příjemcům nízkých důchodů nebo jiným potřebným občanům při
živelných pohromách apod. V rámci péče o osoby, které byly nezaviněně v
nepříznivé sociální situaci, bylo vyplaceno v roce 1963 jen na našem okrese na
dobrovolných dávkách doplňkové péče 1 826 400 korun (v roce 1961 – 1 767 000
korun) z celkových ročních výdajů 17 840 800 korun (v roce 1961 – 13 835 100
korun) na sociální zabezpečení. Na zlepšení sociálního postavení družstevníků
bylo vyplaceno na okrese Prostějov v roce 1961 ze státních prostředků 153 465
korun, v roce 1963 celkem 7 822 008 korun.
Zvláštní služba je organizována pro stravování důchodců. Jen v roce 1963
dosáhl počet obědů pro důchodce (s výraznou státní dotací více než 3 Kčs na
jeden oběd), v celém státě částky 13 milionů korun. Růst společného stravování
důchodců se projevil i na našem okrese. V roce 1961 bylo zavedeno společné
stravování důchodců v 17 obcích. V těch se stravovalo 544 důchodců a náklady
na stravování činily 401 600 korun ročně. V roce 1963 se společně stravovalo již
975 důchodců ve 32 obcích. Celkový náklad činil 808 900 korun ročně. V naší
obci je zavedeno společné stravování důchodců od října roku 1963 a provádí se
v pohostinství sokolovny. V roce 1963 se stravovalo 28 důchodců a příspěvky na
obědy jim proplácel okres. V roce 1964 se stravovalo opět 28 důchodců a bylo
jim vyplaceno na obědy za rok 37 370 korun a na věcnou pomoc 5 300 korun,
tedy celkem 42 670 korun. /21/
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Jedním z nejdůležitějších ukazatelů, ve kterém se odráží stupeň životní
úrovně obyvatelstva, je maloobchodní obrat. Ten činil v roce 1956 v naší obci u
12 prodejen Jednoty Lidového spotřebního družstva Prostějov 5 988 000 korun a
během deseti let – do roku 1965 – vzrostl na 14 015 000 korun, tj. na 234 % plnění
maloobchodního obratu roku 1956. Tato skutečnost svědčí také o nebývalém
růstu životní úrovně obyvatel Němčic nad Hanou i všech okolních spádových
obcí. /22/
Všechny předcházející číselné údaje nás přesvědčují, že společenská
spotřeba je největší vymožeností, kterou dává socialistické zřízení naší
společnosti, neboť vyrovnává hmotné rozdíly v příjmech mezi jednotlivými
sociálními skupinami našeho obyvatelstva.
Úroveň bydlení obyvatel
Základní a důležitou součástí celkové životní úrovně obyvatelstva u nás je
bydlení. Proto také cílem naší vnitřní státní politiky je rychle a hospodárně vyřešit
bytový problém jako jeden z nejzávažnějších v souhrnu toho, co tvoří životní
úroveň obyvatel ČSSR.
K vyřešení bytového problému se snažíme dospět jednak výstavbou
nových bytů, jednak údržbou či přestavbou dosavadního bytového fondu. V
současné době výstavbu nových bytů provádíme státní bytovou výstavbou
(průměrně téměř nákladem 8 miliard korun ročně), podnikovou výstavbou,
družstevní bytovou výstavbou a výstavbou rodinných domů. Státní bytová
výstavba a družstevní bytová výstavba zatím probíhá výhradně jen ve městech.
Na venkově se stavějí a opravují rodinné domky a částečně, pokud je v obci
nějaký průmyslový závod nebo větší provozovna, budují se byty pro zaměstnance
podnikovou bytovou výstavbou. V naší obci bylo takto vybudováno v roce 1955
provozovnou Stavební stroje 12 bytových jednotek v Polní ulici. Cukrovar
postavil hned při výstavbě cukrovaru 13 bytovek a pak po první světové válce
dalších 13 bytových jednotek, což celkem činí 26 bytů. Podle výhledového plánu
naší střediskové obce se má u nás započít se státní výstavbou 4 bytovek pro
učitele v roce 1967 a roce 1968 s družstevní výstavbou 12 bytovek pro místní
zájemce, a to v prostoru mezi Polní ulicí a železniční tratí.
Stav budov a bytů v obci
Růst životní úrovně bydlení v naší obci se projevuje v posledním století
zřetelně menším počtem obyvatel v jedné obytné budově. Rozšiřuje se počet
pokojů v bytě, zkvalitňují se bytové stavby a zlepšují se hygienická zařízení a
příslušenství bytů.
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Podle prvního úředního sčítání lidu žilo v Němčicích nad Hanou k
31.12.1869 celkem 1 087 obyvatel ve 180 domech, tj. průměrně v jednom domě
6 obyvatel. O 91 let později dle sčítání lidu k 28.2.1961 bydlelo v 506 domech 2
094 obyvatel, tedy průměrně v jednom domě 4 obyvatelé. Tyto přesné úřední
údaje svědčí o tom, že počet obyvatel v průměru na 1 dům během téměř 100 let
klesl o 2 osoby. Názorně řečeno, v roce 1961 žilo v Němčicích nad Hanou
průměrně ve 3 domech tolik osob, kolik v roce 1869 ve 2 domech. Přitom obytná
plocha v tehdejších budovách, jak můžeme pozorovat dosud u domů postavených
v minulém století, byla mnohem menší, než je tomu dnes a také kvalita staveb
neodpovídala dnešním požadavkům moderního bydlení (účelnost, zdraví a
krása).
Další příčinou růstu úrovně bydlení v naší obci j e zkvalitnění obytných
staveb. K výstavbě obytných budov se dnes u nás používá zásadně tradičních
(obvyklých) materiálů-betonu, pálených cihel a škvárobetonových tvárnic.
Stavějí se zpravidla dvojpodlažní domy, tj. jednoposchoďové domy s
podsklepením, terasou a balkonem. Sklepy se dělí na menší prostory, kterých se
využije nejen k uložení brambor, ovoce a zeleniny, ale také k uskladnění paliv,
umístění kotlů pro ústřední topení a vodáren pro domácí vodovod. Proti
podmáčení stěn a proti vlhkosti v bytech dává se do základů staveb patřičná
izolace proti vodě. U starších obytných staveb malá okna dosud nedostatečně
prosvětlují vnitřní prostor bytu. Proto při přestavbách těchto domů se nahrazují
okny novými s větší světlostí, zpravidla okny trojdílnými.
Stejně jako u nás i na ostatním venkově se projevuje růst úrovně bydlení
také zvětšením počtu obytných místností v bytě, hlavně přestavbou komor,
zástavbou průjezdů v domech, které v důsledku socializace zemědělství se stávají
neúčelnými. Soukromé hospodaření nutilo totiž zemědělce k výstavbě především
provozních budov v hospodářství, tj. stájí, chlévů, kůlen, stodol apod., kdežto
obytným budovám nebyla věnována patřičná pozornost. K obývání se používalo
dlouhou dobu zpravidla jen jediné místnosti, která navazovala na kuchyň a
komoru, případně chlév. Teprve na sklonku 19. století a zvláště ve 20. století,
vzrostl počet obyvatel obytných místností v zemědělských usedlostech v
důsledku lepší hospodářské konjunktury (příznivé situace) a vyšší populace
(lidnatost) na venkově. Forma a jakost bydlení v našich zemědělských
usedlostech se začala měnit po první světové válce, ale zpravidla jen u větších a
dobře prosperujících (prospívajících v hospodářském ohledu) zemědělských
podniků. Ale typickým (příznačným) znakem venkovských obydlí zůstává nadále
poměrně malý počet obytných místností v jednom bytě a malá obytná plocha,
která vynikne zvláště při srovnání s byty ve městech.
Teprve po roce 1950 v důsledku nové organizace zemědělské výroby v naší
obci zemědělské usedlosti postupně ztrácejí svůj zemědělsko-výrobní význam.

163

Ze 74 původních zemědělských usedlostí a 16 domů, kterých používali majitelé
(domkaři) převážně k zemědělské výrobě, je určeno koncem roku 1965 dosud
plně zemědělské výrobě 13 usedlostí soukromě hospodařících zemědělců a již jen
10 usedlostí zemědělců-družstevníků. Avšak i tyto usedlosti po dokončení
výstavby živočišné farmy JZD ztratí docela svůj zemědělský charakter (souhrn
typických vlastností a znaků věcí). V současné době zůstává tedy v naší obci v
provozu celkem 23 zemědělských usedlostí, tj. 25 % původního stavu. Péče
našich zemědělců, členů JZD, přenáší se dnes z přestavby hospodářských budov
na přestavby obytných budov i na zlepšení jejich zařízení a vybavení.
V současné době přibývá obytných místností nejen v domech zemědělců,
ale i dělníků a ostatních občanů. Zatím co u nás mizí obytné kuchyně, přibývá,
rozšířením podkroví, nástavbou poschodí, přístavbou verandy, zástavbou
průjezdů apod., bytů s dvěma, třemi i více pokoji. Všechny tyto stavební akce
mají blahodárný vliv na zlepšení životního prostředí a zvýšení úrovně bydlení
všeho obyvatelstva v našem městečku.
Početní stav a rozdělení bytů v Němčicích nad Hanou ke dni 1.3.1961
ukazují tyto výsledky úředního sčítání bytů.
Počet bytů:
Trvale obydlených
Obydlených jen občas
Neobydlených
Celkem

667
1
17
685

Byty trvale obydlené:
Pouze obytná kuchyň
Garsoniéra (obytná místnost s kuchyňským koutem

14

2,1 %

14

2,1 %

284

42,6 %

S počtem obytných místností s podlahovou plochou
8 m2 a větší (kromě kuchyně):
1 obytná místnost
celkem

46,8 %

3 obytné místnosti

94

14,1 %

4 obytné místnost

16

2,4 %

2

0,3 %

5 a více obytných místností
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celkem

16,8 %

2 obytné místnosti

243

36,4 %

Celkem trvale obydlených bytů

667

100 %

Počet obytných místností s podlahovou plochou 8 m2 a větší plochou je 1
154. Jejich celková plocha činí 21 730,1 m2. V Němčicích nad Hanou 1.3.1961
připadlo na jeden byt 1,73 obytných místností a na jednoho obyvatele 10,40 m 2
obytné plochy. /15/
Porovnání úrovně bydlení v Němčicích nad Hanou v roce 1961 s
celostátní úrovní bydlení v ČSSR v roce 1965:
Průměrná velikost bytu
Obytných místností

Němčice n. H. 1961
1,73

ČSSR 1965
1,77

Výměra

32,55 m2

34,80 m2

V jednom bytě

3 lidé

3 lidé

Přesný průměr

3,13 osoby

3,34 osoby

Na jednu osobu

1,82 obyt. místností

1,46 obyt. místností

Na jednu osobu

10,40 m2 obyt. plochy

9,70 m2 obyt. plochy

/23/
Technické a hygienické vybavení bytů
Rychlý růst úrovně bydlení v naší obci se projevuje také zlepšením
příslušenství a hygienických zařízení bytů. Hygiena a kultura bydlení se neustále
a soustavně zdokonaluje zřizováním domácích vodovodů, přístavbou koupelen a
splachovacích WC, výstavbou spižíren místo komor, budováním prádelen s
kotlem na vyvařování prádla, s pračkou a odstředivkou a budováním etážového
nebo ústředního topení.
Situaci hygienických a technických zařízení i v jejich bytovém
příslušenství v jubilejním roce 1963 ukazuje tento přehled. Jeho číselné údaje
byly získány podrobným průzkumem úrovně bydlení v naší obci provedeným v
září 1963. /24/
Počet bytových domácností s příslušenstvím bytu

656

100 %

165

Byty s prádelnou (s kotlem na vyvařování prádla)

407

62 %

Byty s koupelnou (koupelna s vanou)

266

41 %

Byty se spižírnou (místnost jen pro potraviny)

327

50 %

Byty se splachovacím WC

143

22 %

Byty s domácím vodovodem

297

45 %

14

2%

Byty s etážovým nebo ústředním topením

Vybavení bytových domácností předměty dlouhodobého používání
Kulturní úroveň bydlení v naší obci dokazuje i ta skutečnost, do jaké míry
byly v roce 1963 vybaveny domácnosti v Němčicích nad Hanou kuchyňskými,
pracími a šicími stroji.
Výrobek

Užívá bytových Počet % z celkového
domácností
počtu domácností

Elektrický nebo plynový sporák

118

18

Elektrická trouba

284

43

Elektrický nebo plynový vařič

544

83

Akumulační elektrická kamna

15

2

Elektrická chladnička
Elektrický ohřívač (bojler)

166
36

25, v ČSSR - 20
5

Elektrická pračka

469

71, v ČSSR - 50

Elektrická odstředivka

289

44, v ČSSR - 25

Elektrická žehlička

607

93

Elektrický vysavač prachu

201

31

Šicí stroj

393

60

V současné době (1966), kdy náš spotřební trh je již dostatečně zásoben
těmito elektrickými a plynovými spotřebiči, jejich počet v našich domácnostech
neúměrně a mnohem rychleji vzrůstá a není daleká doba, kdy domácnosti bez
těchto spotřebičů budou i na venkově vzácností (výjimkou).
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Kulturnost bydlení
V posledních 20 letech se mění u nás a celkem i na venkově nejen velikost
bytů co do počtu místností, ale hlavně vybavení bytů jak po stránce zařízení, tak
i doplnění moderním nábytkem a vkusnými dekoračními doplňky. Parkety v bytě,
linoleum v kuchyni, vybavené moderním kuchyňským zařízením, potahový
nábytek s křesly v obývacím pokoji a lustry s elektrickými svítidly v ložnici
dokazují, že naše venkovské domácnosti se postupně vyrovnávají s byty
městskými. Ovšem kulturnost bydlení nezávisí jen na bytovém prostoru, na
vybavení bytu potřebným technickým zařízením a hygienickým příslušenstvím,
ale souvisí také s tím, zda bytového prostoru účelně využíváme a ve kterých
místnostech se soustřeďuje náš každodenní život. Ještě donedávna se rodinný
život na venkově soustřeďoval v kuchyni. Ale i tento, můžeme říci staletý návyk,
zde nyní mizí. Je to mimo jiné i v důsledku vybavení domácností rozhlasovým
přijímačem, gramorádiem, televizorem, etážovým nebo ústředním topením, které
nutí majitele bytů využívat v létě i v zimě všech částí bytu a jeho zařízení.
Základy bohatšího a kulturnějšího života jsou v současné době položeny
nejen v našem městečku, ale všude na venkově. Naše vesnice urychleně dohánějí
města v úrovni životního prostředí, tj. v bytových a hygienických poměrech i v
úrovni kulturního života. Lékařská péče umožňuje dnes pacientovi z
nejodlehlejších vesnic pohotovou ambulanční službou v kterékoliv době poměrně
rychle a pohodlně dosáhnout speciální léčebné péče v okresní nemocnici nebo
porodnici. Rozsáhlá síť dětských poraden a školních lékařů se stará stejnou měrou
o venkovské děti jako o městské. Hygiena práce v zemědělských socialistických
závodech se postupně vyrovnává hygieně práce v průmyslu. Avšak odstraňování
rozdílu v pracovních podmínkách mezi městem a vesnicí zůstává zatím
otevřeným problémem. Ve způsobu stravování a oblékání není dnes mezi vesnicí
a městem většího rozdílu. Tak nižší úroveň kulturního života na venkově patří již
minulosti. /4/
Svědčí o tom i statistika výrobků dlouhodobého užívání v domácnostech v
Němčicích nad Hanou pořízená MNV v září 1963:
Výrobek

Užívá domácností

Počet % z celkového počtu
domácností

Rozhlasový přijímač

523

80

Gramorádio

74

11

Tranzistor

37

6

167

Televizor

274

42

Fotoaparát

146

22

22

3

629

96

Motokolo (moped)

95

14

Skútr

17

3

153

23

30

5

Filmová kamera
Jízdní kolo

Motocykl
Osobní auto

V roce 1970, tj. v roce, kdy končí éra našeho městečka, neboť Němčice nad
Hanou se stávají městem, byla provedena jako samostatná akce v obci statistika
úrovně vybavenosti našich domácností. Účelem tohoto sociologického průzkumu
bylo určit nejen stav životní úrovně bydlení obyvatelstva v prvním roce našeho
města, ale také zjistit tempo růstu kulturnosti bydlení, technického a
hygienického zařízení bytů a vybavení bytových domácností předměty
dlouhodobého užívání. Na základě 28 údajů se zjišťovala vybavenost v 708
domácnostech v 660 trvale obydlených bytech, jak ukazují tyto přehledy údajů
sociologických průzkumů úrovně bydlení obyvatelstva v Němčicích nad Hanou.
Přehled údajů sociologických průzkumů úrovně bydlení obyvatelstva v
Němčicích nad Hanou v září 1963 a prosinci 1970.
Situace v bydlení

1963

1970

Počet domácností

656

708

Technické a hygienické
vybavení bytů-užívá
domácností

1963

1970

1963

1970

počet

počet

%

%

Byty s prádelnou

407

275

62

39

Byty s koupelnou

266

350

41

50

Byty se spižírnou

327

420

50

59

Byty se splachovacím WC

143

286

22

40

168

Byty s domácím vodovodem

297

440

45

62

14

137

2

19

Vybavení bytů předměty
dlouhodobého užívání

1963

1970

1963

1970

počet

počet

%

%

Elektr. nebo plynový sporák

118

267

18

38

Elektrická trouba

284

276

43

39

Elektr. nebo plynový vařič

544

437

83

62

15

17

2

2

166

431

25

61

36

131

5

19

Elektrická pračka

469

488

71

69

Elektrická ostředivka

289

395

44

56

Elektrická žehlička

607

596

93

84

Elektrický vysavač

201

338

31

48

Šicí stroj

393

406

60

57

Kuchyňský robot

-

76

-

11

Kultura bydlení

1963

1970

1963

1970

počet

počet

%

%

523

468

80

66

Gramorádio

74

196

11

28

Tranzistor

37

265

6

37

Televizor

274

472

42

67

Fotoaparát

168

157

25

22

Jízdní kolo

629

485

96

69

95

94

14

13

Byty s etáž. nebo ústř. topením

Akumulační elektrická kamna
Chladnička
Elektrický ohřívač (bojler)

Rozhlasový přijímač

Motokolo (moped)

169

Skútr
Motocykl
Osobní auto

17

23

3

3

153

121

23

17

30

80

5

11

/66/
Tempo vývoje zvyšování úrovně bydlení obyvatel Němčic nad Hanou za 7
let, tj. v období 1963–1970, udává tento záznam:
Vybavení
bytů-hygiena

Přírůstky
1963-1970

Stav k 1.12.1970
celkem

Počet

%

Počet

%

Chladnička

265

36

431

61

Vysavač

137

17

338

48

Domácí
vodovod

143

17

440

62

Splachovací
WC

143

18

286

40

Elektrický
ohřívač-bojler

95

14

131

19

Koupelna

84

9

350

50

Spižírna

93

9

420

59

Kultura
bydlení

Přírůstky
1963-1970

Stav k 1.12.1970
celkem

Počet

%

Počet

%

Tranzistor

228

31

265

37

Televizor

198

25

472

67

Gramorádio

122

17

196

28

Osobní auto

50

6

80

11
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Technické
vybavení
domácností

Přírůstky
1963-1970

Stav k
1.12.1970
celkem

Počet

%

Počet

%

Elektr. nebo
plyn. sporák

149

20

267

38

Elektrická
odstředivka

106

12

395

56

19

2

488

69

Etáž. nebo
ústř. topení

123

17

137

19

Kuchyňský
robot

-

-

76

11

Pračka

Jak ukazuje přehled, byla věnována hygieně bydlení v Němčicích nad
Hanou v době od září 1963 do prosince 1970 největší pozornost. Tak v roce 1970
téměř 2/3 domácností měly chladničky (61 %), skoro ½ domácností (48 %)
vysavač, téměř 2/3 domácností (62 %) domácí vodovod. Koupelna se stala
příslušenstvím poloviny domácností (50 %), spižírna 59 % domácností.
Elektrický ohřívač vody (bojler) sloužil již 1/5 domácností (19 %) a splachovací
WC 40 % domácností.
Kulturu bydlení zvýšily tranzistory v 265 domácnostech (37 %), televizory
ve 472 domácnostech (67 %), gramorádia ve 196 domácnostech (28 %) a osobní
auta 80 rodinám, tj. 11 % domácností.
Zdánlivý pokles počtu domácností s prádelnou (v roce 1963-407
domácností s prádelnou, v roce 1970-275 domácností s prádelnou) lze si vysvětlit
různými hledisky při provádění této statistiky. V roce 1963 byly zjišťovány byty
s prádelnou jako samostatnou místností s kotlem na vyvařování prádla, kdežto v
roce 1970 byly zjišťovány byty s prádelnami, a to nejen s kotlem na vyvařování
prádla, ale také s přívodem vody – vodovodem s odpadem vody do kanalizace.
Proti roku 1963 se zvýšil o 31 % počet domácností s tranzistorem a o 17 %
počet domácností s gramorádiem. V důsledku toho se snížilo procento
domácností s tradičním rozhlasovým přijímačem a to z 80 % v roce 1963 na 66
% v roce 1970.
Zatímco během posledních 7 let se zvýšil počet osobních aut v Němčicích
nad Hanou o 50, nastává větší pokles v používání jízdních kol (o 27 %) a mírný
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pokles v užívání motocyklů (o 6 %). Téměř na stejné úrovni zůstává používání
mopedů a skútrů.
Větší využívání elektrických sporáků (172 domácností) a plynových
sporáků (95 domácností) v našich domácnostech (zvýšení o 149 domácností, tj.
o 20 %) zmenšuje používání elektrické trouby i elektrických a plynových vařičů.
Používání elektrických žehliček a šicích strojů se také poněkud snížilo, neboť
rodiny využívají ve zvýšené míře veřejných služeb pro ulehčení práce
zaměstnaných žen.
Velikého rozšíření během posledních 7 let dosáhlo u nás etážové a ústřední
topení. Z původních 14 domácností (2 %) v roce 1963 vzrostlo etážové a ústřední
topení ve 123 domácnostech a dosáhlo tak v roce 1970 počtu 137 domácností, tj.
19 % takto zařízených. Poměrně nepatrné procento našich domácností používá
akumulační elektrická kamna (196–15 domácností, 1970– 17 domácností).
Největšího rozšíření v posledních letech dosáhlo u nás používání
chladniček. Zatímco v roce 1963 mělo chladničky 166 domácností (25 %),
užívalo chladniček v roce 1970 již 431 domácností (61 %). Vzrostlo tedy užívání
chladniček o 265 domácností, tj. o 36 %.
Ze všech těchto ukazatelů je patrno rychlé tempo růstu životní úrovně v
bydlení obyvatelstva nejen našeho města, ale celé naší vlasti.
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Vybavení obce
A. Občanské vybavení obce
I. Správa obce: Národní výbor
Městečko spravuje Místní národní výbor v Němčicích nad Hanou (MNV).
Prostřednictvím MNV si vládne lid v obci sám, neboť podle nové socialistické
ústavy, přijaté Národním shromážděním 11.července 1960, veškerá moc v ČSSR
patří pracujícímu lidu. MNV řídí hospodářský a kulturní život v obci. Jeho orgány
jsou plénum MNV, rada MNV a komise MNV.
MNV v Němčicích nad Hanou měl v roce 1963 celkem 30 členů – poslanců
(19 mužů a 11 žen), tj. stejný počet, jaké mělo první obecní zastupitelstvo,
zvolené téměř před 100 lety – v roce 1864, kdy začali občané volit své zástupce
do veřejné správy obce. Plénum MNV, tj. shromáždění všech poslanců MNV,
schvaluje na svých zasedáních, svolaných zpravidla po dvou měsících, činnost
rady MNV. Usnáší se na opatřeních směřujících k rozvoji hospodářského a
kulturního života v obci. Věnuje také plnou pozornost dalšímu zlepšování
životního prostředí a úrovně bydlení v obci, pečuje o rozvoj zemědělství a
rozšiřování služeb pro obyvatelstvo. MNV spojuje ve své činnosti plnění úkolů
celostátních, vyplývajících ze státního plánu, zákonů a řídící činnosti vlády a
zároveň zabezpečování místních potřeb a zájmů, přičemž však zájmy celostátní
musí být nadřazeny zájmům místním a dílčím, které s celostátními musí být
uváděny v soulad.
Rada MNV (R-MNV) v Němčicích nad Hanou má v roce 1963 celkem 11
členů (předsedu MNV, tajemníka MNV, 7 předsedů komisí a 2 jmenované členy).
Rada MNV řídí a usměrňuje činnost jednotlivých komisí při MNV tak, že ukládá
těmto komisím závažné úkoly, vyplývající z usnesení rady MNV a vyšších
orgánů (ONV, KNV apod.). Rada MNV koná schůze pravidelně jednou za čtrnáct
dnů podle svého pracovního plánu. Hlavní náplň práce rady MNV spočívá v
přípravě jednání pro plénum MNV a zabezpečování úkolů přijatých plenárním
zasedáním. R-MNV řeší a zabezpečuje prostřednictvím předsedů komisí zásadní
úkoly, které nebyly podrobně projednávány na plenárním zasedání MNV (např.
jednotný plán kulturní a osvětové činnosti v obci, zabezpečení jarních prací v
zemědělství apod.). R-MNV hodnotí také práci na jednotlivých úsecích činnosti
dle úkolů vytyčených plenárním zasedáním a informuje pravidelně plenární
zasedání o plnění úkolů v obci. /26/
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Aby byla zajištěna co nejširší účast občanů na správě obce, ustavil MNV v
Němčicích nad Hanou v roce 1960 osm komisí při MNV, a to jak ze zvolených
členů-poslanců MNV, tak také přímo výběrem z řad občanů, kteří svou veřejnou
činností projevují zájem o určitý úsek veřejného života v obci a zároveň skýtají
záruku, že budou platnými členy komisí, pracujících na tomto úseku. Komise při
MNV zajišťují řešení všech hospodářských i kulturních úkolů a socialistického
pořádku v obci. Zároveň vychovávají občany k tomu, aby svědomitě a důsledně
zachovávali zákony a ostatní předpisy, dobrovolně a odpovědně plnili své
povinnosti vůči státu i společnosti a měli v úctě práva svých spoluobčanů. MNV
v Němčicích nad Hanou svěřil v roce 1960 tyto úseky činnosti v obci osmi
komisím při MNV:
1. Komise plánovací-plánuje úkoly na úseku hospodářském i kulturním.
Spolu s finanční komisí vypracovává krátkodobé i dlouhodobé plány
rozvoje obce.
2. Komise finanční a rozpočtová-řeší úkoly finančního hospodaření na
základě finančních plánů a ročních rozpočtů.
3. Komise zemědělská-zabezpečuje společně s představenstvem JZD rychlý
rozvoj zemědělské výroby, pravidelně hodnotí plnění zemědělské výroby
a výkupu jak v jednotném zemědělském družstvu, tak i u soukromého
sektoru (soukromě hospodařících zemědělců).
4. Komise pro výstavbu, vodní hospodářství a energetiku (technická) zabezpečuje, aby bytová výstavba družstevní, podniková, JZD i soukromá
se uskutečňovala v plánovaném rozsahu podle směrného územního plánu
obce (SÚP). Pečuje o údržbu místních komunikací, kanalizace, veřejného
osvětlení a místního rozhlasu. Dbá o čistotu vodních toků v katastru obce.
Řeší otázky zásobování vodou tak, aby se postupně zlepšoval vodní režim
v souladu s rozvojem výrobních sil a rostoucí životní úrovní obyvatelstva.
5. Komise školská a kulturní-stará se o místní školy a pečuje o kulturní
osvětovou činnost (filmová představení, přednášky, divadelní představení,
koncerty, zábavy) a o tělovýchovnou činnost v obci. Řídí sbor pro
občanské záležitosti.
6. Komise POP (péče o pracující) a bytová-pečuje o hygienu životního a
pracovního prostředí v celé obci jejím okolí ve spolupráci s místními
závody a složkami Národní fronty. Stará se o místní jesle a ve spolupráci s
místními lékaři zajišťuje řádný chod zdravotních služeb v obci, doporučuje
přiznání sociálních dávek a sociálních důchodů, stará se o přestárlé a
důchodce a v naléhavých případech vyjadřuje se k umístění těchto osob v
ústavech sociální péče. Stará se o řádnou správu bytového fondu, zajišťuje
spravedlivé přidělování bytů uchazečům v obci a projednává přestupky
občanů v porušování bytového zákona.
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7. Komise místního hospodářství (MH) a obchodu-pečuje o rozvoj služeb
obyvatelstva tak, aby místní výroba a opravářská činnost i údržba postupně
uspokojovala potřeby nejen obyvatel naší střediskové obce, ale i okolních
spádových obcí. Zabezpečuje všestranný rozvoj obchodní sítě v obci ve
spolupráci s Jednotou lidových spotřebních družstev v Prostějově a s
ostatními obchodními organizacemi.
8. Komise pro veřejný pořádek (bezpečnostní) - pečuje o veřejný pořádek
a bezpečnost na veřejných místech (ulicích, místním nádraží, sportovním
stadionu, koupališti), v dopravě po silnicích, v obchodních prodejnách a
ostatních zařízeních občanské vybavenosti obce. Dohlíží na dodržování
protipožárních předpisů v obci, pečuje ve spolupráci s představenstvem
JZD o ochranu majetku na úseku zemědělském a zajišťuje kázeň při
tanečních zábavách, filmových, divadelních představeních i jiných
kulturních a sportovních podnicích v obci. Nutnou službu koná jeden nebo
více členů pořádkové komise. Zvýšenou pozornost věnuje tato komise boji
proti alkoholismu. Pečuje také o výchovu pracujících, aby dodržovali
socialistickou zákonitost, dodržovali zásady socialistického soužití,
upevňovali socialistickou morálku ve vztahu jednotlivců ke společnosti i
ve vztahu mezi jednotlivci samými.

Místní národní výbor v Němčicích nad Hanou v jubilejním roce 1963
Volební
obvod: číslo,
ulice

Jméno poslance
MNV

Číslo
domu

Rad
a
MN
V

Komise MNV

1.Cukrovar

Mojžíšová Marie

313

-

člen školské a kulturní

2.U nádraží

Vrána Jaroslav

282

člen

POP a bytová-předseda

3.Masarykova
1.

Vojtek Stan. ml.

365

-

technická-člen

4.Masarykova
2.

Oulehlová
Anežka ml.

224

5. Masarykova
3.

Štěpánek
František

348

POP a bytová-člen
-

plánovací-člen

175

6. Masarykova
4.

Čáp František

349

7.Dolní brána

Skácel Milan

368

člen

finanční-předseda

8.Žabák

Markl Vladimír

410

člen

MH a obchodupředseda

9.Fučíkova

Horáková Milada

330

-

finanční-člen

10.Čs. armády
1.

Smékalová
Františka

492

-

zemědělská-člen

11.Sokolská

Matoušková
Naďa

500

-

školská a kulturní-člen

12.Čs. armády
2.

Kroupová
Antonie

450

-

POP a bytová-člen

13.Chvátalova

Holub Jan

47

-

zemědělská-člen

14. nám.
Komen. 1.

Šichová Marie

441

člen

MH a obchodu-člen

15. nám.
Komen. 2.

Dvořák Alois

71

-

zemědělská-člen

16. nám.
Palackého 1.

Synek Viktor

9

člen

bezpečnostní-předseda

17. nám.
Palackého 2.

Dvořák Hynek

16

-

bezpečnostní-člen

18. nám.

Zedníčková
Ludmila

30

člen

zemědělská-člen

19.Horní brána

Oulehla Jiří

2

-

technická-člen

20.Havlíčkova

Hudeček Vít

380

-

bezpečnostní-člen

21.Novosady 1. Hruška Jaroslav

229

-

bezpečnostní-člen

22.Šafaříkova
1.

Dvořák František

172

člen

technická-předseda

23.Šafaříkova
2.

Vystavěl Antonín

320

člen

školská a kulturnípředseda

Komen. 3.

POP a bytová-člen

176

24.Tyršova

Coufalík
František

513

člen

zemědělská-předseda

25.Jablonského

Šikling Otto

377

-

plánovací-člen

26.Polní

Arnoštová
Františka

480

-

MH a obchodu-člen

27.Novosady 2. Oulehlová Marie
ml.

160

-

POP a bytová-člen

28.U mlýna

Ovčačík Josef st.

104

-

plánovací-člen

29.Hřbitovní

Vavřík František

514

před
seda

plánovací-předseda

323

člen

plánovací-člen

-předseda MNV
30.Hliník

Oulehla František
-tajemník MNV

Poslanci MNV jubilejního roku našeho městečka byli zvoleni na čtyřleté
volební období ve volbách 7.června 1960. Obec Němčice nad hanou je rozdělena
do 30 volebních obvodů. Každý volební obvod si zvolil jednoho poslance ze dvou
nebo více kandidátů, kteří byli navrženi pro jednotlivé volební obvody buď KSČ,
výborem žen nebo některou společenskou či zájmovou organizací v obci. Návrhy
kandidátů na poslance MNV projednal a na kandidátní listiny pro volby do MNV
schválil Místní výbor Národní fronty v Němčicích nad Hanou. Do MNV bylo
zvoleno celkem 30 poslanců, z toho 12 poslanců za KSČ, 5 poslanců za JZD, 4
poslanci bezpartijní, 3 poslanci za TJ Sokol, 3 poslanci za Čs. červený kříž, 1
poslanec za Jednotu spotřebních družstev, 1 poslanec za Svaz čs. požární ochrany
a 1 poslanec za Čs. svaz mládeže. Poslanci MNV slouží lidu svými schopnostmi
i znalostmi a zasahují tam, kde toho výstavba socialismu nejvíce potřebuje, buď
při řešení hospodářských nebo kulturních otázek v obci. Funkce ukládá poslanci
MNV především práci s lidmi, získávat je pro usnesení strany a vlády a
organizovat úsilí za jejich splnění. Proto se poslanec pravidelně schází se svými
voliči a skládá jim účty ze své činnosti. Zároveň od svých voličů vyžaduje
podněty a připomínky pro svou vlastní práci i činnost orgánu NV. Poslanec je
povinen aktivně se zúčastňovat práce NV, pracovat v některé komisi a svědomitě
plnit svou funkci. Poslanec NV je voleným členem tohoto zastupitelského orgánu
a je z výkonu své funkce odpovědný jak svým voličům, které zastupuje, tak i
plenárnímu zasedání NV, jehož je členem.
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Úřadovny MNV v Němčicích nad Hanou jsou umístěny v jednopatrové
rožní budově, postavené obcí na náměstí Palackého v roce 1875. V I. poschodí
této budovy je národnímu výboru k dispozici velká a malá zasedací síň, obřadní
místnost, 2 kanceláře pro zaměstnance MNV a 1 kancelář pro předsedu MNV,
místnost s rozhlasovou ústřednou a obecní archív. V letech 1958–1964 byly
provedeny generální opravy této budovy. Celá budova dostala vodorovnou
izolaci proti vlhkosti, byla vyměněna okna v přízemí, změněn jejich tvar i počet.
Ve dvoře budovy MNV na místě bývalé ledovny byla postavena budova veřejné
knihovny a telefonní ústředny pro poštovní úřad, který je umístěn v přízemí
hlavní budovy.
Majetek obce k 31.12. 1963 činil:
Základní prostředky (budovy, komunikace, kanalizace, stroje, pozemky, různá
zařízení) 14 784 981,37 Kčs.
Drobné krátkodobé předměty (nábytek, textil, nádobí aj.) 384 167,05 Kčs.
Materiálové zásoby (stavební materiál, potraviny, knihy) 134 681,52 Kčs.
Celkem: 15 303 829,94 Kčs.
Rozpočet obce na rok 1964 byl plněn takto:

Příjem

Plán

Skutečnost

1 194 306,92 Kčs

1 228 631,94 Kčs

Plán překročen na 102,8 %.
Vydání

1 222 306,92 Kčs

1 161 002,42 Kčs

Plán splněn na 94,9 %.
/27/
Aktivy národního výboru
Aktivy NV jsou kolektivy dobrovolných pracovníků, kteří se přímo účastní
úkolů NV, a to jak při jejich přípravě a zajišťování, tak i při kontrole jejich plnění.
Aktivy NV jsou vedle volených orgánů nejdůležitějším činitelem při zapojování
širokého okruhu občanů do přímé účasti na veřejné správě. Proto je také práce s
aktivem nejvýznamnějším měřítkem úrovně práce celého NV. Aktivy NV si
vytvářejí všechny orgány NV. Při získávání pracujících na řízení hospodářství a
veřejné správy ustavuje rada NV občanské výbory (ve městech a sloučených
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obcích) a různé občanské komise jako svůj aktiv, který pomáhá zajišťovat plnění
plánu rozvoje a rozpočtů NV a umožňuje orgánům NV styk s ostatními občany.

Výbor žen
Důležitým aktivem národních výborů se staly po roce 1952 Výbory žen
(VŽ). Jejich hlavním posláním je zlepšit a udržet aktivní práci žen ve veřejném,
hospodářském a kulturním životě, vzbudit zájem o specifické problémy, sporná
dosud nerozhodnutá otázka, žen v obci a pomáhat při jejich řešení.
Výbor žen v Němčicích nad Hanou má 30 členek, které byly zvoleny pro
30 volebních obvodů v obci na veřejné schůzi, svolané MNV. Výbor žen řídí rada
MNV prostřednictvím předsedkyně VŽ, která je v současné době zároveň
členkou MNV. Rada MNV pomáhá VŽ při stanovení úkolů v jejich plánu práce
a snaží se usměrnit činnost VŽ na ty úseky veřejné činnosti, kde je toho právě
nejvíce třeba. Schůze VŽ se konají pravidelně měsíčně a jsou navštěvovány buď
předsedou nebo tajemníkem MNV.
V letech 1961-1965 VŽ v Němčicích nad Hanou řešil celou řadu problémů
v obci. Na svých zasedáních projednával připomínky k zásobování masem,
mlékem, máslem, ovocem a zeleninou, připomínky k pracovní době v prodejnách
Jednoty, k hygienickým nedostatkům v různých zařízeních v obci a ke službám
obyvatelstvu v Podniku místního hospodářství. Výbor žen zajišťoval různé
přednášky pro ženy, hlavně zdravotní a výchovné. Agitoval (získával nebo
přesvědčoval někoho) u žen pro zvyšování výrobních úkolů v JZD, hlavně v
živočišné výrobě, získával ženy pro plnění nákupu mléka a vajec. Organizoval
mezi ženami pomoc JZD při špičkových jarních pracích okopaninách, o žních i
při sklizni brambor a hlavně cukrovky. Účastnil se také zvelebovacích prací v
obci (úprava parků, chodníků a veřejných prostranství) a několikaletého budování
venkovské polikliniky v akci Z. Spolupracoval při akcích Sboru pro občanské
záležitosti a s orgány ONV při péči o mládež, při rozvodových řízeních apod.
Výbor žen nejen zajišťoval, ale také hodnotil činnost žen v orgánech MNV a ve
složkách Národní fronty. Při všech agitačních akcích v obci se zapojovaly členky
VŽ do agitačních trojic, utvořených z poslanců MNV a zástupců složek Národní
fronty.

Místní lidový soud (MLS)
Místní lidové soudy se zřizují ve větších obcích volbou místních občanů
nebo na pracovištích (závodech) volbou vhodných pracovníků. Tyto soudy
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projednávají jen ty případy porušování socialistického soužití (spory mezi
občany, závažnější případy porušování právního řádu a pravidel socialistického
soužití), u nichž nestačí vzhledem k závažnosti věci výchovné působení orgánu
NV nebo organizací ROH a ČSM k nápravě provinilého občana. MLS může
uložit některé z těchto opatření: napomenutí, veřejnou důtku nebo pokutu do 500
Kč anebo nápravné opatření srážkou z platu až do 15 % na dobu nejvýše tří
měsíců. Dojde-li soud po projednání provinění nebo trestního činu k závěru, že
již samo projednání věci splnilo svůj účel, neuloží žádný trest.
První místní lidový soud v Němčicích nad Hanou byl ustaven na veřejné
schůzi, konané dne 10.října 1963 v sále kina. Má tři senáty po třech členech a
jednoho předsedu, celkem tedy 10 členů. Předsedou je Jaroslav Hruška. Všichni
soudci MLS vykonávají svou funkci čestně vedle svého zaměstnání.

Místní komise lidové kontroly
Nejnižším článkem soustavy volených orgánů lidové kontroly je místní
komise lidové kontroly (MKLK). Tato odpovídá za svou činnost okresní, krajské
a ústřední komisi lidové kontroly a statistiky, ale i svým voličům. Komise lidové
kontroly soustavně kontroluje vývoj a plnění úkolů národního hospodářství,
chrání celospolečenské zájmy, kontroluje stav a úroveň vyřizování stížností,
oznámení a podnětů pracujících. Celková činnost orgánů lidové kontroly je
zaměřena nejen na zjišťování nedostatků při plnění různých zákonů, směrnic i
usnesení a k navrhování opatření k jejich odstranění, ale především na to, aby se
nedostatkům zabránilo.
Na prostějovském okrese bylo zvoleno v roce 1963 mimo okresní komisi
lidové kontroly 29 místních komisí lidové kontroly a 30 závodních komisí lidové
kontroly. M9stní komise lidové kontroly v Němčicích nad Hanou byla poprvé
zvolena na veřejné schůzi 10.10.1963 současně s místním lidovým soudem. Má
11 členů a provádí kontrolu hlavně v těch organizacích, kde má dohled MNV.
Předsedou komise je Eduard Münster.
Činnost komise je řízena okresní komisí lidové kontroly a stranickými
orgány. Prvním volebním období komise, tj. od roku 1963 do roku 1965, získávali
členové MKLK teprve zkušenosti a také prakticky začínali s novou formou
činnosti, která mnohdy narážela na nepochopení těch pracovníků a vedoucích, na
jejichž pracovišti byla kontrola prováděna. Přes všechna tyto potíže byla však
řešena řada nedostatků ať již na úseku zemědělství, či v závodech, obchodech,
zařízeních MNV atd. Přes všechny počáteční nedostatky, které se v průběhu
činnosti komise projevily ať již z hlediska komise samotné, či ostatních orgánů
pro nedocenění kontrolní činnosti, je nutno říci, že bylo již vykonáno kus dobré
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práce, která přinesla kladné výsledky, pokud jde o materiální hodnoty a zejména
pak při zajišťování práv a spokojenosti občanů, hlavně při vyřizování jejich
stížností.

Sbor pro občanské záležitosti
Aktivem rady MNV v Němčicích nad Hanou je sbor pro občanské
záležitosti, který byl ustaven v roce 1958; v současné době má 6 členů (1 muže a
5 žen). Sbor pomáhá zavádět nový způsob společenského života, pečuje o
důstojný a slavnostní ráz občanských obřadů a o jejich stále účinnější výchovnou
a kulturní náplň. Jeho úkolem je pozorně sledovat lidský život, bohatý na události,
aby se člověk cítil v plném smyslu členem společnosti a nebyl v obci osamocen,
protože společně prožitá radost je radostí dvojnásobnou a smutek poloviční. A
tak náš sbor pro občanské záležitosti pečlivě připravuje v obřadní síni na radnici
vítání dětí do života, hromadně asi po šesti, za účasti nejbližších příbuzných. V
roce 1962 se této slavnosti zúčastnil předseda Sborů pro občanské záležitosti v
ČSSR, spisovatel Jan Hostáň z Prahy. V roce 1966 bylo provedeno vítání u všech
32 narozených dětí. Při každém narození dítěte je předáno rodičům blahopřání.
Sbor provádí za účasti zástupců MNV i z okolních obcí přiškolených k ZDŠ v
Němčicích nad Hanou slavnostní předání občanských průkazů mladistvým,
tj.15letým žákům a žákyním zdejší školy. Tak bylo v roce 1966 předáno 108
občanských průkazů žactvu ZDŠ. Sbor pomáhá při slavnostním aktu uzavírání
manželství v obřadní síni MNV, kde se novomanželé stávají středem veřejného
zájmu obce. Za rok 1966 se konalo celkem 40 sňatků našich občanů, z nich jen
občanských, s vyloučením církevních obřadů 23. Uzavřeným sňatkům zasílá sbor
také blahopřání. Při oslavách životních jubileí, tj. při dovršení 70 let, dále pak od
81 let, zasílá Sbor pro občanské záležitosti každoročně blahopřání místním
občanům. Písemných blahopřání při výročí 70, 81, 82,83...let bylo zasláno v roce
1966 celkem 38. Při dovršení 75, 80, 85, 90 let jubilanty navštíví osobně zástupci
Sboru a je jim předán malý dárek s kytičkou. v roce 1966 bylo těchto osobních
návštěv 15. Jubilanty nepotěší jenom dárek, ale především ta pozornost, že si na
ně jiní vzpomněli. Nakonec SPOZ se stará také o oslavy různých událostí
osobních, rodinných a pracovních jubileí, pomáhá pozůstalým při důstojném
rozloučení se zemřelým na občanských pohřbech. V roce 1966 bylo v obci
celkem 16 pohřbů, z nich 4 podle občanského obřadu. V roce 1966 se rozloučil
Sbor se zemřelými občany v 8případech na církevních pohřbech a ve dvou
případech na kremacích. Při každém úmrtí našeho občana zasílá Sbor pozůstalým
rovněž projev soustrasti (kondolenci) a prostřednictvím své členky, matrikářky,
pomáhá rodině zemřelého při vyřizování záležitostí spojených s pohřbem. Sbor
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pečuje také o přestárlé občany v obci. Vdovám po zemřelých občanech ve všech
obcích matričního obvodu pomáhá při vyřizování vdovského a sirotčího důchodu.
Po narození všech osob, o všech uzavřených manželstvích a o všech
úmrtích osob se vedou zápisy ve zvláštních úředních knihách, zvaných matriky.
Matriky jsou veřejné knihy, do nichž se zapisují údaje sloužící ke zjištění a
ověření osobního stavu občana (narození, jméno, uzavření manželství, úmrtí,
dohody o užívání příjmení při uzavření manželství nebo jeho změny po rozvodu,
povolení změny jména a příjmení apod.). Dříve vedly matriky jen církevní úřady,
zákony po roce 1918 připouštěly v českých zemích státní i církevní matriky. Od
1.ledna 1950 vedou jednotné státní matriky jen místní národní výbory v sídlech
matričních obvodů. K vedení matriky ustanovuje rada MNV matrikáře a jeho
zástupce, tj. občana, který má zkoušku ze znalostí potřebných k vedení matrik.
Němčice nad Hanou jsou sídlem matričního obvodu pro 7 obcí: Němčice nad
Hanou, Hrušku, Mořice, Pavlovice - Unčice, Srbce, Vitčice a VrchoslaviceDlouhou Ves. Pro každou obec matričního obvodu se musí vést matrika odděleně
(kniha narození, kniha úmrtí). Jedinou výjimkou je kniha manželství, do níž se
zapisují všechny sňatky uzavřené v matričním obvodu. Zákon určuje, že narození
dítěte se musí oznámit matrikáři do 7 dnů po narození, úmrtí nejpozději
následující všední den.

Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti
Sbor národní bezpečnosti (SNB) vznikl v Československu po druhé
světové válce v roce 1945 při znovuzřízení státní a veřejné správy. Nahradil
bývalé bezpečnostní orgány četníků a policie z Rakousko – Uherska i z období
první republiky a tzv. protektorátu Čechy a Morava. Proti těmto orgánům dnešní
Sbor národní bezpečnosti hájí zájmy pracujících a ve své činnosti se neomezuje
pouze na vyhledávání a postih trestné činnosti pachatele, ale provádí také jako
jeden z hlavních úkolů preventivní, tedy ochranou výchovnou činnost
spoluobčanů. Přitom úzce spolupracuje s národními výbory, s komisemi při
MNV, závody, školami, společenskými organizacemi a širokou veřejností.
Příslušníci SNB jsou nejen vedeni a školeni odborně, ale i politicky v duchu
marx-leninismu, což je opakem tzv. “nepolitičnosti” bezpečnostních orgánů za
kapitalismu.
Četnická stanice v Němčicích nad Hanou byla zřízena 11.prosince 1909 a
umístěna až do zrušení stanic SNB v roce 1953 na náměstí Palackého v prvním
poschodí domu č.11. V tomto roce byly vytvořeny jako nejnižší orgány Veřejné
bezpečnosti okrsky Veřejné bezpečnosti, spravované zpravidla jedním členem
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VB. O veřejný pořádek a bezpečnost v naší obci i jejím nejbližším okolí
(Vrchoslavice-Dlouhá Ves, Hruška) pak pečoval okrskový zmocněnec VB, který
spolupracoval s komisí MNV pro ochranu veřejného pořádku v přidělených
obcích. Úřadovna okrsku VB v Němčicích nad Hanou byla umístěna na
Palackého náměstí v přízemí domu č.24 (v bývalé holírně).
Od 1.července 1964 je na celém území republiky v platnosti nový systém
obvodních oddělení VB. V pravomocí nově vytvořených obvodních oddělení je
péče o veřejný klid a pořádek, odpovědnost za ochranu majetku,
spoluodpovědnost za bezpečnost a plynulost dopravy, péče o dodržování pravidel
socialistického soužití aj. Na tyto základní články našeho bezpečnostního aparátu
byly přesunuty i některé správní úkoly, jako například odebírání dokladů od
občanů při vydávání či prodlužování občanských průkazů a předávání jich k
vyřízení Okresnímu oddělení Veřejné bezpečnosti v Prostějově nebo podávání
zpráv o veřejném pořádku komisi pro veřejný pořádek při MNV aj.
Podle nové organizace vzniklo na prostějovském okrese 6 obvodních
oddělení VB. Místo původních 7 okrsků VB bylo vytvořeno jedno obvodní
oddělení VB v Němčicích nad Hanou. Toto oddělení pečuje o veřejný pořádek a
bezpečnost v jižní části našeho okresu ve 20 obcích: Němčice nad Hanou,
Nezamyslice, Těšice, Tištín, Koválovice-Osíčany, Dřevnovice, DoloplazyPoličky, Víceměřice, Mořice, Pavlovice u Koj.-Unčice, Srbce, Vitčice,
Vrchoslavice-Dlouhá Ves, Hruška, Tvorovice, Klenovice na Hané, Obědkovice,
Ivaň, Čelčice, Skalka a Pivín. Úřadovny našeho obvodního oddělení VB jsou
umístěny na náměstí Palackého v prvním poschodí domu č.24. Na tomto
nejnižším článku bezpečnosti je stálá služba, takže občané se mohou kdykoliv
obracet s problémy a otázkami trestné činnosti ve svém okolí písemně, osobně i
telefonicky (Němčice nad Hanou, telefonní číslo 18) na svůj obvod. Pokud se
nedovolají, v případě, že stálá služba musela opustit úřadovnu pro šetření právě
vzniklého případu, je nutno volat Okresní oddělení VB Prostějov, telefonní číslo
4343.

Farní úřad církve římskokatolické
Církve (náboženské společnosti) jsou společenská sdružení s cílem
uplatňovat a vyznávat určité náboženství a jeho ideologii. Naše socialistická
ústava zajišťuje svobodu vyznání jako jedno z občanských práv, které bohužel v
padesátých letech – v období politických deformací-nebylo vždy respektováno
(uznáváno) a mnozí občané pro své náboženské přesvědčení byli i šikanováni
(klást úmyslně překážky). K zajištění práva na svobodu vyznání upravuje zákon
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hospodářské zabezpečení církví. Duchovním, kteří působí se státním souhlasem
v duchovní správě, poskytuje stát osobní požitky. Stát uhrazuje církvím i věcné
náklady na náboženský kult (na výkon obřadů i administrativy) na základě
schvalovaných rozpočtů. Je možno poskytnout i zvláštní pomoc na mimořádné
věcné náklady (oprava kostela, varhan apod.). Poněvadž naše ústava zaručuje i
volnost občanů být bez náboženského vyznání a příslušnosti, pokládá se
příslušnost občana k určitému náboženskému vyznání za jeho osobní věc, a proto
se z hlediska státu neeviduje (nevede v patrnosti). Z těchto důvodů byla u nás
provedena i změna ve vedení matrik, které od farních úřadů převzaly národní
výbory v sídlech matričních obvodů.
Nejnižší správní jednotkou církve je farnost. Původní farnost v Němčicích
nad Hanou tvořily obce Němčice nad Hannou, Hruška a Měrovice nad Hanou,
ale když byly postaveny kostely v Měrovicích nad Hanou a Hrušce, vznikly při
nich nové farnosti a farnosti němčické zůstala jen místní obec. Duchovní správu
a církevní administrativu u nás vede v současné době farář P. František Hrabal.
Mimo duchovní správu pečuje farní úřad o církevní památky v obci.
O světské památky se stará MNV, který zodpovídá ONV – odboru školství
a kultury v Prostějově za ochranu všech památek, tedy nejen za kulturní dědictví,
ale i za ochranu přírody v katastru obce (chráněná území, vodní hospodářství).
ONV jako památkový orgán je hlavním článkem na úseku řízení památkové péče,
který dbá o ochranu památek v okrese podle směrnic nadřízených památkových
orgánů, především památkového orgánu KNV. Státní památkovou péči řídí a
činnost orgánů kontroluje ministerstvo školství a kultury, které se přitom opírá o
odbornou pomoc Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze.
Z církevních památek v naší obci zasluhuje pozornosti pro výjimečnost
stavby farní chrám sv. Maří Magdaleny. Kostel totiž má jen malou věžičku nad
hlavním oltářem, kdežto věž se zvony stojí samostatně 6 m severně od levého
okraje průčelní západní zdi kostela. Stavba kostela pochází ze XVI. století. Věž
byla postavena pravděpodobně později a je majetkem obce, nikoliv církve. Na
Moravě se zachovalo dosud jen 5 kostelních staveb bez hlavní věže. Někteří
historikové poukazují na to, že tyto kostely byly vystaveny v období renesance
(umělecký proud, který usiloval o myšlenkovou a formální obnovu řeckého a
římského starověku), církví českobratrskou. Kalich jako symbol (obrazný znak)
této církve, který snad původně vyčníval nad střechou hlavních portálů (stavebně
upravený, obvykle zdobný vstup do budovy) těchto kostelů, byl později za
protireformace nahrazen dvojitým železným křížem. Pravdivost těchto údajů se
zatím historikům o Němčicích nad Hanou nepodařilo prokázat, ačkoli Čeští bratři
zde v XVI. století a počátkem XVII. století byly až do třicetileté války.
Uměleckou dnes již historickou cenu má křížová cesta v chrámu. Byla
vytvořena roku 1909 akademickým malířem a prvním českým mozaikářem
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umělcem Viktorem Foerstrem, bratrem známého českého hudebního skladatele
Josefa Bohuslava Foerstra a švagrem spisovatelky Růženy Jesenské. Z jeho
uměleckých prací je nejznámější mozaikový (složený z pestrobarevných
kamenů), obraz Madony na kostele Panny Marie Sněžné na dvoře kláštera
františkánského v Praze, dále mozaikový obraz sv. Josefa na průčelí kláštera v
Emauzích a zvláštní poctě se těší jeho mozaiková Madona na sv. Hostýně. Pro
klášter strahovský v Praze, stejně jako pro Pelhřimov, Hostýn a Němčice nad
Hanou vytvořil Foerster cyklus (řadu) 14 obrazů křížové cesty. Od Viktora
Foerstra pochází také umělecká mozaika (nástěnný obraz složený z drobných
barevných kamínků) Krista “Já jsem vzkříšení a život” nad hlavním vchodem
němčického kostela. Podle sdělení našeho bývalého faráře P. Navrátila, který v
Němčicích nad Hanou působil řadu let, bylo Foerstrovi zaplaceno za Křížovou
cestu 1400 zlatých a za mozaiku 240 zlatých, na tehdejší dobu tedy značné obnosy
peněz. Foerstr provedl také návrh na malbu zdejšího chrámu, ale k jejímu
provedení již nedošlo pro nějaké nedorozumění mezi ním a P. Valouškem,
tehdejším místním farářem a poslancem říšského sněmu ve Vídni.
Umělecký talent mozaikáře Viktora Foerstra se projevil i při provádění
renovačních (obnovovacích) pracích na velechrámu sv. Víta v Praze. Viktor
Foerstr pracoval nejdříve sám, později si zřídil mozaikářskou dílnu v Praze a se
svými pomocníky pracoval několik let na obnovení slavné mozaiky Posledního
soudu. Tato mozaika byla zhotovena původně po dokončení stavby chrámu sv.
Víta v Praze italskými umělci v letech 1370–1373. Dílo to bylo vytvořeno z
podnětu Karla IV. Mozaika se stala vzácným dílem umělecké ceny nejen svým
velkolepým provedením na celkové ploše 86 m2 na zevní zdi chrámu, ale i svým
uměleckým pojetím díla. Během téměř půl tisíciletí krása tohoto obrazu věkem,
povětrností i zanedbaností lidskou velmi sešla natolik, že bylo nutno celé toto dílo
ve 274 kusech sňat se zdi chrámové a na Hradě, ve svatojiřském klášteře uložit,
neboť nebylo tehdy umělce, který by mozaiku mohl obnovit. Teprve po sto letech
v roce 1910 byla mozaika dílnou malíře Foerstra zrestaurována (obnovena),
doplněna a znovu usazena na původní místo zevní zdi chrámu sv. Víta.
Z období baroka se v naší obci zachovalo několik soch. V parku u kostela
stojí socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1717. Poměrně mnoho soch v Čechách
a na Moravě, pocházejících z 18.století zobrazuje sv. Jana Nepomuckého. To
můžeme vysvětlit prohlášením Blahoslaveného Jana z Nepomuku za svatého
roku 1731. Vedle sochy sv. Jana Nepomuckého v parku u kostela stojí mohutný
a vysoký kamenný kříž z roku 1740. Sloužil původně jako hřbitovní kříž, neboť
za starých časů nejen u nás, ale i jinde se zemřelí pochovávali vždy v okolí
kostela. Hřbitov na náměstí Komenského, v prostoru nynějšího parku, byl zrušen
v roce 1856 a přemístěn do polí západně od obce při silnici do Víceměřic. V parku
na náměstí, vpravo od kamenného kříže, je socha sv. Františka Xaverského s
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letopočtem 1785. Poněvadž na kříži i na soše sv. Jana Nepomuckého jsou latinské
nápisy ryty tak, že z jejich velkých počátečních písmen si sestavíme letopočet
jejich vzniku a na soše sv. Františka je arabský letopočet s křížkem, můžeme
usuzovat, že arabské číslice udávají pravděpodobně jen rok obnovení této sochy.
Z církevních soch v Němčicích nad Hanou je umělecky nejcennější barokní
socha apoštola Judy Tadeáše na náměstí Palackého před radnicí. Nápis na soše je
český a psaný, nikoli rytý. Pochází z roku 1884, kdy byla socha opravena
nákladem obce. Pod dnešním silným nátěrem se nalézá pravděpodobně původní
nápis latinský. Socha sv. Judy Tadeáše svým uměleckým provedením připomíná
dílnu virtuosního (technicky i umělecky dokonalého) sochaře Bohumíra Fritsche.
Byl to žák věhlasného barokního sochaře Jiřího Rafaela Donnera. Svou
samostatnou uměleckou kariéru započal Bohumír Fritsch jako sochař pro
Lichtenštejny stavbou hlavního oltáře v poutním kostele ve Vranově u Brna. Jeho
dílem jsou i sochy v chrámové lodi. V roce 1748 pracoval Bohumír Fritsch v
Holešově na sochařské výzdobě Černé kaple při farním kostele, rodové to hrobky
holešovských pánů z Rottalu. Poslední léta svého života strávil Fritsch v
Tovačově na panství svého mecenáše Amanda Antonína Petřvaldského z
Petřvaldu. Podle tradice poslal tovačovský pán Fritsche na studijní cestu do Itálie.
Po návratu vyzdobil Fritsch sochařsky monumetální (velkolepý) hřbitov ve
Střílkách 10 velkými sochami a 48 malými sochami z pískovce.
Formální mluva těchto soch a staré tradice svědčí o Fritschově autorství
(autor-původce díla) přesto, že souvěký písemný dokument o tom nebyl dosud
zjištěn. Od Fritsche pochází také socha sv. Václava a kašna na nádvoří
tovačovského zámku. Bohumír Fritsch zemřel poměrně mlád ve věku 44 let v
Tovačově dne 6.října 1750.
Podle sdělení Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze
spadají pod státní ochranu památkové péče v naší obci mimo již jmenované sochy
také fara č.65, rodný dům malíře Martina Chvátala č.69 s pamětní deskou,
odhalenou 28.října 1936 u příležitosti 200.výročí jeho narození a hanácký dům
č.70 s podloubím, zvaný “žudr”, který byl postaven v roce 1805 a přestavěn v
nynější podobu (patro, střecha a omítka) v roce 1909. Kromě uvedených památek
ve státní péči, na které MNV spolu s farním úřadem dozírají, opatruje MNV další
památky místního významu, a to pomník padlých občanů v 1. i 2.světové válce.
Stojí v parku na Komenského náměstí. Dále je to pamětní deska na budově MNV,
odhalená u příležitosti 87.výročí narození prvního presidenta Československé
republiky Tomáše Garrigue Masaryka v roce 1937 a pamětní deska na rodném
domě č.123 na Novosadech, připomínající básníka Františka Taufra, otce
soudobého básníka a překladatele díla Majakovského Jiřího Taufra.
Z přírodních památek pečuje MNV o 2 památné stromy: lípu Svobody,
zasazenou na Palackého náměstí (u sochy sv. Tadeáše) v roce 1919 na paměť
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vzniku Československé republiky a získání naší samostatnosti a Masarykovu
lípu, zasazenou v roce 1929 na návrší v polní trati Nad koutem. Lípa je památkou
na návštěvu prvního presidenta v naší obci u příležitosti velkých vojenských
manévrů v prostoru Němčice nad Hanou-Dřínov-Kroměříž za účasti
francouzského maršála Pétaina. Z tohoto místa sledoval president Masaryk s
vojenským štábem průběh celého cvičení.
Během tohoto století byly z kostelní věže dvakrát odebrány všechny zvony
k účelům válečným. Dne 4.října 1916 odebralo 10 vojínů pod vedením inženýra
2 zvony, jeden o váze 848 kg, druhý o váze 491 kg. V říjnu 1917 byly odebrány
i zbylé 2 zvony, 1 o váze 237 kg a “umíráček” o váze 18 kg. Věž zůstala beze
zvonů, ponechán byl jen zvonek v malé věži nad kostelem. V roce 1926 bylo
pořízeno 5 nových zvonů: zvon P. Marie (váha 969 kg), zvon sv. Cyrila a
Metoděje (494 kg), zvon sv. Maří Magdaleny (366 kg) a zvon sv. František “umíráček” (18 kg). Při této příležitosti byl vyměněn i zvonek nad kostelem a
nahrazen zvonem sv. Josefa o váze 48 kg. Tyto zvony provázely farníky bohužel
pouhých 16 let. Za nacistické okupace 16.března 1942 byly všechny zvony
sejmuty a 23.března 1942 z farnosti odvezeny. Věž zůstala prázdná 26 let. V roce
1968 veliká obětavost farníků umožnila nákladné dílo-pořízení 5 nových zvonů,
ulitých firmou Franz Schilingy Söhne z Apoldy v Německé demokratické
republice.
Jsou to:
1. Zvon s. Václava o váze 900 kg s nápisem “Nedej zahynouti nám ni
budoucím”.
2. Zvon sv. Cyrila a Metoděje o váze 520 kg s nápisem “Dědictví otců
zachovej nám Pane”.
3. Zvon P. Marie o váze 360 kg s nápisem “Zůstaň matkou lidu svého”.
4. Zvon sv. Maří Magdaleny o váze 210 kg s nápisem “Sv. Maří Magdaleno,
oroduj za nás”.
5. Zvon sv. František - “umíráček” o váze 20 kg s nápisem “V hodinu smrti
oroduj za nás”.
Nové zvony byly 28.října 1968, v den 50.výročí vzniku
Československé republiky, slavnostně vysvěceny, a ještě týž den v 15 hodin
poprvé vyzváněly.

Místní výbor Národní fronty
Důležitými činiteli při budování socialismu v naší vlasti podruhé světové
válce se staly v jednotlivých obcích místní výbory Národní fronty MV NF). Jsou
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to nejnižší orgány Národní fronty, která v těchto výborech sdružuje vedle
zástupců politických stran a zástupců nejdůležitějších společenských organizací,
jako je Revoluční odborové hnutí (ROH), Československý svaz mládeže ČSM),
Svaz protifašistických bojovníků (SPB), Svaz československo-sovětského
přátelství (SČSP), také zástupce mnoha jiných zájmových a výrobních
společenských organizací. Od roku 1960 řada zájmových organizací, jako Svaz
pro spolupráci s armádou (Svazarm), ale i jiné zájmové organizace (zahrádkářů,
chovatelů, včelařů, rybářů) přešly od organizací spolkového typu k organizaci
společenské. Také jim se dostalo zastoupení ve výborech NF.
Místní výbor NF v Němčicích nad Hanou měl v roce 1963 celkem 23 členů,
kteří zastupovali 13 společenských organizací, 3 závody, 3 družstva, MNV (2),
KSČ (1), Výbor žen (1). Činnost MV NF se soustřeďovala na organizování a
plnění úkolů, které vyplývaly pro jeho práci z usnesení OV NF v Prostějově, z
usnesení MNV a MV KSČ v Němčicích nad Hanou. MV NF se scházel
pravidelně měsíčně v zasedací síni MNV a na svých zasedáních řešil především
úkoly organizační:
Přípravu, organizaci a zajištění voleb poslanců MNV, soudců z lidu a voleb
členů místního lidového soudu.
Organizování státně politických akcí: oslavy 1.máje, 9.května, 7.listopadu aj.,
slavnostní akce k Mezinárodnímu dni žen, k Mezinárodnímu dni dětí, k
Mezinárodnímu družstevnímu dni apod., akce solidární nebo protestní, zaměřené
na hlasy mimo hranice ČSSR: besedy ke “Dni přátelství československého a
afrického lidu, ”besedy o “Odzbrojení a míru ve světě”, manifestace proti
americké agresi v Koreji, na Kubě, sbírka na pomoc Alžíru, materiální pomoc
Vietnamu, mírové rezoluce-podpisové akce aj.
Organizace brigádnických akcí v místním i celostátním měřítku: akce Z na
výstavbu tělovýchovných, zdravotních, kulturních a technických zařízení v obci:
agitační neděle pro získávání závazků na výstavbu zdravotního střediska v obci
v akci Z, mimořádné dobrovolné směny na výstavbu šaten na koupališti,
všenárodní směny na vybudování chodníku k nádraží z Tyršovy ulice, úpravu
silnice před MŠ, provedení částečné kanalizace v prostoru MŠ a jeslí, přestavbu
MŠ a jeslí, dokončení výstavby sportovního stadionu, výstavbu silnice pro
sanitní auta pohotovostní služby z Tyršovy ulice přes zahradu zdravotního
střediska v domě č.355, úpravu objektů zdravotního střediska v č.355 pro
pohotovostní službu aj., akce na pomoc zemědělství při špičkových pracích,
národní směny na pomoc zemědělství při jarních pracích v cukrovce, o žních, při
sklizni brambor a cukrovky, agitace pro zajišťování jarních prací na nezajištěné
plochy cukrovky JZD, agitační neděle pro získávání závazků na výkup vajec od
záhumenkářů i soukromých zemědělců, akce na zvelebení obce: výsadba
okrasných javorů v ulici Tyršově, Polní a Hřbitovní, osázení vodních toků v
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katastru obce kanadským topolem, vysázení kanadských topolů v prostoru
objektů JZD, zbourání zídky u MŠ a postavení drátěného plotu s betonovou
podezdívkou před budovou MŠ a jeslí, úprava trávníků u silnic a chodníků v obci,
úklid v parcích a sadech v prostorách obce.
Úspěšné plnění všech těchto úkolů dokázala akceschopnost NF v
Němčicích nad Hanou. Ta zajistila od roku 1964 trvale pořádání manifestací pro
jižní část okresu Prostějov, zvláště oslav 1.máje v naší obci.
Národní fronta se zrodila v letech okupace, v období druhé světové války,
kdy se německý fašismus stal pro všechny složky českého národa v pravém slova
smyslu smrtelným nebezpečím a němečtí okupanti se svými spojenci největším
nepřítelem především slovanských národů. Tak jak se ve válce proti
hitlerovskému Německu spojily státy s odlišným politickým a státním zřízením,
tak se i v jednotlivých zemích spojily síly, které ještě před vypuknutím druhé
světové války stály proti sobě jako nepřátelské. U nás v Československu se
postupem doby vytvořilo sdružení širokých vrstev národa, skutečná národní
fronta, která sice neměla organizační charakter, ani její ustavení nebylo veřejně
vyhlášeno, ale přece se stala výrazem národní jednoty a orgánem odboje proti
našim okupantům.
Po osvobození byla Národní fronta projevem spolupráce pokrokových sil
na výstavbě lidově demokratického Československa, neboť bez ideje (myšlenky)
národní jednoty byla nemyslitelná rychlá konsolidace (sjednocení, upevnění)
celkových poměrů a vybudování základů lidové demokracie u nás. Koordinační
(koordinace-uvedení do souladu) výbory jako orgány NF se staly místem pro
sjednávání dohod nebo urovnávání sporů mezi jednotlivými politickými stranami
na základě kompromisů (dohoda na základě oboustranných ústupků). V
únorových dnech 1948 a později se orgány NF, tzv. akční výbory, mění ve
zřízení, kterému je dána značná mocenská pravomoc. Zajišťují očistu veřejného
života a pomáhají upevňovat nový politický režim. V posledním období se za
hlavní úkol NF a jejich orgánů (místních, městských a okresních výborů NF)
pokládá vzájemné usměrnění činnosti jednotlivých složek NF, jejich politická
výchova a rychlé soustředění pro plnění budovatelských úkolů na vesnicích a ve
městech. Usnesení XIII. Sjezdu KSČ (1965) předpokládá, že v budoucnu budou
svolávána zasedání nižších výborů NF dle potřeby a nikoli pravidelně, jak tomu
bylo v minulých letech.
Vedle organizační činnosti, která byla hlavní náplní práce MV NF, působil
MV NF výchovně na vytváření nových socialistických vztahů ve vlastní práci
organizací, ve vzájemné spolupráci mezi složkami NF a aktivní činnosti složek
NF při plnění celospolečenských zájmů. Proto také MV NF na svých zasedáních
pravidelně hodnotil plnění celospolečenských úkolů v obci a zároveň

189

prostřednictvím členů MV NF seznamoval jednotlivé složky NF s kulturním,
společenskýma hospodářským děním v naší obci.
Mimořádně bohatá činnost složek NF se u nás projevila v jubilejním roce
1963, kdy v rámci oslav “Němčice nad Hanou 400 let městečkem” se konalo v
obci na dvacet velkých akcí, jak ukazuje tento přehled.
Kulturní akce v rámci oslav “Němčice nad Hanou 400 let městečkem”.
P.č.

Den a čas

Akce

Pořadatel

1.

8.3. 20 hod

Divadelní představení: Les

Slov. div.-OB
Němčice n. H.

2.

8.5. 19,30

Slavnostní hudební a tělovýchovná
akademie za účasti českoslov.
reprezentačního družstva gymnastů
Praha

Výbor pro oslavy

3.

9.5. 19,30

Lampionový průvod, manifestace k
18. výročí osvobození ČSSR,
ohňostroj

Místní výbor NF

4.

29.5. 20,00

Divadelní představení: Král Lehár

Slov. div. - OB
Němčice n. H.

5.

1.6.
10,00
14,00
17,00

MDD za účasti čety vojáků z Lipníka
nad Bečvou
SVAZARM,
SRPŠ
Estráda-Vojáci dětem-sokolovna
Veřejné vystoupení armády (ukázky
bojového výcviku) - stadion
Střelba ze vzduchovek na střelnici

6.

15.6. 16,00

Koncerty státní filharmonie Brno
Hudba českých mistrů

Výbor pro oslavy

20,00
7.

20.6. 19,30

Mezinárodní utkání v krasojízdě a
kolové s reprezentanty NDR-ČSSR

Sokol

8.

30.6. 14,00

Sportovní den

Sokol

9.

13.7. 20,00

Benátská noc-taneční večer s
ohňostrojem

Sokol

10.

27.7. 20,00

Estráda s tancem

Výbor pro oslavy
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11.

28.7. 8,00
9,00
10,00

Pietní vzpomínka na zemřelé a padlé
místní občany
Slavnostní zasedání pléna MNV
Slavnostní zahájení výstavy
“Němčice nad Hanou včera a dnes”

Výbor pro oslavy

12.

28.7.14,00

Koncert dechového orchestru K.
Waldaufa

Výbor pro oslavy

13.

4.8.

Výstavní neděle (zakončení výstavy
“Němčice nad Hanou včera a dnes".

Výbor pro oslavy

14.

22.8.20,00

Divadelní představení: Don Juan

Slov. divadlo-OB

15.

31.8.20,00

Předdožínková zábava

Výbor pro oslavy

16.

1.9. 14,00

Hanácké dožínky a hanácké tance,
koncert za účasti Han. souboru písní
a tanců z Tovačova a Hanácké
kapely z Kostelce n. H.

Výbor pro oslavy

17.

28.-29.9.

Výstava drobného hospodářského
zvířectva

Místní organizace
chovatelů

18.

7.11.14,00

Manifestace na oslavu 46.výročí
VŘSR

Místní výbor NF

19.

18.11.20,00 Divadelní představení: Ženichové

Slov. divadloOB Němčice nad
Hanou

20.

12.12.20,00 Kulturní večer na oslavu 20.výročí
podepsání čs.-sov. smlouvy o
přátelství a vzájemné pomoci

Svaz čs.- sov.
přátelství

Složky Národní fronty (společenské organizace)
Československý svaz tělesné výchovy-ČSTV SOKOL
ČSTV je dobrovolná tělovýchovná organizace, představitelka celého
tělovýchovného hnutí ČSSR. Organizuje a zajišťuje rozvoj dobrovolné tělesné
výchovy. Při ústředním výboru a při okresních výborech ČSTV se zřizují odbory
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základní tělesné výchovy, sportovní sekce a odbory turistiky. Základními
organizacemi ČSTV jsou tělovýchovné jednoty (TJ).
Němčická TJ SOKOL sdružuje v současné době 251 členů a dorostu.
Aktivní (činní) členové Sokola jsou zapojeni do 5 oddílů, a to do základní tělesné
výchovy, cyklistiky, kopané, stolního tenisu a turistiky.

Oddíl základní tělesné výchovy (ZTV)
Oddíl ZTV zaměřoval svou činnost v posledním desetiletí hlavně na nácvik
celostátních spartakiád, které se od roku 1955 pravidelně konají po 5 letech v
Praze. Nácviku tělovýchovných skladeb pro II. celostátní spartakiádu v roce 1960
se z naší jednoty zúčastnilo 64 žáků, 78 žákyň, 16 mužů a 12 žen, celkem tedy
170 cvičících. Do nácviku skladeb pro III. celostátní spartakiádu v roce 1965 bylo
zapojeno v Němčicích nad Hanou 315 cvičících, z toho ovšem 304 žáků a žákyň,
kteří cvičili na spartakiádu, byli organizováni na naší ZDŠ a jen 7 žen a 4 muži
se připravovali v Sokole. Je to jistě počet nepatrný, s ohledem na minulé sokolské
slety a spartakiády přímo žalostný. Ovšem situace nácviku v jiných jednotách
byla přibližně stejná, takže s ohledem na celookresní průměr naše jednota své
závazky vcelku splnila. Největším nedostatkem v ZTV nejen u nás, ale téměř ve
všech jednotách sokola na našem okrese je nedostatečný zájem mladých lidí o
pravidelné cvičení v sokole. Dorost, jako složka naší TJ Sokol, necvičí pravidelně
již 12 let a v poslední době se nepodařilo jednotě plně zajistit ani cvičení žactva,
které pro nedostatek cvičitelů cvičí jen v omezeném počtu a často nepravidelně.

Z historie tělocvičné jednoty Sokol
Na počátku tohoto století sílila mezi naší mládeží touha po založení
tělocvičné jednoty. Příslušníci mládeže při pobytu mimo Němčice nad hanou, ať
již na studiích nebo v učení, poznávali Sokol nejen z veřejných cvičení, ale i z
jeho denní činnosti. Dle záznamu kroniky se zúčastňovala mládež slavností a
veřejných vystoupení blízkých sokolských jednot a v roce 1909 dokonce
požádala župního náčelníka profesora Beňu z Kroměříže o informace potřebné k
založení Sokola. Ovšem samo nadšení k založení jednoty nestačilo, chyběl
organizátor a vedoucí osobnosti, které by se jednotě postavily do čela. Teprve
příchodem pokrokového dělnictva a úřednictva do nově postaveného cukrovaru
v letech 1909 a 1910, mezi nimiž byli sokolští pracovníci, uspíšilo se uskutečnění
touhy mládeže po Sokole.
Podnět k vytvoření přípravného výboru Sokola v Němčicích nad Hanou dal
vážný cukrovaru Arnold Moudrý, dlouholetý sokolský pracovník a cvičitel,
přistěhovalý do Němčic nad hanou 1.února 1910. Při zkoumání možností k
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založení sokolské jednoty spojil se s učitelem Antonínem Jašou, který jako obecní
tajemník znal velmi dobře místní poměry a sám osobní agitací získal příslib 60
občanů, že vstoupí do tvořící se jednoty. Přípravný výbor vypracoval stanovy,
které byly na ustavující valné hromadě 19.srpna 1911 schváleny. A tak nová
Tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou vstoupila v život s 92 členy.
Zvolený výbor Sokola organizuje ihned cvičení mužů v zadní místnosti
hostince na Pinduli za vedení náčelníka Arnolda Moudrého. Dne 4.září téhož roku
zakládá jednota ženský odbor. Protože nejsou zatím vyškolené cvičitelky, vede
cvičení žen zpočátku sám náčelník Moudrý. Návštěva cvičení je poměrně značná,
neboť cvičících mužů bylo v prvém roce jednoty průměrně 15, žen 17.
Činnost jednoty v dalších letech až do vypuknutí první světové války se
rozvíjí velmi úspěšně. Se cvičením dorostenců bylo započato 13.února 1912, se
cvičením dorostenek 9.srpna 1913. Zahájena byla činnost vzdělávací a ustaven
zábavný odbor. Zájem o cvičení v Sokole propaguje jednota pořádáním veřejných
cvičení v okolních obcích. Tak v roce 1912, rok po založení, pořádá jednota 5
veřejných cvičení, a to v Měrovicích nad Hanou, Hrušce, v Němčicích nad Hanou
a dvě v Tvorovicích. Zde v roce 1912 zakládá také svou první pobočku. VI. sletu
všesokolského v Praze v roce 1912, který probíhal ve znamení velezrádných
protirakouských nálad a ve znamení manifestace pro všeslovanské bratrství,
zúčastnilo se z němčické jednoty 23 členů.
Brzy po založení je jednota nucena řešit naléhavě otázku cvičební
místnosti. Malá místnost hostince velkému počtu cvičenců nestačila, muselo se
cvičit na několikrát. Proto byl nejprve ustaven stavební odbor a později 19.dubna
1913 bylo založeno družstvo pro postavení tělocvičny. Protože jednota neměla
ani pozemek, ani dostatek finančních prostředků, byl vypracován a schválen
návrh přístavby tělocvičného sálu k hostinci na Pinduli, kterou dle smlouvy měli
společně financovat jednota i majitel hostince. Příprava definitivního projektu se
však protahovala a další přípravy přerušila válka.
Památného sletu moravského sokolstva v Brně 28. A 29.června 1914 se
zúčastnilo 43 příslušníků jednoty, kteří byli svědky předčasného ukončení sletu
po zprávě o zavraždění následníka trůnu v Sarajevě. Mobilizace, která snížila
počet mužských členů jednoty o 50 %, ostré zásahy a persekuce Sokola ze strany
rakouských úřadů působily skličujícím dojmem na členy výboru jednoty. Výbor
se usnáší zastavit veškerou činnost po dobu války a finanční hotovosti převést na
jednotlivce. Avšak z iniciativy mládeže se cvičební činnost proti vůli výboru v
březnu 1915 znovu obnovuje. Cvičí 3 muži a 3 ženy. V dubnu téhož roku za
vedení mladé 18leté obětavé a nadšené Františky Matouškové (provdané
Brabcové) spolu se stejně nadšenou Františkou Balášovou (provdanou
Oulehlovou) se zahajuje společné cvičení žen a dorostenek, které cvičí nepřetržitě
po celou dobu války. Ba dokonce v březnu 1918 započala Františka Matoušková
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i se cvičením mužského dorostu. Připravila jej i k veřejným vystoupením v roce
1918 na veřejném cvičení v Uhřičicích, na okrskovém cvičení v Kojetíně a na
župním sletu ve Zdounkách. Proti této aktivní práci žen, která udržovala jednotu
po celou dobu války v činnosti, jeví se práce výboru jako pasivní. Výbor se sešel
za celou válku jen k 8 schůzím. Tato nečinnost výboru byla také předmětem
kritiky na první poválečné valné hromadě, konané 18.ledna 1919.
Rušné události po získání státní samostatnosti a její upevňování se
projevují v jednotě vlasteneckou činností (zřízením ozbrojených branných čet,
které hlídkují při železniční trati, hlídkováním při kolkování bankovek v roce
1919, sokolskými odvody apod.). Na paměť skončení státní nesvobody zasazuje
jednota 24.dubna 1919 na náměstí v Němčicích nad Hanou “Lípu svobody” a
17.srpna téhož roku slavnostně odhaluje prapor jednoty. Po osvobození se zvedla
velká vlna národního nadšení a souběžně s ní začalo zakládání nových sokolských
jednot s početným vzrůstem členstva. Byla to zřejmě reakce na dobu nesvobody,
ve které byl Sokol vždy nositelem české myšlenky a předvojem státní
samostatnosti. V letech 1919 a 1920 nastává i v jednotě značný příliv členstva,
které ze 109 členů v roce 1918 vzrostlo na 173 v roce 1919 a na 214 v roce 1920.
Proti roku 1918 je to vzrůst o 96 %. Naše jednota v roce 1919 zakládá pobočky v
Měrovicích nad Hanou a v Mořicích, v roce 1920 ve Stříbrnicích. Veškerá činnost
v roce 1919 a 1920 je věnována hlavně prvnímu poválečnému VII. sletu, jehož
se zúčastnilo 55 příslušníků naší jednoty.
Prudký vzestup členstva, dorostu i žactva, které dosud samostatně v jednotě
necvičilo a s jehož cvičením bylo započato v roce 1919, rušná cvičební příprava
na VII. slet sokolstva a vzrůst činnosti vzdělávací i zábavní, přinutil výbor, aby
hned v prvním roce poválečné činnosti se znovu zabýval otázkou cvičební
místnosti. Po několika neúspěšných jednáních o koupi pozemků a realit
(nemovitostí) se výbor vrátil k předválečné myšlence přístavby sálu k hostinci na
Pinduli za spoluúčasti majitele hostince. Stavba byla zahájena v květnu 1919 a
dokončena v září téhož roku. Při slavnostním otevření 18.září se konala slavnostní
akademie a 19.září Den žactva a dorostu. Brzy na to získal Sokol koncesi (úřední
povolení provozování nějaké činnosti) k promítání filmů v novém sále. Část
členstva nepřijala sympaticky (stejně smýšlející) přístavbu sálu za spoluúčasti
majitele, ve které byla jednota vlastně jen podnájemníkem. Tvrdila, že jednota
mohla postavit svou vlastní budovu, i když neměla žádných finančních
prostředků. Stačilo, kdyby se byla obrátila na obětavost členstva. Budoucnost
dala těmto členům hodně za pravdu. Je však třeba hodnotit kladně i to, že jednota
urychleným postavením sálu zesílila svoji činnost a že tím rázem získal i celkový
kulturní, společenský a veřejný život v obci, který se až dosud musel tísnit v
hostincích, případně v nevhodných učebnách tehdejší obecné školy.
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V roce 1921 si jednota připomíná 10.výročí svého založení několika
podniky. Zakládá pobočky ve Vrchoslavicích a ve Víceměřicích. V době
habsburského puče v Maďarsku, koncem října t.r., znovu tvoří ozbrojenou
brannou četu, která hlídá železniční objekty. Vývoj jednoty až do třicátých let se
vyznačoval organizačním upevňováním, prohlubováním činnosti cvičební,
zejména výchovou cvičitelů a rozvíjející se činností vzdělávací a divadelní. Z
významných událostí nutno v prvé řadě uvést, že jednota 3.února 1922 převzala
do ochrany menšinovou jednotu v Petrovicích u Bohumína, o kterou se obětavě
starala až do roku 1935, kdy byla ochranitelské povinnosti zbavena. V roce 1923
se začalo hrát pro děti loutkové divadlo, které bylo postupně dobře vybavováno i
pro náročnější hry. Bohužel, malý počet obětavých loutkařů byl příčinou, že se
loutkové divadlo neuplatnilo výrazněji v kulturní činnosti jednoty. V roce 1924
bylo započato se cvičením starších žen, v roce 1925 se cvičením starších mužů,
kteří pak cvičívali pravidelně až do druhé světové války a vystoupili i na VIII.,
IX. a X. všesokolském sletu. V roce 1925 pořádá jednota své první šibřinky, které
se pak po řadu let staly nejvýznamnější společenskou zábavou hojně
navštěvovanou občany nejen z blízkého okolí, ale i z míst vzdálenějších. Desítky
a stovky pracovníků a několik set rukou se vždy podílelo na výzdobě sálu, který
se každým rokem byl krásněji vyzdoben. VIII. Všesokolského sletu v Praze v
roce 1926 se zúčastnilo z naší jednoty 59 příslušníků a výročí 15 let jednoty v
tomto roce oslavuje jednota předáním vlajky dorostu. V roce 1927 byly vytvořeny
v jednotě smíšený a mužský pěvecký sbor. Oba pak často vystupovaly při
slavnostních kulturních akcích, pořádaných jednotou nebo obcí.
V druhé polovině třetího desetiletí je činnost jednoty značně narušována
četnými spory mezi jednotou a Družstvem pro postavení tělocvičny, který vedl v
roce 1929 k likvidaci (zrušení) Družstva, spory mezi jednotou a majitelem
hostince, spory mezi členstvem a mezi činovníky a také spory v politických
stranách a mezi stranami pokrokového bloku. V pokrokovém bloku nastává
politický přesun doleva upevňováním a rozšiřováním pozic sociálně
demokratické strany, roste třídní uvědomění projevující se i v Sokole, které
kronikář komentuje slovy: “Jednota trpí a těžko překonává sociální rozvrstvení
svého členstva”. Do těchto neurovnaných poměrů zasahuje hospodářská krize
působící nezaměstnanost. Jednota sice zřizuje sociální odbor, který mimo jiné
rozdává mezi postižené téměř 18q mouky a dosahuje toho, že nikdo z příslušníků
jednoty nebyl po celý rok bez zaměstnání, ovšem základní příčiny hospodářské
krize, tkvící v rozporech kapitalistického zřízení, jednota vyřešit nemohla.
Od roku 1932, roku IX. sletu, jehož se zúčastnilo 72 příslušníků jednoty,
nastává opět uklidnění poměrů v jednotě. Její početní stav vzrůstá tak, že koncem
roku 1937 má naše jednota 485 příslušníků, což je téměř 25 % všeho obyvatelstva
obce. Z toho je 262 členů a tímto počtem se řadí na 5.místo v tehdejší župě
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Hanácké se sídlem v Kroměříži. čímž předčila některé jednoty větších obcí, jako
Hulín nebo Morkovice. Rovněž i návštěva cvičení pozvolna, přes různé potíže,
vzrůstá a v roce 1936 již 40 % všeho členstva pravidelně cvičí. Tímto výkonem
se jednota zařazuje na první místo v župě. Úroveň tělovýchovných a kulturních
akcí je poměrně vysoká. Jednota je například jednou z mála sokolských jednot,
které v roce 1935 pořádají veřejná cvičení bez cizí pomoci, přičemž se na cvičišti
vystřídalo 250 cvičenců vlastní jednoty. Zvýšenou činnost, semknutí se členstva
a jeho nečekanou obětavost nepochybně zvyšovaly neutěšené politické poměry
ve světě, ovlivněné nástupem italského a německého fašismu.
Ve sletovém roce 1932 jednota spolu s obcí pořádá na oslavu 100. výročí
narozenin Dr. Miroslava Tyrše řadu akcí, při kterých se znovu ukázala potřeba
vhodného cvičiště. Proto v roce 1935 jednota vybudovala dobrovolnou prací
svého členstva a dorostu nové cvičiště na pozemku za Novosady pod náspem
železniční trati. Bohaté oslavy 25 let trvání jednoty v roce 1936 vyvrcholily již
na tomto novém cvičišti uspořádáním Dne žactva a dorostu a Dne členstva, při
kterém dostalo žactvo novou vlajku. Tyto slavnosti se konaly za velké účasti
příslušníků okolních sokolských jednot a četné účasti občanstva. Avšak do
radostných chvil tohoto výročí již stále naléhavěji zasahují temné předtuchy zla
z různých zahraničních jednání našeho německého souseda i z chování občanů
německé národnosti u nás v Československu. Členové jednoty se zúčastňují
branných kursů, branných závodů, cvičení a podobných akcí. Branná příprava
vojenská je chápána opravdu vážně a s odhodláním, o čemž svědčí i to, že
branného srazu jednoty v dubnu 1937 se účastní 240 členů a dorostenců. Bohužel
toto odhodlání k obraně vlasti bylo trpce zklamáno Mnichovskou dohodou na
podzim 1938.
V roce 1937 přejímá naše jednota do ochrany menšinovou jednotu Sokol
ve Stonavě, okres Karviná. Velmi aktivně se stará o letní tábor na Bezedníku u
Lukova, vybudovaný v roce 1934, který pak po řadu let byl oblíbeným
rekreačním střediskem sokolské mládeže i dospělých.
Jako úder hromu ochromuje život jednoty požár stropu při taneční zábavě
o silvestrovské noci, který vypukl o čtvrté hodině ranní 1.ledna 1938 a zničil sál
sokolovny do základů. Obětavost mnoha členů, kteří z hořící budovy zachránili
nářadí, zařízení jeviště i příkladná obětavost kinooperatéra Mojžíše, který maje
hlavu zahalenu v mokré šále a obklopen plameny téměř v poslední minutě
zachraňuje drahý promítací přístroj. Obětavost sice pomohla snížit velké ztráty
na majetku, avšak jednota ztratila během hodiny to hlavní, střechu nad hlavou.
Bezmezné budovatelské nadšení členstva a příznivců Sokola však dovedlo v
neuvěřitelně krátké době tří měsíců, v roce X. všesokolského sletu v Praze, v
posledním roce před druhou světovou válkou, vybudovat v Masarykově ulici
novou vlastní prostornou sokolovnu s veškerým příslušenstvím. Jednota
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zakoupila hostinskou koncesi a zřídila v sokolovně hostinec, který vedla ve
vlastní režii až do rozpuštění Sokola v roce 1941.
Ačkoli jednota v roce 1938 byla pracovně silně zatížena stavbou sokolovny
a nouzově cvičila v tělocvičně měšťanské školy, nepolevila ve své tělovýchovné
a kulturní činnosti. Důkladně připravila všechny své akce, nadšeně se zúčastnila
X. všesokolského sletu v Praze, který byl projevem odhodlání a připravenosti lidu
k obraně vlasti. Ani po smutných podzimních událostech roku 1938 činnost
Sokola pro radost ze svého vlastního stánku neochabuje. Jednota koná ve své
sokolovně první šibřinky, které snad měly největší návštěvu vůbec, rozvíjí
činnost divadelní, sjednává hostování profesionálních (výdělečně činných)
divadel. Činnost zahajuje nezapomenutelným provedením Prodané nevěsty
olomouckým divadlem.
Po vojenském obsazení Čech a Moravy Němci (15.3.1939) se v práci
jednoty projevuje značná skleslost. Po určité době činnost v jednotě sice znovu
oživuje, ale koná se pod jakousi tíhou, kterou přinášelo protektorátní ovzduší.
Hrají se divadla, cvičí se, hraje se košíková, odbíjená, stolní tenis, rozvíjí se lehká
atletika. Jednota i početně sílí a do roku 1941 vstupuje s počtem 315 členů. Rok
1941 zahajuje jednota 3.března na veřejnosti tělocvičnou akademií a končí
provedením výpravné operety Růže z Argentiny. Za několik dní po tomto
divadelním představení dochází k rozpuštění Sokola, k zabavení jeho majetku, k
zatčení jeho předáků z ústředí ČOS a žup, jejich věznění a jejich likvidace
(zničení) v koncentračních táborech. Z naší jednoty byl Gestapem zatčen
František Sedláček jako župní starosta a Otylie Přivřelová, župní náčelnice. V
této době je třeba vyzvednout obětavost a odvahu těch členů jednoty, mužů i žen,
kteří po rozpuštění Sokola v noci roznášeli a uschovávali po rodinách prapory a
vlajky jednoty, části archivu, zápisy, kroniky, zásoby hostince a jiné věci. I když
se pak během okupační doby některé věci ztratily, lze říci, že v podstatě majetek
a cennosti jednoty byly před Němci uchráněny. Jedině úplné zařízení loutkového
divadla brzy po likvidaci (zrušení) jednoty muselo být posláno místní četnickou
stanicí jedné německé škole v Olomouci. Kino bylo sice převedeno do ústřední
německé správy, avšak místní vedení kina zůstalo nadále v sokolských rukou.
Vedení kina nejenže udržovalo a dle možností zlepšovalo budovu a zařízení, ale
podařilo se mu vzdor četným revizím (zjišťování stavu) a kontrolám, že část zisku
byla ukládána na fingovanou (padělanou) vkladní knížku, a tak byl dluh na
sokolovně po skončení války o značnou částku snížen.
Po těžkých, trudných a smutných letech okupace se schází výbor jednoty
po osvobození Rudou armádou velmi brzy a to 29.5.1945. První starostí je opravit
škody na majetku způsobené zejména válečnými událostmi koncem války. Škody
byly vyčísleny ve staré měně na 503 929 Kč. V červnu je již započato v Sokole s
pravidelným cvičením, které se u žactva a dorostu pomalu rozbíhá. Přesto již
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23.září vystupuje jednota na veřejnosti tělocvičnou besídkou. Protože během
okupace došlo k četným osobním změnám, úmrtím, přestěhováním a podobně,
provádí jednota ihned v prvních měsících znovu přihlašování členstva do této
organizace a k první poválečné valné hromadě, konané 7.července, je jeho stav
stabilizován (ustálen) na 237 členů. Jednota také dle pokynů ČOS zahajuje
jednání o sjednocení tělesné výchovy v obci, které potom probíhá po linii
ministerstva zdravotnictví, respektive národního výboru. Ačkoliv jednota
projevovala v této otázce dobrou vůli, ke sjednocení nedošlo pro nezájem
ostatních organizací. Je třeba zdůraznit, přestože jednota byla téměř 4 roky v
nečinnosti a poválečné poměry byly značně neuspořádané a tím pochopitelně
ovlivňovaly život a myšlení lidí, přece jen se velmi brzy po skončení války
upevnila a zahájila plynulou činnost, i když nebylo vše bez kazů. Nelze popřít, že
plynulost práce tkvěla v tom, že prostřednictvím předválečných zkušených
pracovníků bylo přímo navázáno na vysokou předválečnou tradici jednoty.
Dne 9.června 1946 konala jednota své první poválečné cvičení, které
ukázalo některé slabiny jako důsledek protektorátní výchovy. Byl to malý zájem
mladšího členstva o tělovýchovu, menší ukázněnost a slabší výcvik. I přes tyto
nedostatky je jednota v tomto roce nejlepší ze všech jednot IV. okrsku. V roce
1947 se již začíná s přípravami na XI. slet, čímž se zvyšuje značně činnost
jednoty. Únorové události 1948 měly pochopitelně i odraz v naší jednotě.
Vytvořil se akční výbor, který prováděl prověrku členstva v Sokole. Podle
pokynů Ústředního akčního výboru bylo urychleně provedeno slučování
tělovýchovy a do jednoty jako oddílu vstupují sportovní klub a cyklistický klub,
zaniká Orel a jeho majetek přebírá jednota. Přitom pravidelná činnost probíhá dál
v přípravě na slet. Sletu se účastnilo celkem 138 příslušníků jednoty, z toho 80
cvičících (žactva 10, dorostu 28, členstva 42). XI. všesokolský slet v Praze
ukázal, jak brzy po válce se zkonsolidoval (upevnil) náš život, naše hospodářství,
na jakém stupni je naše kultura. Avšak XI. slet ukázal kromě kladů také zápory.
V průběhu sletu na stadionu na Strahově se neudály nějaké zřejmé provokace. K
pobuřujícím provokacím (pobuřující činnost) však došlo při pochodu sokolského
průvodu na Staroměstské náměstí před tribunou, na níž byl president republiky
Klement Gottwald, členové vlády, představitelé KSČ a ostatních složek Národní
fronty se starostou České obce sokolské Josefem Truhlářem. Tyto provokace naše
jednota odsoudila. Podle knihy Václava Kopeckého “ČSR a KSČ” provokující
reakční sokolové se svými provokacemi se starali o to, aby vykopali hrob ČOS,
po jejímž štítem se mělo celé naše tělovýchovné a sportovní hnutí sjednotit. Tato
slova Václava Kopeckého jasně vysvětlují, proč ČOS se nestala hlavním opěrným
bodem-páteří naší sjednocené tělovýchovy. Ukazují, proč došlo v roce 1950 k
reorganizaci Sokola, při které se měl Sokol těsně přiblížit k pracujícím tím, že
sokolské jednoty byly vytvářeny na pracovištích, učilištích, závodech, úřadech a
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školách. Vysvětlují, proč pak v roce 1952 vychází nový zákon o tělesné výchově,
podle kterého ústředí tělovýchovy tvoří Ústřední svaz tělesné výchovy a sportu.
Sokolské jednoty ve městech jsou sloučeny se závodními jednotami, závodní
jednoty stejného oboru povolání mají společné názvy, jako například jednoty v
dopravě “Lokomotiva”, ve strojírenství “Spartak” apod. Jméno Sokol zůstává jen
vesnickým jednotám ve spojení s JZD.
Reorganizace (nové uspořádání) tělovýchovy se projevuje i v dalším vývoji
jednoty po XI. sletu. Důsledky sjednocení místních tělovýchovných spolků, které
měly různé tělovýchovné zaměření a různý způsob výchovy svých členů,
ovlivňují značně činnost jednoty v roce 1949. Ve výboru se množí stížnosti
činovníků na nekázeň, na nezájem o cvičení v základní tělesné výchově, na malou
odpovědnost. Sjednocením se sice zvyšuje koncem roku 1949 počet členstva na
320 členů, ale aktivita všech složek Sokola upadá. Reorganizace Sokola v roce
1950 měla pochopitelně vliv na pokles cvičební návštěvy, zejména mužských
složek. Přestává i cvičení žactva, které přechází do sokolských družin ve školách.
Jednota však získává v tomto roce dva významné úspěchy na poli tělocvičném a
sportovním. Náš Miloslav Kolejka se umísťuje na přeboru ČOS jako druhý a
stává se brzy nato členem státního reprezentačního a olympijského družstva
gymnastů (gymnastika – forma všestranné tělesné výchovy), se kterým se pak
zúčastňuje závodů v Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Rakousku, Finsku, NDR,
Jugoslávii, Polsku, Švýcarsku, Francii a Číně. Druhého úspěchu dosahuje Miluše
Oulehlová, která se stává dorosteneckou mistryní republiky v krasojízdě. Krásné
výsledky obou těchto příslušníků jednoty byly výsledkem houževnaté, trpělivé
práce v tělocvičně. Reorganizace tělovýchovy přináší i změny ve vedení jednoty,
ze kterého v roce 1951 odchází řada dlouholetých zkušených pracovníků a je
nahrazena pracovníky mladšími. Snad tato příliš náhlá změna v poměrně velkém
počtu pracovníků byla příčinou toho, že činnost v tomto roce značně poklesla ve
všech oborech cvičebních i vzdělávacích. V důsledku organizačních nedostatků
se projevuje i nepořádek v hospodaření jednotlivých oddílů. Zapisovatel výboru
Sokola v jednom z posledních zápisů toho roku uvádí mimo jiné, že “bylo
jednáno, jak zaktivizovat (zesílit činnost) členstvo, jak probudit jednotu ze
spánku”. Tyto nedostatky se projevují ještě v roce 1952, zejména v jeho prvé
polovině. Ale ani v sokolských družinách na školách není práce na výši, neboť
cvičí jen žákyně. Aby se vzbudil větší zájem o cvičení v Sokole, pořádá jednota
vystoupení úplného reprezentačního družstva gymnastů ČSR i se svým
odchovancem Milošem Kolejkou. Nejlepší činnost vykazuje v roce 1952
cyklistický oddíl, který cvičí pravidelně s neztenčeným zájmem svých členů a
získává jednotě další úspěchy. Dorosteneckou mistryní republiky v krasojízdě se
stává Zdeňka Krejčířová a mistrem republiky v jízdě dvojic Miluše Oulehlová a
Zdeňka Krejčířová. Značnou vzpruhou v činnosti jednoty bylo rozhodnutí v roce
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1953 o celkové výstavbě sportovního stadionu a koupaliště. Plány vypracoval
zdarma člen jednoty Bohuslav Mojžíš. Úprava a stavba byla prováděna několik
roků brigádnickou pomocí členů Sokola a občanstva. Stadion je velmi dobře a
účelně vyřešen, stejně tak i koupaliště. Je třeba zdůraznit, že jednota značně
přispěla postavením sokolovny, stadionu a koupaliště k uspokojování kulturních
a sportovních potřeb zdejších občanů. V roce 1954 žije jednota již přes všechny
potíže se cvičební návštěvou v přípravách na I. celostátní spartakiádu. Cyklistický
oddíl získává další úspěchy, neboť Zdeňka Krejčířová v tomto roce již po třetí
obhájila v krasojízdě dorostenecký mistrovský titul a s Miluší Oulehlovou získaly
podruhé titul přebornic dvojic dorostenek ČSR. Miluše Oulehlová získala později
titul přebornice ČSR v kategorii žen. Před I. spartakiádou se podstatně zvyšuje
cvičební činnost, ale bohužel jen přechodně. Před I. spartakiádou v roce 1955
cvičí 20 mužů a 15 žen, koncem tohoto roku již jen dva muži a dva dorostenci.
Sportovní oddíly získávají významné úspěchy. Oddíl kopané se probojoval do
I.A třídy soutěže, cyklisté získávají v krasojízdě mistrovský titul přeboru
dorostenek i v přeboru žen Annou Čechovou, která pak tento titul uhájila po
několik dalších let. V roce 1956 bylo v jednotě opět započato se cvičením žactva.
Pociťuje se však stále nedostatek cvičitelů. V roce 1957 se činnost rozšiřuje o
založený turistický oddíl, který zpočátku vykazuje dobré výsledky. Úspěchy měl
i oddíl kopané, který si udržel své místo v I.A třídě. I v dalších letech, do II.
celostátní spartakiády v roce 1960, je cvičební činnost základní tělesné výchovy
stále slabá, i když má v některých obdobích vzestupnou tendenci (úsilí). Jak
soustavně upadá cvičební činnost u všech složek v základní tělesné výchově
sjednocené tělovýchovy, ukazuje srovnání cvičební návštěvy v Němčicích nad
Hanou v roce 1928 v tehdejším Sokole a Orle s průměrnou cvičební návštěvou
ve sjednocené tělovýchově u nás v roce 1960. Přitom je třeba zdůraznit, že v
tomto roce přípravy II. celostátní spartakiády se značně zvýšila činnost pro zájem
cvičenců o společné vystoupení v Praze na Strahově, ačkoliv účast v nácvičných
hodinách je v roce 1960 nižší než v roce 1928.

V roce 1928 v
Sokole a Orle
cvičilo:

V roce 1960 ve
sjednocené
tělovýchově
cvičilo:

Žáků

42

Žáků

38

Žákyň

48

Žákyň

44

Dorostenců

16

Dorostenců

0
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Dorostenek

20

Dorostenek

0

Mužů

25

Mužů

8

Žen

24

Žen

7

Celkem:

175 (100 %)

Celkem:

97 (56 %)

Považujeme-li návštěvnost cvičení v roce 1928 za základ, tedy 100 %, pak
rok 1960 ve srovnání s rokem 1928 vykazuje cvičební činnost pouhých 56 %. A
to je nepříznivý jev nejen pro naši tělovýchovu, ale i pro zdravotnictví. Prudký
pracovní shon v současné době totiž vyžaduje, aby jej denně vystřídalo něco
protikladného, co člověk kromě jídla a spánku potřebuje k obnově pracovní
schopnosti. Každý pracující nutně potřebuje k znovunabytí sil změnu, aby splnil
požadavky na svou pracovní výkonnost. A to je možné jedině úpravou režimu
života tak, aby se obě jeho oblasti, pracovní i mimopracovní, dobře doplňovaly a
vzájemně ovlivňovaly. Splnění tohoto požadavku je u každého z nás možné za
předpokladu, že budeme dobře hospodařit jak s pracovní dobou, tak i se svým
volným časem. Vyšetřený čas potřebujeme k sebevzdělání (studiem svého oboru)
a k zábavě (tisk, rozhlas, televize), k návštěvě kulturních zařízení (divadlo, kino
apod.) i na aktivní odpočinek (sport, tělovýchova, zájmová činnost-zahrádkaření,
včelaření, rybaření, chov domácího zvířectva aj.). Zvláště u dětí je dnes třeba již
ve škole vypěstovat trvalý zájem o sport, tělovýchovu a zájmovou činnost, které
se pak stanou v pozdějším věku vyrovnávajícími a usměrňujícími činiteli k
zdravému způsobu jejich života. Ovšem pro účelné využití volného času musíme
všude vytvářet vhodné podmínky. Zkušenosti posledních let ukazují, že v době
mimopracovní a mimoškolní by mělo být těžiště života kulturního a
společenského v tělovýchovné a zájmové činnosti v místě bydliště pracujících.
Proto by se měla vytvořit v místech bydliště, tj. na vesnicích, v menších městech
a v obvodech větších měst, taková střediska tělovýchovy, sportu, kulturního a
společenského života, která by sloužila dopoledne a odpoledne dětem, k večeru
mládeži a večer dospělým. Bylo by pak dobré a účelné soustředit v nich postupně
činnost tělovýchovných jednot, Československého svazu mládeže, Pionýrské
organizace ČSM, osvětových besed, Lidových škol umění, zájmových kroužků a
různých klubů.

Oddíl cyklistiky
Cyklistika jako sport se začala v Československu plně rozvíjet po první
světové válce. Původně se její činnost dělila na závodní cyklistiku na silnicích
nebo na sportovních drahách a na turistiku. Po druhé světové válce se rozšířilo v
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cyklistice nové odvětví, tzv. sálová cyklistika. Jak již sám název napovídá je to
cyklistika prováděná v prostorných tělocvičnách jako krasojízda nebo kolová (hra
na speciálních kolech s míčem). Sálová cyklistika zdomácněla v ČSSR v 31
oddílech s poměrně širokou základnou-téměř 500 závodníků. Tato čísla pro
nezasvěcené se snad zdají směšně nízkými ve srovnání s jinými, daleko
rozšířenějšími sporty, ale milovníci tohoto nového, malého sportu-sálové
cyklistiky – jsou s tímto stavem zatím spokojeni. Kolová má již pevnou soustavu
svých soutěží. Hraje se I. liga, dvě druhé ligy, oblastní soutěže, krajské přebory a
má i soutěže dorostu. Ještě náročnějším sportem sálové cyklistiky je krasojízda.
Podle metodických rad je třeba začínat již v deseti letech, od nejjednoduššího
cviku ke složitým sestavám. Sálová cyklistika potřebuje ke své činnosti
prostornou tělocvičnu, kola, která jsou zatím velmi nákladná a složitá a obětavé
trenéry, rozhodčí i jiné činovníky. Příprava krasojezdců však není jen v jízdě na
kole. Důkladná gymnastická rozcvička musí připravit každý sval, každý pohyb
rukou i nohou. Stát se krasojezdkyní, to je takřka denní odříkání, pilování,
trénování. Nejlepší odměnou za namáhavou práci je pak potlesk diváků a čest stát
na stupních vítězů.
Oddíl cyklistiky v Němčicích nad Hanou je již řadu let nejvýkonnějším
oddílem místní TJ Sokol a řadí se i celostátně k nejlepším cyklistickým oddílům,
neboť má ve svých řadách reprezentanty ČSSR v krasojízdě žen (Anna
Matoušková echová, Miluše Mikalová-Oulehlová. Zdeňka Krejčířová, Olga
Matoušková, Jana Rašťáková a mnoho jiných). Naši reprezentanti sálové
cyklistiky startovali již úspěšně na mezinárodních turnajích v Rakousku,
Švýcarsku, NDR, NSR, Dánsku, Francii a jinde. Jen v roce 1965 získala Anna
Matoušková-Čechová přebornický titul ČSSR v krasojízdě žen již po desáté a
Olga Matoušková si vybojovala třetí místo v jednotlivcích žen. Obě spolu pak
získaly druhé místo v krasojízdě dvojic ČSSR. Nejvýznamnější událostí bylo
vystoupení našich reprezentantek Anny a Olgy Matouškových na MS v sálové
cyklistice v kritériu dvojic žen v Praze 1965, kde se umístily na čtvrtém místě. V
té době se v naší jednotě soustavně cvičilo ve všech kategoriích krasojízdy,
celkem 15 krasojezdců a krasojezdkyň, a to už byla jen polovina počtu cvičenců
z doby největší činnosti našeho cyklistického oddílu.

Z historie klubu cyklistů (KC) Němčice nad Hanou
Počátky cyklistiky v Němčicích nad Hanou možno spatřovat v
příležitostných cyklistických zájezdech, pořádaných místním tělocvičným
spolkem Sokol zpravidla o nedělích a svátcích. První cyklistické závody v obci
uspořádal 8.srpna 1926 v rámci své slavnosti místní odbor Národní jednoty pro
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severovýchodní Moravu na okruhu Němčice nad Hanou-Mořice-VrchoslaviceNěmčice nad Hanou.
Podnět k založení cyklistického klubu v Němčicích nad Hanou vzešel z řad
příslušníků mládeže v čele s mechanikem Rostislavem Oulehlou. Ten již v roce
1927 jako šestnáctiletý vstoupil do Českého klubu velocipedistů (ČKV) v
Kojetíně a postupně během dvou let získal do tohoto klubu 16 mladých členů z
Němčic nad Hanou.
Činnost cyklistů v Němčicích nad Hanou byla zahájena v roce 1930. Po
poradní schůzi, konané 19.ledna 1930 v hostinci “Na budově”, ustavil se “Klub
cyklistů (KC) Němčice nad Hanou” na ustavující valné hromadě 20.dubna 1930,
kde si stanovil pro svou činnost heslo: “Hni sebou-hneš světem”. Předsedou
nového klubu byl zvolen dlouhodobý člen ČKV Vyškova Jan Marák, poštmistr v
Němčicích nad Hanou. Místopředsedou se stal Vojtěch Brabec, sedlář,
jednatelem Ladislav Pytlíček, drogista, náčelníkem Karel Beneš, rolník, druhým
náčelníkem Antonín Kašpárek, řidič cukrovaru, pokladníkem Karel Jílek,
výrobce perleťových knoflíků, domácím správcem Růžena Kašpárková, v
domácnosti.
Již v prvním roce činnosti měl klub 32 členů, z toho 8 závodníků. Činnost
klubu se dělila na závodní silniční cyklistiku a na cykloturistiku. Hlavním úkolem
nového klubu bylo získávat nové členy a příznivce cyklistiky závodní cyklistikou
i turistikou. Prvními závodníky v silné skupině byli Antonín Kašpárek, Rostislav
Oulehla, Jaroslav Metelka, ve slabší skupině Eduard Kyselák, Vladimír Kyselák,
František Borovička a Jaroslav Zelinka.
Dne 20.června 1930 byl cyklistickým klubem v Němčicích nad Hanou
uspořádán I. cyklistický závod na trati Němčice nad Hanou-Mořice-Pavlovice–
Srbce-Vitčice-Dlouhá Ves–Vrchoslavice-Němčice nad Hanou. Start a cíl závodu
byl na náměstí v Němčicích nad Hanou. Na start se sjelo 95 jezdců ze tří kategorií.
Dorost na 1 okruh–15 km, závodníci-nováčci na 3 okruhy–45 km a hlavní skupina
na 5 okruhů-75 km. Organizace a propagace závodu jak v místě, tak i v obcích,
kudy závodníci projížděli, byla vzorná. Závodní trať v jednotlivých obcích byla
hustě lemována diváky, kteří se zájmem sledovali dosud pro ně novou
cyklistickou činnost a radostně povzbuzovali závodníky našeho klubu. Po
urputných bojích na trati bylo dosaženo pro náš klub těchto výsledků: v kategorii
dorostu jsme neuspěli, protože naši závodníci byli zatím výkonnostně slabší a
celkem nezkušení. V kategorii nováčků dojel k cíli jako druhý Rostislav Oulehla
a v hlavní skupině náš nejstarší závodník Antonín Kašpárek se umístil jako čtvrtý.
Tento první závod, pořádaný naším klubem, se plně vydařil jak po stránce
technické, tak i finanční. Proto byl pořádán i v příštích letech již tradičně, avšak
na kratší trati (dlouhé 6,6km), nazvané Hanáckým okruhem (okruhem Němčice
nad Hanou-Mořice-Vrchoslavice-Němčice nad Hanou).
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Během prvních tří let své činnosti pracoval cyklistický klub celkem
úspěšně a dosahoval dobrých výsledků. Zúčastnil se 17 silničních závodů, ve
kterých získal 8 cen. Pořádal cyklistické zájezdy vlastivědné (Macocha, Sloupské
jeskyně apod.), zájezdy na výstavy, na dostihy, do přírody a k vodě. Mimo vlastní
cyklistickou činnost uspořádal klub v Němčicích nad Hanou na podzim po tři
roky v době květu výstavu jiřin. Organizátorem těchto výstav byl člen klubu Alois
Oulehla, zahradník z Němčic nad Hanou. Z celého okolí přicházeli lidé na tyto
výstavy, aby se obdivovali množství druhů jiřin i jejich barevné a tvarové kráse.
V roce 1933 měl cyklistický klub již 105 členů. Ale přišla doba
nezaměstnanosti, kdy členů začalo ubývat, jednak odchodem za povoláním na
jiná pracoviště, jednak nástupem do prezenční (základní) vojenské služby, která
byla prodloužena na dvě léta. Činnost klubu upadala a počet členů klesl tak, že v
roce 1937 měl klub pouhých 10 členů.
Oživení činnosti nastalo v roce 1938. Postupně byli získáni mladí členovézávodníci (bratři Dvořákové z Mořic, Aleš Zháněl a Ladislav Sahánek z
Víceměřic, Ladislav Hrabčík z Vrchoslavic, Ctibor Vrba a Otakar Štrof z Pivína
a jiní) a nové členky (sestry Pavelkovy, Brabcovy a Valentovy z Němčic nad
Hanou a další) pro turistickou cyklistiku, která se zvláště u žen těšila velké oblibě.
Počet členů, zejména mladých, v cyklistickém klubu opět vzrostl.
Přišla doba okupace a druhá světová válka, která podstatně omezuje
činnost klubu pro nedostatek galusek (lehký plášť spojený s duší pro sportovní
jízdní kolo) a jiných náhradních součástek na kola. Avšak i v této těžké době
cyklistický klub pořádá jak turistické zájezdy, tak i silniční závody na svém
Hanáckém okruhu, který se jezdil každoročně tradičně o němčických hodech
zpravidla v poslední červencové neděli. Hanácký okruh se stával dostaveníčkem
jezdců-silničářů z celé republiky, neboť tito byli u nás vždy srdečně vítáni,
pohoštěni a rádi pak vzpomínali na chvíle strávené v kamarádském duchu mezi
členy našeho klubu. Poslední Hanácký okruh se jel 24.července 1955.
Po druhé světové válce byl zvolen předsedou cyklistického klubu Jaroslav
Metelka. Jeho iniciativa, podnikavost, organizační schopnosti a ochota kdykoliv
řešit problémy cyklistů, značně přispěla k překonání materiálních a organizačních
potíží v místním klubu v této poválečné době. Předseda klubu Jaroslav Metelka
spolu s Rostislavem Oulehlou, který je stále hybnou pákou cyklistiky, dochází v
té době k závěru, že silniční cyklistiku u nás pohltí pro mládež přitažlivější
motorismus. Proto zaměřují klubové úsilí na nové druhy cyklistiky, na sálové
sporty (krasojízdu a později i kolovou). Pro výcvik nebylo chlapců, bylo však
hodně děvčat. Proto oba tátové cyklisté se rozhodli naučit krasojízdě děvčata.
Ovšem výchova krasojezdeckého mládí nebyla jednoduchá. Jednou z největších
podmínek byla vhodná kola a potřební cvičitelé. Rostislav Oulehla, jako
mechanik, sám sestrojuje první tréninkové kolo pro krasojízdu, sám řídí výcvik,
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zprvu své dcery, pak i ostatních. V časopise Cyklistika, který sám odebírá, našel
inzerát, že se v Liberci prodají 4 speciální krasojezdecká i bicyklebalová kola.
Spolu s Jaroslavem Metelkou vypůjčili v místní záložně potřebných 15 000Kčs a
Metelkovým osobním autem kola z Liberce převezli do Němčic nad Hanou, kde
již na ně netrpělivě čekali zájemci o krasojízdu.
V roce 1948 při slučování tělovýchovy vstupuje cyklistický klub do Sokola
jako cyklistický oddíl TJ Sokol Němčice nad Hanou a v prostorné tělocvičně
(12,6m x 24 m) získává ideální (dokonalé, vzorné) podmínky pro sálové sporty.
S krasojízdou v Němčicích nad Hanou začali cyklisté v roce 1947. Začátky byly
těžké. Bylo zapotřebí hodně přemýšlet a podnikat, neboť zkušenosti nebyly dosud
žádné. A tu se uvolnil a ujal výcviku opět Rostislav Oulehla. Napsal do Prahy o
potřebný metodický materiál pro krasojízdu a pak denně studoval a se svou
dcerou Miluší zkoušel, jak se to asi dělá. Zájem o krasojízdu v našem
cyklistickém klubu vzrůstal. Bylo třeba zodpovědného cvičitele krasojízdy. Proto
byl získán do místního klubu Eduard Münster, který jako člen ČKV (Českého
klubu velocipedistů) v Prostějově měl již s krasojízdou určité zkušenosti,
poněvadž sám prodělal základní krasojezdecký výcvik. Na výborové schůzi byl
zvolen vedoucím krasojízdy a o základní krasojezdecký výcvik se pak staral po
dobu dvou let. Přitom udržoval spojení s ČKV Prostějov, kde měl řadu známých,
kteří začátečníkům občas poradili a dokonce ochotně i do Němčic nad Hanou
přijeli. A tak postupně byly počáteční potíže překonány a trpělivý výcvik přinesl
naší krasojízdě první úspěchy.
V březnu 1949 byla v němčické sokolovně uspořádána první cyklistická
akademie s veřejnou soutěží žákyň krasojezdkyň. Dopadla výborně. První kroky
v krasojízdě byly učiněny a pak se již výcvik rozjel na plné obrátky. První přebor
v krasojízdě dorostu ČSR se konal 30.září 1950 u nás v Němčicích nad Hanou.
Zde se první přebornicí dorostenek ČSR stala naše dorostenka Míla Oulehlová.
A to byl začátek úspěchů, které pak trvale provázejí krasojezdeckou činnost
našeho cyklistického oddílu. Za dobu dvaceti let prošlo výcvikem v cyklistickém
oddílu asi 60 krasojezdců a krasojezdkyň. V každoročních soutěžích o mistrovství
ČSSR v krasojízdě získal cyklistický oddíl do roku 1967 celkem 24 mistrovských
titulů ČSSR, a to jak v krasojízdě jednotlivců (19), tak i v kategorii dvojic (5).
Dvě ženy našeho oddílu (Anna Matoušková-Čechová, Miluše MikalováOulehlová) dosáhly nejvyššího sportovního vyznamenání v ČSSR, titulů mistrů
sportu a jedna z nich (Anna Matoušková-Čechová) později i titulu zasloužilého
mistra sportu. Naše ženy jako reprezentantky krasojízdy ČSSR se zúčastnily
různých mezinárodních soutěží a vybojovaly pro Československo dvě zlaté,
jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Člen našeho cyklistického oddílu, trenér krasojízdy Rostislav Oulehla,
získal na návrh ústřední sekce cyklistiky od ústředního výboru Československého
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svazu tělesné výchovy “Veřejné uznání II. stupně za zásluhy o rozvoj
československé tělesné výchovy”. On sám aktivně sportoval v cyklistice od roku
1927 do roku 1944 jako silničář, později pracoval jako cvičitel sálové cyklistiky.
Stal se členem cyklistické sekce Hanácké župy a po reorganizaci (nové
uspořádání) cyklistické sekce KV ČSTV nejdříve členem této sekce v Olomouci,
pak v Brně, a nakonec členem komise pro sálovou cyklistiku v Praze.
V sálové cyklistice-kolové mužů-dosáhl náš oddíl největšího úspěchu v
roce 1960, kdy dvojice Rostislav Oulehla ml. - Alois Krejčíř vyhrála v Plzni třetí
kolo II. ligy v kolové mužů a tím si zajistila postup na mistrovství ČSSR. V roce
1961 dvojice Alois Krejčíř-Slavomír Košař hrála v I. lize ČSSR kolovou
neúspěšně, takže po roce sestoupila do II. ligy. V současné době se kolová v
našem oddíle neprovozuje hlavně pro nezájem mladých členů a jednak také z
finančních důvodů, neboť tento sport je poměrně nákladný a cyklistický oddíl
získává těžko finanční prostředky.

Oddíl kopané
Tento oddíl byl původním sportovním klubem SK Němčice nad Hanou,
který během svého trvání dosáhl velmi dobrých výsledků. Do roku 1960 hrál náš
oddíl kopané jako jediný oddíl z bývalého okresu Kojetín krajský přebor I.A
třídy. Po reorganizaci okresů a krajů v roce 1960 a v důsledku toho i vytvoření
nové organizace soutěží kopané, přešel náš oddíl do I.A třídy skupiny D
Jihomoravského kraje.
V současné době (1965) je první družstvo oddílu kopané zařazeno v I.B
třídě skupiny D, hrající v oblasti tří okresů: Prostějov, Vyškov a Kroměříž. V
podzimním kole bylo sehráno 6 zápasů na hřišti soupeřů a jen 5 zápasů na domácí
půdě. Po ukončení podzimního kola 1965 se umístilo naše první družstvo na
5.místě z celkového počtu 12 účastníků ve skupině D a získalo 13 bodů. Toto
umístění po podzimním kole není úspěchem mužstva takové tradice a takových
možností (sportovní stadion, sociální zařízení aj.), jaké má dnes málokteré
družstvo nejen v I.B třídě, ale i v I.A třídě. Přesto jsou tyto hospodářsky mnohem
slabší oddíly daleko před námi jak v úrovni hry, tak i ve sportovních výsledcích
svých oddílů. Dorostenci, kteří byli přeřazeni do A mužstva, zklamali, neboť
svými výkony nepřispěli k povznesení mužstva. V soutěži ročníku 1965–1966
nebylo přihlášeno do soutěže opět B mužstvo oddílu pro nedostatek pracovníků,
nedostatek kázně a určitých potíží v dopravě. Výbor oddílu kopané je si plně
vědom velké mezery, která v důsledku toho vzniká ve výkonnosti mezi
dorostenci, kteří přicházejí při dovršení věkové hranice přímo do A mužstva.
Otázka B mužstva zůstává stále otevřená a v případě získání patřičného množství
ukázněných hráčů bude opět uskutečněna.
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Dorostenecké družstvo oddílu kopané je zařazeno v okresním přeboru. Po
skončení podzimního kola přeboru 1965–1966 se toto družstvo při celkovém
počtu osmi účastníků soutěže umístilo s 8 body na druhém místě v tabulce. V
jarním období 1965 měl oddíl zařazeno v dorostu 12 hráčů. Po provedeném
náboru byl stav dorostenců zvýšen na 30 registrovaných. Vážným nedostatkem
oddílu je současný stav v obsazování funkcí vedoucího a trenéra dorostu. Při
neustálých změnách ve funkcích dochází přirozeně k poklesu kázně, k závažným
nedostatkům v sestavě hráčů a snižování zájmu o hru u samotných dorostenců.
Žáci oddílu kopané skončili po podzimním kole na 3.místě tabulky při osmi
účastnících ve skupině. V družstvu žactva je uspokojivá kázeň, odpovědný
přístup k tréninku, v němž cvičitelskou práci podporuje trenér A mužstva Jan
Šírek. Tato kategorie oddílu kopané postrádá stálého a trvalého cvičitele, který
by zároveň byl i vedoucím žáků.
Návštěvnost při utkáních oddílu kopané má stále ještě sestupný směr. V
průměru na jedno utkání dochází 130 diváků. Proto finanční a hospodářskou
otázku oddílu je nutno stále zajišťovat především kulturně-společenskou činností.
Příjem ze sportovní činnosti (vstupného) ze všech fotbalových utkání činil za rok
zhruba 8 000 Kčs, zatímco příjem ze dvou společenských akcí v zimním období
a dvou v letním období 1965 činil téměř 22 000 Kčs.

Z historie sportovního klubu SK Němčice nad Hanou
První fotbalový klub v českých zemích byl založen v Praze v roce 1891.
Naše nejpopulárnější sportovní hra-kopaná se odtud šířila na venkov velmi
pomalu. Ještě v roce 1920 byly nám nebližší sportovní kluby, které pěstovaly
kopanou, v Kojetíně a v Prostějově.
V roce 1921 skupina němčické mládeže, studenti a dělníci, kteří hrávali
kopanou porůznu na svých pracovištích, se sdružila kolem Karla Jílka, aktivního
(činného) hráče sportovního klubu SK Kojetín a za jeho odborného vedení
utvořila v Němčicích nad Hanou oddíl kopané-první jedenáctku. Trénovalo se
tehdy na Trávníku před domem č.243, v dnešní ulici Čsl. armády, kde byl tehdy
ještě volný, nezastavěný prostor. Oddíl kopané sehrál i několik zápasů s okolními
oddíly, dokonce i zápas s SK Kojetín. Jelikož oddíl kopané u nás byl odkázán
sám na sebe, neměl dostatek finančních prostředků, a tak se brzy rozpadl.
V roce 1923, po založení dorostu politické strany Živnostenskoobchodnicko-středostavovské, byl učiněn bezvýsledný pokus o vytvoření
fotbalové jedenáctky při této organizaci. Avšak nadšenců pro kopanou mezi
mládeží neustále přibývalo.
V roce 1930 si mládež v čele s bratry Janem a Bohumilem Čechovými
upravila z vlastního podnětu cvičné hřiště malých rozměrů. Bylo to v Hliníku, na
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místě, kde se dříve kopala hlína na výrobu nepálených cihel, zvaných “vepřáky”.
Morální a finanční podporu jim v tomto úsilí opět poskytoval neúnavný nadšenec
pro kopanou Karel Jílek, tehdy již výrobce perleťových knoflíků v Němčicích
nad Hanou. Němčická mládež se touto akcí snažila vzbudit pro kopanou zájem
veřejnosti. A to se jí také skutečně podařilo. Zájemci o kopanou se sešli 9.dubna
1931 na přípravné schůzi, kde se přihlásilo do klubu 67 členů. Z těch byl zvolen
přípravný výbor. Ustavující valná hromada Sportovního klubu (zkratka S.K.)
Němčice na Hanou se konala 2.srpna 1931 a zvolila si předsedou PhMr. Zdeňka
Jindru, lékárníka v Němčicích nad Hanou, místopředsedou Josefa Zerzáně,
obuvníka a jednatelem Karla Jílka, výrobce knoflíků. Nový sportovní klub zahájil
veřejnou činnost v srpnu 1931 zdařilou dvoudenní sportovní slavností, která se
pak konala tradičně v srpnu každého roku. Během roku sehrál oddíl celkem 39
fotbalových zápasů a ke konci roku měl klub 76 členů a 20 dorostenců.
Dne 9.ledna 1932 uspořádal náš sportovní klub I. karneval, který po všech
stránkách splnil svůj účel. Karneval se pak stal v příštích letech tradičním
kulturním podnikem plesových sezón v Němčicích nad Hanou. Soustavná
sportovní činnost klubu se plně rozvinula teprve v březnu 1932 na nově
upraveném hřišti v Hliníku. V tomto roce bylo ve sportovním klubu utvořeno
družstvo házené žen. SK Němčice nad Hanou se stal členem Hanácké fotbalové
župy a jeho sportovní činnost byla usměrněna rozlosováním mistrovských
zápasů. Počáteční sportovní neúspěchy rozladily nejen členy klubu, ale i samé
hráče. Avšak postupem času výkony mužstva dosáhly takové výše, že se sehrané
družstvo přihlásilo do fotbalové soutěže o “Putovní pohár továrníka J. A. Bati” a
ve skvělém vítězství získalo tento pohár pro rok 1932/33. V roce 1933 dalo
obecní zastupitelstvo klubu souhlas nosit na sportovních dresech a na klubovní
vlajce znak obce. V tomto roce na srpnových sportovních dnech poprvé
vystoupila jedenáctka “starých pánů”. Na jaře v roce 1934 se výkonnost mužstva
SK Němčice nad Hanou upevnila natolik, že se stal náš klub vedoucím klubem
III. třídy Hanácké fotbalové župy. Při stále stoupající formě a výkonnosti
postoupilo mužstvo v druhé polovině 1934 do vyšší třídy (I.B).
Za pět let od svého založení vykazuje již SK Němčice nad Hanou bohatou
sportovní činnost. V roce 1935 sehrálo I. mužstvo 34 zápasů, z nichž bylo 21
mistrovských, 9 přátelských a 4 pohárové. Po skončení podzimního kola figuruje
SK Němčice nad Hanou s osmi body na pátém místě v tabulce mezi deseti soupeři
I.B třídy Hanácké fotbalové župy. B mužstvo sehrálo v roce 1935 celkem 15
zápasů, z toho 12 vítězných, 2 prohrané a jeden nerozhodný. Dorostenci sehráli
35 za rok 1935 celkem 15 zápasů, z toho 8 mistrovských a 7 přátelských. Mezi 6
soupeři se umístili na 4. místě se 6 body. Ke dni 31.12.1935 má náš sportovní
klub 118 členů, 40 registrovaných hráčů a 22 dorostenců. Přes všechny tyto klady
ve sportovní činnosti musel klub několik let překonávat určité finanční potíže.
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V dalších letech se výkonnost našeho sportovního klubu zlepšovala tak, že
v roce 1942 se jeho první družstvo probojovalo do I.A třídy. Tím také dosáhlo
nejvyššího stupně výkonu. S dobrou úrovní kopané také značně stouply návštěvy
fotbalových zápasů a celkový zájem o kopanou. Tak například při mistrovském
zápase s Fatrou Napajedla bylo na zápase přítomno přes 2 000 platících diváků,
což byl za dobu desítiletého trvání klubu rekord v návštěvnosti. Avšak v I.A třídě
vydrželo I. mužstvo SK Němčice nad Hanou jen jeden rok. Po roce tuhého
zápolení v I.A třídě musel náš klub v důsledku velmi silné konkurence sestoupit
do I.B třídy. V tehdejší I.A třídě hrály tyto kluby: Fatra Napajedla, Sparta
Prostějov, Haná Prostějov, DSK Viktoria Přerov, Slovácká Slávie Uherské
Hradiště, HSK Vyškov, Sigmund Lutín, Jarošov, Hodolany, Podlesná Zlín a
Holešov.
Během druhé světové války náš sportovní klub neutrpěl ve sportovní
činnosti žádné újmy, ani v početním stavu členstva a hráčů. Naopak, značně
zmohutněl příliv členstva v době tzv. Protektorátu Čechy a Morava po zrušení
tělovýchovných spolků (Sokol, Orel aj.). Členové zrušených organizací posílili
řady sportovních klubů ve městech i na venkově, neboť to byla doba omezených
možností jiných druhů zábav, tělovýchovy, cestování apod.
Při osvobozování Němčic nad Hanou Rudou armádou počátkem května
1945 nebyl majetek sportovního klubu citelněji poškozen. A tak sportovní klub
Němčice nad Hanou přešel do nových poměrů s dobrým a pevným hospodářským
základem, se spolehlivým kolektivem osvědčených pracovníků, se širokou
členskou základnou a s poměrně dobrou hráčskou rezervou (zálohou).
Po sjednocení tělesné výchovy v roce 1948 přechází sportovní klub SK
Němčice nad Hanou do místní tělovýchovné jednoty Sokol, kde se stává oddílem
kopané a při veřejné sportovní činnosti vystupuje pod názvem TJ Sokol Němčice
nad Hanou. V roce 1955 se oddíl opět probojoval do I.A třídy a v této kategorii
fotbalové soutěže se udržel s jednoroční přestávkou pět let. Roku 1962 sestoupilo
první mužstvo oddílu kopané TJ Sokol Němčice nad Hanou do I.B třídy skupiny
D soutěže kopané Jihomoravského kraje a v této třídě hraje dodnes.

Oddíl stolního tenisu
Tento oddíl se v současné době (1965) věnuje jen žactvu a dorostu.
Dosahuje velmi dobrých výsledků. V okresní soutěži obsadili starší žáci 1. a 3.
místo, žačky 1., 2. a 3. místo, dorostenky 2.místo. Ve spartakiádní soutěži získal
oddíl stolního tenisu 5 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové medaile. Krajského
přeboru ve stolním tenisu se zúčastnilo celkem 9 hráčů tohoto oddílu. Nejlépe se
umístily dorostenky ve čtyřhře a obsadily čestné 4. místo.
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Oddíl stolního tenisu trpí nedostatkem vedoucích a trenérů. Získáním
vedoucích z řad rodičů by úspěchy oddílu stolního tenisu mohly být ještě vyšší a
početnější.
Stolní tenis se provozuje v naší jednotě již přes 30 let. Je to sport nenáročný
na vybavení, dá se provádět v létě i v zimě v poměrně malém prostoru a s malým
počtem hráčů. Zvláštní oblibě se těší u mladých hráčů, neboť stolní tenis plně
vyhovuje jejich touze po pohybu.

Oddíl turistiky
Je to nejmladší oddíl naší jednoty. Byl založen v roce 1957, aby rozšířil a
obohatil tělovýchovnou činnost Sokola, a to jak školením turistů, tak i
organizováním turistických vycházek a zájezdů. V prvních letech svého trvání
vyvíjel turistický oddíl bohatou činnost a stal se nejlepším turistickým oddílem v
okrese Kojetín a jedním z nejlepších v kraji Olomouc. Turistický oddíl využívá
prázdninového střediska (letní tábor) na Lukově, který naše jednota vybudovala
v roce 1934. Zde bývala konána různá školení a o prázdninách byl letní tábor dán
k dispozici (možnost volného použití) dětské rekreaci po řadu let.
V současné době (1965) je oddíl turistiky nejslabším oddílem naší jednoty,
ačkoli má velmi dobré předpoklady pro turistickou činnost a dobré finanční
zajištění. Veškerá činnost oddílu spočívá v péči o udržování chat na Lukově, o
které se s nevšední obětavostí stará Josef Přivřel.

Sportovci, kteří proslavili Němčice nad Hanou
Miloš Kolejka
Mistr sportu a vzorný trenér, bytem Praha 2, Wilhelma Picka 8, se narodil
18.října 1926 v Němčicích nad Hanou. Po vyučení nástrojařem absolvoval
průmyslovou školu strojnickou a před nástupem vojenské prezenční služby
pracoval jako technický úředník v Hulíně.
Lásku k tělovýchově získal již jako devítiletý žák ve cvičení v Sokole v
Němčicích nad Hanou. Zvláště si oblíbil cvičení na nářadí. Proto, když ve druhé
světové válce byla zakázána činnost Sokola, navštěvoval jako dorostenec tajně
sokolovnu, aby si mohl se svými kamarády zacvičit na nářadí. Po osvobození naší
vlasti v roce 1945 se stal aktivním členem naší tělocvičné jednoty Sokol. Do
Sokola chodil cvičit pravidelně a při cvičení na nářadí dosahoval mimořádných
výsledků. Během vojenské prezenční služby se stal členem vojenského družstva
gymnastů ve sportovním oddíle Armádního tělovýchovného klubu (ATK) v
Praze. Za velmi dobré umístění na závodech byl zařazen do reprezentačního
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družstva Československé republiky na olympijské hry 1952 v Helsinkách. Tam
se naše družstvo gymnastů umístilo na 7.místě. Účast na OH v Helsinkách byla
pro Kolejku největším sportovním úspěchem. Jeho nejoblíbenějším nářadím byla
hrazda, na které také dosahoval nejlepších výkonů. Byl prvním cvičencem na
světě, který začal provádět dvojité salto na kruzích.
Během desetileté vojenské služby byl Miloš Kolejka mnohokrát zařazen
do národního družstva na mezistátních utkáních (Maďarsko, Bulharsko,
Rumunsko, Rakousko, Finsko, NDR, Polsko, Švýcarsko, Francie, Čína,
Jugoslávie). Jeho poslední soutěží bylo mezistátní utkání Čína-ČSR v roce 1957
v Pekingu. Na tomto utkání se umístil celkově na 2. místě. Při mezistátním utkání
v Jugoslávii byl Miloš Kolejka vyhodnocen za výkony na hrazdě oběma
jugoslávskými rozhodčími shodně 10 body. Také na mistrovství republiky dosáhl
na hrazdě několikrát nejvyššího úspěchu, ale v té době se přeborníci na
jednotlivých disciplínách ještě nevyhlašovali.
V roce 1959 musel Miloš Kolejka pro zranění zanechat závodní činnosti.
Začal pak pracovat jako trenér sportovní gymnastiky. V současné době je také
členem ústřední trenérské rady. Dva jeho závodníci, Fejtek a Nehasil, jsou členy
národního mužstva. V roce 1957 byl udělen Kolejkovi za zásluhy o reprezentaci
ČSR titul “Mistr sportu” a v roce 1962 titul “Vzorný trenér” za vzornou přípravu
závodníka reprezentačního družstva ČSSR Přemysla Krbce, mistra světa v
přeskoku koně nadél.
Anna Matoušková, rozená Čechová
Světová krasojezdkyně a zasloužilá mistryně sportu ČSSR, bytem Němčice
nad Hanou, Polní č.480, narodila se v Němčicích nad Hanou 27.června 1939.
Krasojízdě na kole se začala věnovat v oddíle krasojízdy naší tělovýchovné
jednoty Sokol již v roce 1950 pod vedením svého otce Jana Čecha. Tehdy jí bylo
11 let, což bylo tak málo, že ji ani nepřipustili do oficiální krasojezdecké soutěže.
Nezbývalo jí tedy, než se pochlubit vlastním vystoupením (exhibicí). To bylo tak
výtečné, že již tehdy nikdo z diváků nepochyboval, že v naší krasojízdě se rodí
talent výjimečných kvalit a nadějných předpokladů. Zvláště tehdy udivilo, že jela
na kole nepřizpůsobeném své maličké postavě. Pak již to šlo v krasojezdeckých
výkonech rychle nahoru. V roce 1953 byla na přeborech dorostu ČSR třetí, o rok
později si totéž umístění ještě jednou zopakovala a v dalším roce se probojovala
na první místo. V roce 1955, tj. v 16 letech, když přestoupila do kategorie žen v
krasojízdě, se stala poprvé mistryní republiky v kategorii žen a spolu s Miluší
Oulehlovou získala navíc 3.místo v krasojízdě dvojic. Veliké cti se Anně Čechové
dostalo v roce 1959 udělením titulu “Mistryně sportu”. Aby potvrdila, že si jej ve
svých dvaceti letech poctivě zaslouží, dobyla v roce 1960 ve francouzském městě
Mulhouse vítězství v Memoriálu Achille Joinarda a stanula na nejvyšším stupni
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mezi světovými krasojezdkyněmi. Stala se tak poprvé “nekorunovanou mistryní”
světa. Soutěž žen v krasojízdě ve všech mistrovstvích světa se nejede o titul
mistryně, ale jen jako evropský memoriál bývalého presidenta UCI (mezinárodní
cyklistická unie) Achille Joinarda. Anna Matoušková-Čechová je však
neoficiální mistryní světa. Je totiž v krasojízdě žen v Československu a vůbec na
celém světě nejlepší, což potvrdila víc než jasně ve svém životě tím, že obhájila
v krasojízdě žen titul mistryně ČSSR 21.října 1967 již podvanácté a při
mistrovství světa 23.září 1967 ve švýcarském městě Badenu, kdy již podruhé
zvítězila nad nejlepšími krasojezdkyněmi světa.
Za své dosavadní bohaté, téměř patnáctileté závodnické činnosti v
krasojízdě, získala Anna Matoušková-Čechová celou řadu dalších úspěchů. Jako
reprezentantka Československa se zúčastnila šesti mistrovství světa v krasojízdě
žen a získala pro ČSSR dvě zlaté medaile (Francie–Mulhouse–1960, ŠvýcarskoBaden–1967), jednu stříbrnou medaili (NSR-Kolín nad Rýnem-1966), dvě
bronzové medaile (Dánsko-Kodaň -1964, ČSSR-Praha – 1965) a jen jednou se
umístila na 4.místě bez medaile (Rakousk-Vídeň-1962). Mimo tyto vrcholné
přebornické tituly získala Anna Matoušková-Čechová při osmi mezinárodních
utkáních v krasojízdě žen jednou 3.místo (velká cena Radsporte v NDR–1956),
jednou se umístila na 2.místě (mezinárodní utkání ČSSR- Rakousko v Rakousku–
1966) a šestkrát se probojovala na 1.místo (mezinárodní utkání ČSS-NDR v
NDR–1960, meziměstské utkání Brno–Lipsko v NDR –1965, mezinárodní utkání
ČSSR-NDR–1965, mezinárodní utkání ČSSR-NDR v Plzni–1965, mezinárodní
utkání ČSSR-NDR v Mutzschen v NDR–1965 a mezinárodní utkání ČSSRRakousko–NSR v Rakousku–1966). Za vzornou reprezentaci ČSSR v krasojízdě
žen se dostalo Anně Matouškové-Čechové v roce 1967 nejvyššího uznání
ústředním výborem Československého svazu tělesné výchovy v Praze udělení
titulu “Zasloužilá mistryně sportu ČSSR”.
Miluše Mikalová, rozená Oulehlová
Československá krasojezdkyně a mistryně sportu ČSSR, z Němčic nad
Hanou, bytem Němčice nad Hanou, Sokolská 484 se narodila 26.března 1937.
Byla první, která začala s krasojízdou v Sokole v Němčicích nad Hanou v roce
1947 pod vedením svého otce Rostislava Oulehly. V březnu 1949 se zúčastnila
první veřejné soutěže žákyň v Němčicích nad Hanou a pak již zůstala jen tvrdá
příprava, závody a zase příprava. Trénovala s ostatními žačkami Sokola, a navíc
navštěvovala oddíl sportovní gymnastiky.
První přebor v krasojízdě dorostu ČSR se konal 30.září 1950 u nás v
Němčicích nad Hanou. Z jedenácti startujících dorostenek získala 1.místo. V roce
1951 Miluše Oulehlová znovu obhájila v Mnichově Hradišti titul “Dorostenecké
přebornice ČSR”. Na podzim 1952 při přeborech dorostu ČSR ve Strakonicích
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zvítězila se svou partnerkou Zdenou Krejčířovou v krasojízdě dvojic. V roce 1954
získává opět prvenství v kategorii dvojic i jednotlivců. Získala tak poprvé
přebornický titul v krasojízdě žen jednotlivkyň.
Za dobrou propagaci cyklistiky byla vyslána jako reprezentantka ČSR s
Annou Čechovou z našeho oddílu do NDR, kde čestně reprezentovala náš
cyklistický sport. V letech 1956 až 1959 končí na přeborech ČSR v kategorii žen
vždy na 2.místě za Annou Čechovou. V roce 1959 při přeborech ČSR v krasojízdě
žen vítězí s partnerkou Annou Čechovou v kategorii dvojic.
Za dobu své aktivní sportovní činnosti se Miluše Mikalová-Oulehlová
zúčastnila celkem 131 veřejných a přebornických soutěží. Získala celkem 136
cen, z toho 48 prvních, 52 druhých, 30 třetích a 6 čtvrtých. Kromě toho navštívila
mnoho našich měst a obcí, kde účinkovala v 554 vystoupeních, což je jistě kus
záslužné práce. Její všestranné pojetí tréninku a závodních sestav bylo dalším
obohacením naší ženské krasojízdy. V tomto směru byla vždy Míla se svým
otcem průkopnicí. Její bohatá sportovní činnost byla plně oceněna v roce 1959
ústředním výborem československého svazu tělesné výchovy, který jí udělil
zasloužený titul “Mistryně sportu ČSR”.

Československý červený kříž (ČSČK) - místní skupina
Československý červený kříž je dobrovolná zdravotnická organizace s
posláním získávat a vychovávat pracující k účasti na plnění zdravotních úkolů a
bojovat v duchu socialistického humanismu proti nebezpečí válek. Provádí
základní zdravotnickou přípravu a další přípravu vlastních členů-zdravotníků.
Organizuje zdravotnické hlídky, družiny a jiné útvary a školí dobrovolné sestry.
Jako součást složek civilní obrany připravuje obyvatelstvo ke zdravotnické
obraně pro případ branné pohotovosti. Organizacím socialistického sektoru
pomáhá zabezpečovat zařízení pro první pomoc. Základními organizačními
složkami ČSČK jsou místní skupiny.
Místní skupina ČSČK byla založena v Němčicích nad Hanou v roce 1932.
V současné době sdružuje 186 členů z místní obce. Místní skupina ČSČK provádí
v rámci vlastní zájmové činnosti místní zdravotnický dozor v potravinářských
prodejnách, místních závodech i v JZD. Zařizuje kontrolu pitné vody ve
veřejných studnách i jejich asanaci (čištění) a zabezpečuje zařízení pro první
pomoc v JZD a ostatních závodech socialistického sektoru. Mimo tyto úkoly
provádí místní skupin a ČSČK nábor dobrovolných dárců krve a v současné době
jako čestných dárců krve. Podařilo se jí získat v obvodu našeho zdravotního
střediska 80 dárců, kteří dávají zpravidla 2x do roka průměrně 0,5l krve. Místní
skupina ČSČK školí zdravotnické útvary ČSČK, dorost ČSČK na školách a
vypomáhá ve zdravotnickém školení civilní obrany v obci. Účastní se
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družinářských cvičení okresní rady ČSČK. Účast mládeže do dvaceti let je místní
skupině ČSČK poměrně malá.
ČSČK byl založen v roce 1932 z popudu lékaře MUDr. Rajmunda
Ozynuly, obvodního lékaře v Němčicích nad Hanou. Ten také školil první
zdravotníky ČSČK pro poskytování první pomoci. První skupinu ČSČK v
Němčicích nad Hanou tvořilo asi 20 členů (mužů i žen). Získávání dalších členů
bylo prováděno potom nejen lékařem, ale i vyškolenými zdravotníky, členy
ČSČK. Hlavním úkolem skupiny bylo zajišťovat první pomoc při veřejných
vystoupeních Sboru dobrovolných hasičů, Sokola, Orla a všech tehdejších
organizací. Mimo to plnila skupina ČSČK charitativní (dobročinné) úkoly při
poskytování materiální pomoci občanům sociálně slabým. Během okupace
ČSČK jako organizace nebyl okupanty uznáván, a proto nevyvíjel žádnou
činnost. Po skončení druhé světové války pokračoval ČSČK ve své činnosti podle
stanov z první republiky. Po Únoru 1948 pominula charitativní složka ČSČK a
jeho činnost je nyní zaměřena jen ke zdravotnickým účelům. V roce 1950 byla
zřízena v Němčicích nad Hanou stanice ČSČK, která skončila svou činnost v roce
1960, kdy u nás byla zavedena pohotovostní služba lékařů. V důsledku toho
přestala místní skupina ČSČK poskytovat první pomoc v obci. Prvním předsedou
místní skupiny ČSČK byl MUDr. Rajmund Ozynula, druhým MrPh. Zdeněk
Jindra a třetím MUDr. Václav Štěpán, který zastává tuto funkci dodnes.
Místní skupina ČSČK se aktivně účastnila svépomocných akcí v obci při
výstavbě zdravotního střediska v akci Z v letech 1961-1965.

Československý svaz požární ochrany (ČSPO) - místní jednota
Místní jednota ČSPO je nejstarší společenskou organizací v obci, neboť
byla založena již v roce 1879 jako Sbor dobrovolných hasičů (SDH) v Němčicích
nad Hanou. Cílem SDH bylo původně vycvičit a vychovat své členy tak, aby byli
vždy připraveni nasadit všechny své síly k ochraně majetku bližního v případě
požáru, povodně, katastrofy nebo neštěstí a neváhat pomoci postiženým,
nešťastným osobám. Hasičské sbory se staly u nás nepostradatelným spolkem,
který pečoval o bezpečí všech občanů ve městech i na venkově. Po druhé světové
válce hasičské spolky rozšířily své úkoly. Kromě činnosti při zdolávání požárů a
jiných přírodních živelných pohrom, začaly se zabývat požární prevencí
(ochranou) a výchovou občanů k ochraně před požáry. V důsledku těchto činností
změnily hasičské sbory svůj původní název na místní jednoty Československého
svazu požární ochrany.
Místní jednota ČSPO v Němčicích nad Hanou sdružuje v současné době
129 členů a 25 dorostenců i žáků, a to nejen mužů, ale také 14 žen. Jejím hlavním
úkolem je ochrana majetku. Provádí se kontrolou komínů a všech protipožárních
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zařízení na pracovištích v obci, aby se zamezilo požárům. Ovšem při prohlídkách
se naši požárníci nesnaží jen zjistit nejrůznější závady, ale spolu s MNV se starají,
aby co nejdříve zmizely všechny prohřešky proti dobré ochraně společného
majetku. K tomu účelu má místní jednotka vyškolené své dva členy v ústředním
kursu ČSPO jako preventisty. Tito školí v protipožární ochraně nejen členy místní
jednoty, ale též členy domovních požárních hlídek v obci. Místní jednota požární
ochrany má ve své vlastní požární zbrojnici veškerou technickou výzbroj a
výstroj pro 40 členů pro případ zásahu při hašení požáru. Provádí, hlavně v letních
měsících, různá cvičení a soutěže, které jsou prostředkem ke zvyšování
připravenosti a akceschopnosti požárních družstev. Kus dobré práce vykazuje
naše jednotka také mezi mládeží. Každoročně organizuje ze školáků protipožární
žňové hlídky, které střeží během dne, hlavně v době sucha, při dozrávání obilí,
polní úrodu v blízkosti železniční trati, procházející katastrem naší obce. Již
několikrát svým včasným zásahem zabránily hlídky ničivým polním požárům. Za
to byly také vyššími orgány ČSPO odměněny. Místní jednota ČSPO se účastní v
obci vedle své zájmové činnosti (veřejných cvičení) také různých
celospolečenských akcí: školení členů v CO a branné přípravě obyvatelstva,
brigádnických výpomocí v akcích Z, pořádání plesů, tanečních zábav apod.
Místní jednota požární ochrany soustřeďuje veškerou svou činnost
v požární zbrojnici, postavené v roce 1925 v ulici Horní brána vedle budovy
MNV. Při generální opravě v letech 1965-1966 byl v požární zbrojnici zvětšen
prostor schůzové místnosti, vybudován vodovod a sociální zařízení. Celkový
majetek místní jednoty ČSPO-výzbroje, výstroje i budovy-činí téměř 100 000
Kčs.
Sbor dobrovolných hasičů v Němčicích nad Hanou byl založen 1.5.1879.
Zakladatelem sboru byl tehdejší učitel obecné školy Robert Klumpler, prvním
velitelem František Zdražil č.49. Za dobu svého trvání se sbor zúčastnil 11
velkých zachraňovacích prací a prací při 8 povodních, pomáhal při 129 požárech.
V roce 1947 povodňové družstvo sboru odpracovalo na záchranných pracích na
řece Hané zdarma 2 163 hodin.

Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM) - základní organizace
Svaz pro spolupráci s armádou je organizace, která vznikla po druhé
světové válce. Jejím hlavním úkolem je příprava občanů na úkoly spojené s
výkonem služby v ozbrojených silách (předvojenská příprava branců) a branná
příprava obyvatelstva. Vedlejším úkolem této organizace je sportovní vyžití
zájemců z jednotlivých odborností. Svazarm jako celostátní organizace byl
založen v roce 1951. Tato organizace původně sdružila automotokluby,
aerokluby, ústřední radioklub českých amatérů vysílačů, výcvik poštovních
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holubů, policejních psů, potápěčů, střelců, modelářů a výcvik v jízdě na pramici.
Tato mnohostranná činnost byla rozdělena na jednotlivé odbornosti, ve kterých
pracovaly kroužky při základních organizacích Svazarmu. Zdatní členové těchto
kroužků tvořili kluby, které byly vysoce výběrové. Během několika let činnosti
Svazarmu byly některé odbornosti, jako výcvik psů, výcvik poštovních holubů a
jiné převedeny do jiných společenských složek Národní fronty a ve Svazarmu
zůstaly jen tyto odbornosti: střelecký klub, radioklub, autoklub, aeroklub a
potápěči.
Radioklub Svazarmu v Němčicích nad Hanou vznikl v roce 1952 z místní
kolektivní stanice Československých amatérů vysílačů. Jeden její člen, Karel
Mojžíš, pracoval samostatně jako radista již od roku 1946.Jeho radioamatérská
činnost vyvrcholila v roce 1948, Kdy získal koncesi na provoz vysílací stanice
(OK2BMK). V roce 1950 byla v Němčicích nad Hanou založena kolektivní
stanice (OK2KCN) Československých amatérů vysílačů (ČAV), jejichž ustředí
bylo v Praze a pobočky v jednotlivých okresech. Po utvoření Svazarmu přešla
stanice Československých amatérů vysílačů do této organizace a pokračovala ve
své činnosti pod názvem “Radioklub Svazarmu v Němčicích nad Hanou”. V
současné době radioklub sdružuje 19 členů z Němčic nad Hanou. Svou
soustavnou a pravidelnou činností vychovává mládež i veřejnost v radiotechnice,
a to výcvikem radiooperatérů v obsluze vysílacích amatérských stanic, výcvikem
branců v radiotechnice pro speciální základní vojenskou službu provozního
směru a prováděním sportovní činnosti v radistickém branném víceboji a ve
sportovní soutěži “Hon na lišku”. Mimo tuto vlastní zájmovou činnost se účastní
členové radioklubu různých manifestací, aktivně se podílejí na oslavách a
závodech (1.máj, spartakiáda aj.) v Němčicích nad Hanou. Pracují na instalaci a
obsluze rozhlasového zařízení a spojovací službě s radiostanicemi. Radioklub
Svazarmu v Němčicích nad Hanou vyvíjí činnost po celý rok. Pracuje s
radiostanicemi na určených amatérských pásmech, kde navazuje radiové spojení
s amatéry na celém světě. Při výcviku radiooperatérů obsluze vysílacích
amatérských stanic se radioklub zaměřuje hlavně na mládež posledních ročníků
místní základní devítileté školy. Postupným zdokonalováním z nich vyrůstají v
prvé řadě schopní technici, kteří získané znalosti uplatní jak ve vojenské službě,
tak i ve svém povolání. Radioklub Svazarmu v Němčicích nad Hanou se může
pochlubit tím, že z něho vyšlo několik dobrých odborníků: Ing. Jan Čech, který
pracuje ve výzkumném ústavu jaderné energie v Řeži, toho času v Dubně U
Moskvy, Ing. František Pavelka, nynější pracovník výpočetního střediska v
Ostravě-Kunčicích, bývalý kronikář radioklubu, Ing. Bohumil Ferenc, který dnes
pracuje na stavbách elektráren v zahraničí a mnozí další. Radioklub Svazarmu v
Němčicích nad Hanou provádí jako jediný v okrese Prostějov výcvik v
radistickém víceboji a ve sportovních soutěžích “Hon na lišku”. Po 5 let se dostali
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členové našeho radioklubu v této soutěži až do mistrovství ČSSR a tam se
umisťují mezi prvními deseti závodníky. Tak Karel Mojžíš se umístil již dvakrát
na čtvrtém místě jedenkrát na pátém místě v této vrcholné celostátní soutěži. Náš
radioklub byl po dva roky vyhodnocen jako nejlepší radioklub v okrese Prostějov
a v roce 1966 získal dokonce celostátní titul “Vzorný radioklub”.
Základní organizace Svazarmu v Němčicích nad Hanou vznikla v roce
1952 a to její střelecký klub ze Svazu brannosti, její radioklub ze stanice ČAV. V
současné době (1965) má 73 členů z Němčic nad Hanou a 4 z okolních obcí
(Hruška, Tvorovice, Vrchoslavice, Vitčice), většinou mladistvých, kteří pracují
ve třech klubech, a to střeleckém, radioklubu a klubu raketových modelů.
Střelecký klub Svazarmu v Němčicích nad Hanou vznikl z Okresního
střeleckého klubu Svazarmu v Kojetíně. Pod bývalou okresní kojetínskou
organizací tvořili střelci z Němčic nad Hanou hlavní kádr. Střelba z malorážek a
sportovních pistolí probíhala na střelnici v Němčicích nad Hanou, bylo dosaženo
velmi dobrých výsledků. Největších úspěchů ve své činnosti dosáhli střelci v roce
1958, kdy se zařadili do II. ligy a tím mezi nejlepší v republice, neboť jezdili na
utkání s Brnem, Jihlavou, Přerovem a jinými městy. V tomto roce mě klub
sportovní střelby (SSK) veliký výběr střelců z pistolí a někteří z nich (Přemysl
Zedníček, Zdeněk Pavelka, Luděk Zedníček) se stali přeborníky Lidových milicí
kraje Olomouc.
V dnešní době byli vyřazeni již všichni staří osvědčení střelci a Střelecký
klub Svazarmu v Němčicích nad Hanou řeší generační problém. Střelců je dnes
sice na počet více, ale poklesla jejich výkonnost a kvalita. Mladí střelci
neprojevili dosud tolik houževnatosti a obětavosti jako generace před nimi. Ale
kádry se znovu doplňují a v příštích letech je naděje, že střelci Svazarmu z
Němčic nad Hanou znovu prorazí a stanou se rovnocennými soupeři i střelecké
velmoci-Prostějovu. K 31.12.1965 čítá střelecký klub Svazarmu 42 členů, z toho
14 výkonnostních střelců. Střílí se z libovolné malorážky, sportovní pistole a
velkorážné pistole. Výcvik probíhá po celý rok. Začíná v zimě sokolovským
závodem (leden, únor), pokračuje brannými trojboji (březen, duben), místním
přeborem (květen) a vrcholí okresním přeborem (červen). V letní době se provádí
tréninková střelba a táboření (červenec, srpen). Na podzim výcvik pokračuje
vzájemnými utkáními a klasifikačním závody, nočním cvičením (září) a
Dukelským závodem říjen). Následuje zahájení výcviku branců pro základní
vojenskou službu, střelba, výcvik z pěchotních zbraní a volná činnost (listopad,
prosinec). Tréninky se provádějí každou neděli dopoledne na střelnici Svazarmu
v Hliníku. Kromě uvedené činnosti spolupracují členové střeleckého klubu s
jinými odbornostmi (raketovými a leteckými modeláři), organizují a provádějí
odpalování ohňostrojů při různých oslavách nebo zábavních podnicích v
Němčicích nad Hanou (Benátská noc aj.).
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Klub raketových modelů Svazarmu v Němčicích nad Hanou čítá zatím 7
členů. Svou činnost začíná teprve rozvíjet, neboť celostátně byl vytvořen v roce
1963. U nás vznikl v roce 1965 při závodním výboru ROH ve Stavebních strojích
a po sloučení s klubem Vrchoslavice přešel v roce 1966 do místní organizace
Svazarmu. Jeho zájmovou činností je výcvik mládeže, případně starších zájemců
o techniku raketového modelářství. V nynější době reprezentuje okres zároveň s
leteckými modeláři na závodech za modelářský klub Prostějov. Na prvním
mistrovství ČSSR raketových modelářů v Brně v roce 1965 získal Ladislav Sázel
z Vrchoslavic 3. místo v kategorii výškového letu.

Svaz československo-sovětského přátelství (SČSP) - místní odbočka
Posláním Svazu československo-sovětského přátelství je být strážcem
našeho spojenectví se Sovětským svazem, poznávat jeho zkušenosti a
prohlubovat ve všech oborech našeho života sblížení a vzájemnou spolupráci se
SSSR. Přátelství a spojenectví se SSSR je hlavním článkem, který nás spojuje se
světovými silami míru a zpevňuje frontu míru. Proto čím pevnější je náš svazek
se Sovětským svazem, tím silnější je světová síla míru a tím bezpečnější je naše
vlast.
SČSP usiluje o sdružení co největšího počtu poctivých občanů ČSSR bez
rozdílu národnosti, politické příslušnosti a náboženského vyznání a vychovává je
v uvědomělé a nadšené přátele SSSR, kteří znají Sovětský svaz, jeho život i
dějinný význam pro nás, pro světový mír a pokrok ve světě. Heslem SČSP je:
“Kdo plní program svazu, pomáhá bojovat za mír a budovat socialismus”. SČSP
sdružuje své členy v odbočkách, které jsou zřízeny ve všech větších obcích.
Hlavní řídící složkou odboček jsou okresní výbory SČSP.
Odbočka SČSP v Němčicích nad Hanou byla založena hned po osvobození
v roce 1945. V současné době sdružuje 188 členů, většinou starších ročníků, kteří
byli zakládajícími členy odbočky. Několik členů bylo organizováno ve Svazu
přátel již před rokem 1945. Práci odbočky řídí výbor, který má 9 členů a schází
se pravidelně měsíčně. Kulturně politická činnost odbočky se dělí na několik
složek. Jsou to především besedy doplněné filmem, aktivy pro funkcionáře
odbočky a členské schůze, dále propagace tisku (Družba, Svět sovětů, Praha –
Moskva), návštěva sovětských filmů, výstavky sovětské knihy spojené s besedou
o sovětské knize, zájmové kroužky (LKR-lidové kursy ruštiny), účast na
brigádách při zvelebování obce, besedy s účastníky zájezdů so Sovětského svazu.
Každoročně pořádá odbočka SČSP ve spolupráci s MNV a všem složkami
Národní fronty v době od 7.listopadu do 12.prosince v Měsíci československosovětského přátelství několik kulturních akcí. Někteří členové naší odbočky
navštívili zdarma Sovětský svaz na základě šťastného vylosování zájezdových
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známek, které jsou členům SČSP za tím účelem každoročně prodávány. Jelikož
většina členstva odbočky patří dnes ke starší generaci, kterou již opouští pracovní
a spolkový elán, je zájmem a hlavním úsilím odbočky získat každoročně co
nejvíce mladých členů, aby se mohla činnost SČSP i nadále úspěšně rozvíjet.

Československý svaz mládeže (ČSM) - místní organizace
Československý svaz mládeže je dobrovolná společenská organizace
mládeže jednotného charakteru. Členy se mohou stát osoby ve věku od 14 do 26
let. Posláním ČSM je ideově výchovná, kulturně masová, tělovýchovná, branná
a sportovní práce mezi mládeží, jejímž cílem je usměrňovat mladou generaci při
výstavbě socialismu. Jednotkou ČSM jsou základní organizace.
V současné době je v místní vesnické organizaci ČSM organizováno 22
členů. Naše mládež má totiž možnost být organizována buď ve vesnické
organizaci ČSM, (mládež dojíždějící do zaměstnání nebo pracující v JZD) nebo
v závodní organizaci ČSM (žactvo devátých tříd na ZDŠ a studenti na svých
školách). Po založení se naše vesnická organizace ČSM aktivně zapojovala do
různých brigádnických akcí v místním i celostátním měřítku, a to hlavně do akce
T a akce Z na výstavbu tělovýchovných a zdravotních zařízení v místní obci, do
akcí na zvelebení naší obce a do akcí na pomoc zemědělství při špičkových
pracích (při sklizni cukrovky, brambor, o žních apod.). V dřívějších letech se její
činnost zúžila jen na pořádání tanečních zábav a v poslední době její práce na
veřejnosti téměř ustala, ačkoli měla plnou podporu místních stranických
organizací KSČ.
ČSM se zatím nepodařilo usměrnit mimopracovní výchovu mladých lidí,
vést je k účelnému kulturnímu a zdravému využívání volného času. Mládeži je
třeba dát více příležitostí a možností, aby mohla být ve volném čase zaměstnána
spíše manuální zájmovou pracovní činností a sportem. Dnes se zatím málo
podchycuje zájem mladých lidí o zájmovou činnost organizací, o tělesnou
výchovu a sport společenskými a zájmovými organizacemi v naší obci. K tomu
máme u nás jedinečnou příležitost. Máme sportovní stadion, koupaliště a zimní
kluziště. Pro tuto činnost je třeba získat v budoucnu vhodné trenéry.
Místní vesnická organizace ČSM byla ustavena v roce 1947, tedy ve
stejnou dobu jako místní organizace bývalého Junáka. Náš obecní kronikář v
zápise tohoto roku mimo jiné uvádí: “Po neúspěšném sjednocení tělesné výchovy
nastala v obci ještě větší roztříštěnost mládeže, neboť kromě dosavadních 4
tělovýchovných spolků v obci (Sokol, Orel, Sportovní klub, Cyklistický klub)
vznikl ještě Svaz mládeže a Junák. Vzájemné poměry mezi těmito spolky jsou
nevyjasněné, nevyhraněné a často proti sobě vyhrocené. Zájem mládeže je
rozptylován, je potřeba větší počet vedoucích, ale ochotných a odpovědných
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pracovníků je málo”. Tento kritický závěr platí i při sjednocené tělesné výchově
a jednotné organizaci mládeže dodnes, neboť zkušenosti posledních dvaceti let
jasně dokázaly, že mládež sama nemůže vést mládež. K vedení mládeže je
neustále potřeba dospělých, zkušených pracovníků, kteří dovedou mládež nejen
získat, ale i zapálit pro určitou mládežnickou činnost.
ČSM vytváří a vede Pionýrskou organizaci (PO). PO ČSM je dětská
masová dobrovolná organizace, sdružující pionýry-žáky ZDŠ ve věku od 9 do 14
let. Součástí PO jsou oddíly Jisker, Sdružující děti ve věku od 6 do 9 let.
Základním článkem PO ČSM je pionýrská skupina na škole. Pionýrská skupina
se skládá z oddílů, sdružujících zpravidla pionýry jedné třídy. Pionýrský oddíl se
dělí na družiny, které mají zpravidla 5 až 10 členů a tvoří se podle přání pionýrů
na základě přátelských vztahů, zájmů, místa bydliště apod. PO ČSM usiluje o
rozšíření svého vlivu na mimoškolní život dětí.
Ve školním roce 1962-1963 měla pionýrská skupina naší ZDŠ celkem 399
pionýrů a 43 jisker z celkového počtu 607 žáků na škole, což je 73 %. Pionýrské
oddíly vedli členové ČSM, hlavně studenti a mladí učitelé. Pionýři se podle
oddílů scházívali zpravidla jednou týdně po vyučování ve škole. Náplní jejich
schůzek byla zábavná tělovýchovná, kulturní i zájmová činnost. Mimo schůzovní
činnosti se pionýři účastnili různých akcí na zvelebení obce, zapojovali se do
sběru odpadových surovin, léčivých bylin a brigád na pomoc zemědělství (hlavně
při sklizni brambor).

Svaz protifašistických bojovníků (SPB) - místní organizace
Svaz protifašistických bojovníků je světová organizace, která vznikla po
druhé světové válce s úkolem vyhledávat nacistické vrahy po celém světě a
postavit je před řádný soud, aby se v budoucnosti zabránilo opakování válečných
hrůz druhé světové války. povinností členů tohoto Svazu je předávat tragické
zkušenosti z válečných útrap mladší generaci, aby si tím více vážila míru a snažila
se nepřipustit možnosti rozvoje fašistického hnutí ve světě. Zatím se nepodařilo
ve všech případech válečné zločince dostat před soud a odsoudit jejich provinění
podle platných mírových zákonů. Členové protifašistických bojovníků střeží také
politický život ve svých státech, aby se nedostali znovu k moci lidé, kteří se
prohřešili v minulé světové válce proti lidskosti a neorganizovali znovu fašismus
a novou válku.
Místní organizace SPB v Němčicích nad Hanou sdružovala v roce 1965
celkem 11 členů z Němčic nad Hanou, Vrchoslavic, Víceměřic, Nezamyslic a
Poliček. Stálým úkolem místní organizace je organizování přednášek s
protifašistickou tematikou pro dospělé i děti v Němčicích nad Hanou i okolí.
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Členové organizace jsou povinni vydat svědectví proti válečným zločincům,
které poznali během odboje anebo věznění v koncentračních táborech.
Naprostá většina členů přešla z původní Československé obce legionářské
místní organizace Kojetín do místní organizace Svazu protifašistických
bojovníků. V září 1945 utvořili členové této organizace z Němčic nad Hanou a
okolí novou organizaci: Svaz bojovníků za svobodu. Tento svaz vznikl v
Československu po druhé světové válce. V roce 1948 se sloučil Svaz politických
vězňů se Svazem bojovníků za svobodu pod názvem Svaz protifašistických
bojovníků. Místní organizace v Němčicích nad Hanou měla v době sloučení 70
členů. Ve své činnosti mimo jiné uspořádala dva společenské plesy. Z čistého
výtěžku byl obložen pomník v parku u kostela mramorovými deskami se jmény
padlých za I. a II. světové války. V současné době je místní organizace tak jako
organizace tohoto Svazu i jinde “na vymření”, poněvadž její členové stárnou a
vymírají.

Československý myslivecký svaz-myslivecké sdružení Němčice nad Hanou
Československý myslivecký svaz je organizace sdružující všechny občany,
kteří vykonávají právo myslivosti. Myslivost je odvětví zemědělské a lesní
výroby, které zajišťuje v souladu se státním plánem rozvoje národního
hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov zvěře i hospodářské
zužitkování ulovené zvěře. K tomu se zcela zákonitě váže právo myslivosti, což
znamená oprávnění, ale také povinnost zvěř plánovitě chovat, chránit, lovit, dále
pak sbírat vejce zvěře pernaté. Kdo chce vykonávat toto právo myslivosti, musí
mít platný lovecký lístek. Každý, kdo se uchází poprvé o vydání loveckého lístku,
musí absolvovat roční přípravné školení a na závěr vykonat zkoušku z myslivosti.
Občané se zkouškou z myslivosti vytvářejí organizaci myslivecké
sdružení. Tato organizace vykonává společně svými členy práva myslivosti v
honitbách. Honitby může ONV uznat jenom socialistickým organizacím (JZD,
státní statky, státní lesy). Organizace, kterým byla uznána honitba, postupují
výkon práva myslivosti za úplatu mysliveckému sdružení. Uživatelé honitby jsou
povinni v honitbě řádně hospodařit a ustanovit pro honitbu kvalifikovaného
mysliveckého hospodáře.
Myslivecké sdružení v Němčicích nad Hanou bylo založeno v roce 1950.
V současné době sdružuje obce Němčice nad Hanou a Víceměřice a má 34 členů.
Myslivecké sdružení vykazuje bohatou činnost v obci, a to jak ve své vlastní
zájmové práci, tak i ve všeobecně prospěšné činnosti. Jako uživatel honitby v
katastrech obcí Němčice nad Hanou a Víceměřice (1 524 ha) si vypracovává
každoročně plány mysliveckého hospodaření a lovu, v nichž zajišťuje krmení
zvěře, její ochranu, zazvěřování honitby, dále odstřel a odchyt zvěře, případně
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vybudování mysliveckých zařízení. Plán odstřelu a odchytu živé zvěře byl rok od
roku zvyšován, jak také dokazuje skutečnost, že v posledních pěti letech se
průměrně střelí ročně asi 1 000 bažantů, 600 zajíců, 5 kusů srnčí zvěře a
odchytává se 100 kusů živé zvěře. Uvedená čísla odstřelené a odchycené zvěři na
polích staví naše myslivecké sdružení na prvé místo nejen v našem okrese, ale na
jedno z předních míst v republice, což má značný celospolečenský, a tím také
národohospodářský význam. Naše myslivecké sdružení může být také vzorem
všem ostatním společenským a zájmovým organizacím v obci při plnění úkolů v
různých brigádnických akcích na zvelebení obce, akcích na pomoc zemědělství
při špičkových pracích-při sklizni cukrovky, brambor, o žních apod. Ovšem
největší zásluhy si sdružení získává odpracováním několika set brigádnických
hodin na zvelebení honebního revíru. Mimo jiné bylo během patnácti let
vysázeno na tisíce stromků a keřů, které jsou dnes nejen místem ochrany zvěře,
ale také okrasou našeho katastru. Poslední dva roky (1966, 1967) věnuje sdružení
značnou pozornost sběru koroptvích a bažantích vajíček na vysečených plochách,
která dává do vlastní líhně. Pro vylíhlé koroptve a bažanty zbudovalo odchovnu,
kterou ročně zachraňuje asi 300 kusů pernaté zvěře.
Myslivost v naší obci se prováděla podle ověřených zpráv ústního podání
již před sto lety. I po zrušení robot zůstala i nadále výsadou bývalého majitele
panství šlechtického rodu Metternichů. Prvním hajným v jeho službách byl
Antonín Pouša. Jeho služba byla ztížená tím, že chycené pytláky musel vodit na
správu statku do Kojetína. I když později změnil povolání, pojem hajného z jeho
rodiny nevymizel a jeho dceři, dosud žijící, Anně Oulehlové (č.266), se obecně
říkalo “Nanka Héjnéch”.
Myslivecké společnosti, kterým byly honitby pronajímány, se začaly tvořit
koncem první světové války. V katastru naší obce byl po řadu let nájemcem
honitby rolník Karel Beneš (č.24) a posledním nájemcem rolník Karel Kyselák
(č.12). Ten v dubnu 1950 jako tehdejší myslivecký hospodář za účasti Jindřicha
Floriána, honebního starosty, podal písemné prohlášení, ve kterém se vzdal
pachtu společenství honitby v Němčicích nad Hanou s podmínkou, že tato
honitba bude pronajata nově se tvořící lidové myslivecké společnosti s názvem
“Myslivecké sdružení”. Jeho prvním předsedou byl zvolen Jan Mrázek, řídící
učitel místní národní školy. Za rok po této změně došlo na základě dohody k
ustavení sloučené myslivecké společnosti “Myslivecké sdružení Němčice nad
Hanou-Víceměřice se sídlem v Němčicích nad Hanou”. Touto významnou a pro
obě společnosti prospěšnou dohodou byla otevřena cesta k úspěšnému rozvoji
myslivosti v obou obcích.
Ovšem-jak už to vždy bývá-i zde v mysliveckém sdružení byly začátky
těžké. Protože léta 1950 až 1951 byla na zvěř chudá, nemělo tehdejší myslivecké
sdružení dostatek finančních prostředků ani zvěře. Proto pro účastníky honu
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musela být zakoupena koza, která pak byla zpracována na uzeninu. Pro zvelebení
honitby bylo v tomto období zakoupeno 6 bažantích slepic jeden kohout. To byl
první krok k rozšíření stavu bažantů v katastru naší obce. Je pozoruhodné, že ještě
v roce 1951 bylo střeleno 1 903 koroptví.
Výsledky hospodaření mysliveckého sdružení se projevily v dalších letech
velmi příznivě, zejména v odstřelu zvěře. Na první vycházce na bažanty v roce
1952 bylo střeleno 9 kusů, avšak o rok později již 40 kusů. Je zajímavé srovnání
s rokem 1967, kdy bylo střeleno 1 150 bažantů. Vhodnou péčí o zvěř, hlavně
stavěním zásypů a krmelců v době zimní, bylo dosaženo toho, že v našem katastru
máme 20 kusů srnčí zvěře, a to je již třeba její plánovaný odstřel. Jako první kus
srnčí byla střelena v trati “Nademlýní” v roce 1957 srna. Šťastným střelcem byl
Josef Tesařík (č.27). Stav této zvěře potěšitelně roste a zpestřuje tak náš revír. Při
posledním odstřelu koroptví v roce 1958 bylo střeleno v katastru Němčic nad
Hanou 940 kusů a v katastru Víceměřic 155 kusů. V roce 1958 se vyskytla u
divokých králíků ve větší míře mixomatóza (smrtelná virová choroba některých
domácích užitkových zvířat, zvláště králíků), které bylo nutné v rámci
preventivních opatření vystřílet. V současné době se divoký králík vyskytuje u
nás jen řídce. Je zcela zákonité, že všude, kde je mnoho zvěře je také hodně
škodné. Proto již od roku 1957, kdy byla střelena první liška, se lišky vyskytují u
nás každoročně, někdy i ve velkém počtu. Podařilo se již také nalézt celé liščí
nory, a to v jednom roce třikrát (tehdy bylo chyceno celkem 16 mláďat).
Každoročně je v revíru průměrně střeleno asi 40 koček, 20 psů, 25 kání a jiné
škodné. Proto, že starost o rozvoj myslivosti v Němčicích nad Hanou je důsledná,
přináší také příkladné výsledky. Naše honitba je považována za reprezentační
(schopná důstojného zastupování společenské organizace), což se projevuje v
účasti zahraničních hostů na našich honech. V roce 1961 se zúčastnil u nás honu
na bažanty indonéský velvyslanec, od roku 1964 přijíždějí k nám hosté z Polska
a v posledních letech každoročně z Francie. Naše myslivecké sdružení pro
pestřejší využití zájmů svých členů navázalo družbu s Mysliveckým sdružením
Petrovice, okr. Bruntál, kde se naši členové účastní odstřelu srnců a s
Mysliveckým sdružením Rusava, okr. Kroměříž, kam jezdí zejména v zimě na
divočáky. Svým hostitelům splácí naše sdružení vše pozváním na naše hony,
které jsou rok od roku stále přitažlivější.
Všechny úspěchy, kterých bylo u nás v myslivosti dosaženo, jsou
výsledkem dobrovolné práce většiny ze 34 členů mysliveckého sdružení. Je to
také i zásluha těch, kteří již nežijí (Jan Hrdý, Celestýn Oulehla a jiní). Jejich
obětavé práce v myslivosti jistě nebude zapomenuto. Z nich dlouholetým
funkcionářem a řadu let mysliveckým hajným byl Jaroslav Coufalík. Přestože měl
jen pravou ruku, ovládal svou “hamerlesku” mistrně a přes různé životní útrapy
zůstal myslivosti věrný po celý život.
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Je obecně známo, že naše vlast byla od nepaměti rájem zvěře, jak dokazují
četné archeologické nálezy. Je jistě radostné, že toto krásné bohatství má naše
vlast dodnes. Nechť proto není jednoho občana naší obce, který by ničil bažantí
hnízda, chytal mladé zajíčky nebo bral ustrašené srnčátko. Chraňme všichni naši
krásnou zvěř, bez níž by příroda kolem nás byla jen pustinou. Zvěř si zasluhuje
naší lásky, myslivci pak v ušlechtilém snažení všestrannou podporu veřejnosti.

Československý svaz ovocnářů a zahrádkářů-místní organizace Němčice
nad Hanou
Úkolem Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu
(ČSOZS) je všestranně pečovat o rozvoj a zvelebení zahrádkářské činnosti
odbornou a výchovnou prací, vydáváním odborné literatury, obstaráváním potřeb
k činnosti ovocnářů a zahrádkářů, budováním zahrádkářských osad, budováním
účelových zařízení pro zužitkování ovoce, výstavami nejlepších druhů ovoce a
zeleniny, exkurzemi, přednáškami, instruktážemi (záměrný návod k nějaké
činnosti), filmem apod.
Místní organizace ČSOZS v Němčicích nad Hanou byla založena v roce
1958. V současné době sdružuje 106 členů, vesměs z Němčic nad Hanou. Hlavní
činností této organizace je péče o výsadbu zahrádek a ovocných sadů vhodnými
odrůdami ovoce pro naši oblast. Proto také místní organizace objednává z
kvalitních školkařských závodů (Litenčice) ovocné štěpy, hlavně zákrsy a
polokmeny a dodává je svým členům pro jejich zahrádky. V boji proti škůdcům
ovoce pomáhá získávat a organizovat postřiky stromů. V péči o zvelebení
zahrádkářské činnosti zajišťuje nejen pro své členy, ale i pro ostatní veřejnost v
obci odborné přednášky s promítáním filmů z oborů ovocnářství, zelinářství i
květinářství. Pro své členy pořádá každoročně několikadenní rekreační
(oddechové) zájezdy do vyspělých ovocnářských oblastí, spojené s exkurzemi do
vzorných ovocnářských, zelinářských a květinářských závodů nebo s návštěvami
výstav, pořádaných Československým svazem ovocnářů a zahrádkářů.
Prvními průkopníky zahrádkářství a ovocnářství v naší obci byli učitelé.
Již v roce 1850 byla založena při obecné škole v Němčicích nad Hanou štěpnice
ve výměře asi 420čtverečných sáhů, tj. 15 arů (¾ měřice), ve které byli žáci
zasvěcováni do pěstitelství, roubování stromů apod. V roce 1880 byly zřízeny ke
školním účelům dvě zahrádky, malá štěpnice a zahrádka pro pěstování květin.
Tyto zahrádky se rozprostíraly v západní části dnešní ulice Čs. armády v prostoru
západně od ústí Sokolské ulice na sportovní stadion. Výstavba Němčic nad
Hanou počátkem druhé světové války pohltila tyto školní zahrádky a na jejich
místech vyrostla část ulice Čs. armády s deseti novými rodinnými domky se
zahrádkami.
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Velikým propagátorem ovocnářství a sadařství v Němčicích nad Hanou byl
učitel Antonín Jaša. Na zdejší obecné škole působil od roku 1905 jako učitel, v
letech 1928-1936 jako řídící učitel a řadu let zastával zároveň funkci obecního
tajemníka. Řídící učitel Jaša se staral o výsadbu nevyužitých volných prostranství
v obci ovocnými, užitkovými i okrasnými stromy i keři. Tak z jeho popudu byl
vysázen hájek v Hliníku, lesík (remízek) pro polní zvěř na “Zlámance” a
dosázeny parčíky na Komenského náměstí a na Novosadech. Ovocnými stromy
osázel břehy potoka “Žlebůvky”, levý břeh řeky Hané a tzv. “Hliníkovou mez” a
mez “Nad koutem”. Řídící učitel Jaša byl s několika místními rolníky také členem
Okresního hospodářského spolku v Kojetíně. Tento spolek uspořádal v naší obci
několik ovocnářských výstav, z nichž zvláště poslední, pořádaná 26–28.září 1937
ve spolupráci s místní lidovou školou hospodářskou v budově měšťanské školy v
Němčicích nad Hanou, se mimořádně vydařila.
V roce 1931 rolník Vojtěch Pospíšil č.276 začal vysazovat v katastru obce
polní ovocné sady s rybízem a jahodami. První základní množitelský sad vysadil
na pozemku o výměře 20 arů v trati “Nad koutem”. Dnes na tomto pozemku stojí
v Tyršově ulici dům č.436. Jeho majitel, Bedřich Vyskočil, odkoupil v roce 1938
tento pozemek od jmenovaného pro výstavbu rodinného domu. Ve svém
množitelském sadě vypěstoval Vojtěch Pospíšil řízkováním přes 5 000 kusů
rybízu, který pak vysadil jako nízkou kulturu v nové sadě v trati na “Pastvisku” a
z namnožených jahod založil jahodiště u “Dolního trávníku” na výměře 20 arů.
V sadě na “Pastvisku” (1,4ha) vysadil v roce 1935 celkem 250 ovocných stromů
(166 jabloní a 84 hrušní). Na těchto polních sadech rolník Vojtěch Pospíšil
ovocnařil až do roku 1956 do předání sadů socialistickému sektoru – JZD.
Po těchto prvních výsadbách polních sadů začali rolníci v Němčicích nad
Hanou se společnou výsadbou třešňových sadů v trati Vinohrady za “Hékem” v
takovém rozsahu, že tato polní trať během několika let byla téměř zcela osázena
třešněmi.
V roce 1939 vysázel rolník Antonín Kyselák z č.4 v trati “Přední hruška”
ovocnou plantáž (hustší výsadbu ovocných stromů, vesměs polokmenů) jabloní,
hrušní a keřů bobulovin na výměře 3,5ha a vystavěl zde jednoposchoďový dům
č.444, který byl při válečných událostech 1.5.1945 sovětským dělostřelectvem
zničen. Tato ovocná plantáž byla uznávána odborníky ovocnáři za
nejvyrovnanější sad polokmenů v oblasti střední Moravy. V roce 1959 převzalo
plantáž do obhospodařování místní JZD. Rolník František Kyselák č.402, bratr
Antonína Kyseláka, vysadil na Pastvisku na výměře 35 arů sad vysokokmenných
jabloní a švestek a keřů bobulovin. V roce 1942 řezník Josef Matoušek č.26
založil v trati Zahrady (Pastvisko) novou ovocnářskou zahradu na výměře 40 arů
a o několik let později sedlář Vojtěch Brabec v jeho sousedství ovocnou zahradu
na 20 arech. Po druhé světové válce zbudoval větší ovocný sad v trati Nad
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loukama místní učitel hudby a varhaník Augustin Olšanský č.435. Sad je osázen
polokmeny i zákrsy ovocných stromů všeho druhu a keři bobulovin. Má výměru
80 arů.
Činnost MNV v posledním desetiletí se soustřeďuje na zvelebení prostředí
naší obce, a to nejen na péči občanů o vzornou čistotu chodníků a ulic, ale také
na okrasnou výsadbu před domy i parkovou úpravu dosud volných prostranství v
obci. Při těchto zvelebovacích akcích dosáhl největších úspěchů stolař Josef Šich
č.471. V roce 1955 si zbudoval v zahrádce za domem první skalku a v příštím
roce začal budovat alpínum (zahradní skalku) pře domem. Postupně každým
rokem rozšiřoval alpínum, až dosáhl dnešní rozlohy asi 15 arů včetně malého
parčíku, který se rozprostírá na pozemku za alpínem. Tak vznikla za podpory
MNV, jemuž náleží téměř celý pozemek, malá botanická zahrada. Má 7 jezírek,
z nichž největší má rozměry 7x4,5m. Všechna jezírka zdobí lekníny šesti druhů
barev. V alpínech se setkáváme se vzácnými druhy botanických rostlin včetně
vzácně zakrslých jehličnanů. O botanickou zahradu se stará Josef Šich se svou
manželkou, i když jeho “koníčkem” bylo kdysi řízení letadla, dnes jsou to
květiny. Botanickou zahradu navštěvují školní exkurze a různé zájezdy,
projíždějící naší obcí. Jsou zde pořizovány i barevné snímky pro účely školení.
Odborníci hodnotí tuto zahradu za vysoce kvalitní a Josefa Šicha jako laika
jmenují odborníkem.
Mimo práce v botanické zahradě se Josef Šich účastní ve svém volném čase
téměř všech zvelebovacích akcí v obci. Pod jeho vedením bylo upraveno v
Šafaříkově ulici prostranství za stodolami na parčík, kde byly vysázeny okrasné
parkové stromy a keře. Za jeho spolupráce s důchodkyněmi z Fučíkovy ulice a
Žabáku byl podobně vybudován parčík ve Fučíkově ulici. Josef Šich, téměř sám
se svou manželkou, vysázel pravý břeh mlýnské strouhy z ulice Šafaříkovy až k
domu č.471 v délce asi 200 m. Ulici okrášlil různými druhy lesních stromů
(borovice, smrky, břízy, šlechtěné jívy) a okrasných keřů (forsytie, kaliny,
jasmíny, šeříky, červený a bílý hloh). MNV vysoce hodnotí práce Josefa Šicha a
klade ho za vzor ostatním občanům.
Tento stručný historický přehled ukazuje na bohatou, pestrou a záslužnou
činnost pěstitelů ovoce a květin v obci. Ke sdružení zahrádkářů a ovocnářů v
Němčicích nad Hanou došlo z podnětu rolníka Antonína Kyseláka č.4. Na
ustavující schůzi 2.3.1958 se přihlásilo do organizace 30 členů. Postupně, jak se
organizace upevňovala, počet členů vzrůstal, takže k 31.prosinci 1965 dosáhl 106
členů. Záslužnou kulturní činností této organizace, hlavně pořádáním odborných
přednášek a zájezdů, se zvýšil zájem občanů o zahrádky a výběrem osvědčených
sortimentů (odrůd) ovoce se zkvalitnilo také ovocnářství v naší obci. Svědčí o
tom mimo jiné i nové zahrádky založené v trati Trávník při řece Hané, ve
Hřbitovní ulici a v trati Svorka za nádražím.
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Československý svaz chovatelů drobného zvířectva-organizace č.1
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDZ) sdružuje
chovatele kožešinových zvířat, psů, holubů, drůbeže a ostatních drobných zvířat.
Jeho hlavním úkolem je zkvalitnit chovy drobného zvířectva a tím také zvýšit
jeho užitkovost. Členové svazu jsou sdruženi v základních organizacích, které se
zřizují ve větších obcích.
Místní organizace ČSCHDZ č.1 byla založena 1.července 1960. Původně
měla jen 7 zakládajících členů, ale do konce roku 1960 čítala již 21 členů z
Němčic nad Hanou, Vrchoslavic, Mořic a Pavlovic. Značný příliv členů měla
organizace v roce 1961, neboť během tohoto roku se rozšířila členská základna
organizace o19 členů. Ke konci roku 1965 sdružovala organizace 100 členů z
těchto obcí: Němčice nad Hanou, Vrchoslavice, Mořice, Pavlovice u Koj.,
Víceměřice, Stříbrnice a Tvorovice.
Místní organizace ČSCHDZ č.1 si vykla při svém založení za cíl rozšířit v
Němčicích nad Hanou a okolí chovy všech druhů drobného zvířectva, a to holubů,
drůbeže, králíků i ostatních kožešinových zvířat a zlepšit chovy drobného
zvířectva, zvláště jeho užitkovost, zaváděním osvědčených plemen. Snahou
organizace je vzbudit zájem o chov u všech občanů, zvláště pak u mládeže.
Mládež má upínat svůj zájem na nejnovější chovatelské metody, aby mohla
jednou převzít úkoly chovatelů čistokrevných zvířat. Mimo vlastní užitek
získávají chovatelé rozptýlení po všedních starostech a radost ze svých
chovatelských úspěchů. Zároveň pomohou zvýšit produkci masa, vajec, peří, kůží
pro náš průmysl a tím vytvářejí cenné hodnoty pro celou naši socialistickou
společnost.
Přírůstkem členů v místní organizaci přibývalo také chovných zvířat, což
se projevilo i při plnění dodávek pro veřejné zásobování spotřebitelský průmysl.
V roce 1960 hodnota dodávek masa, vajec a kůží činila 5 000 Kčs, ale v roce
1965 již 45 000 Kč.
V roce 1961 uspořádala organizace č.1 propagační výstavu drobných zvířat
na nádvoří ZDŠ v Němčicích nad Hanou, kde bylo vystaveno 100 králíků, 150
holubů a 30 kusů drůbeže. Přehlídka měla značný úspěch u veřejnosti, a tak po
dvou letech, v roce 1963, byla uspořádána u příležitosti oslav “Němčice nad
Hanou 400 let městečkem” již větší výstava, na které bylo předvedeno 250
králíků, 250 holubů, 80 kusů drůbeže i kožešinová zvířata.
Koncem roku 1964 se od organizace ČSCHDZ č.1 oddělila skupina
chovatelů kožešinových zvířat a založila v Němčicích nad Hanou samostatnou
organizaci ČSCHDZ č.2. Tato nová organizace se specializuje na chov
kožešinových zvířat a při místních výstavách úzce spolupracuje s místní
organizací ČSCHDZ č.1. Tak v roce 1965 byla pořádána opět výstava, ale pro
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hromadný výskyt onemocnění králíků myxomatózou (smrtelná virová choroba
králíků) v okrese Prostějov byl vyhlášen zákaz vystavovat králíky. Proto bylo
vystaveno pouze 350 holubů a cizokrajné ptactvo. Doplňkem výstavy byly nutrie
a norci, které vystavovali chovatelé organizace č.2. Výstavu navštívilo celkem 2
500 návštěvníků-osoby dospělé i žáci místních škol.
Touto průkopnickou prací bylo dosaženo toho, že chovatelství v Němčicích
nad Hanou a okolí zapustilo pevně své kořeny. Výstavy drobného zvířectva, které
se nyní konají každoročně pravidelně koncem září, stávají se tradičním
dostaveníčkem chovatelů drobného zvířectva i ze sousedních okresů Přerov,
Vyškov a Kroměříž. Na poslední výstavě v roce 1967 bylo vystaveno 352 klecí
králíků, 297 klecí holubů, 39 klecí drůbeže, hus a kachen a 15 klecí kožešinových
zvířat. Tuto výstavu navštívil sám předseda Ústředního výboru ČSCHDZ v Praze
František Sochůrek. O vystavovaných zvířatech i organizaci výstavy se vyjádřil
pochvalně.

Československý svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCHDZ) - organizace
Místní organizace ČSCHDZ č.2 je nejmladší organizací v Němčicích nad
Hanou, neboť byla založena 1.ledna 1965. Do tohoto dne byli členové, zakládající
novou chovatelskou organizaci, členy místní organizace ČSCHDZ č.1. Místní
organizace ČSCHDZ č.2, i když může přijmout za členy chovatele kteréhokoliv
druhu drobných zvířat, sdružuje chovatele kožešinových zvířat, nutrií a norků a
kynologický odbor (kynologie-chovatelství psů) chovatelů ušlechtilých psů.
Tento odbor se věnuje i výcviku psů.
Za poměrně krátkou dobu svého trvání vykazuje místní organizace
ČSCHDZ č.2 pozoruhodné výsledky své činnosti. Při založení měla tato
organizace 15 členů a 2 pionýry, ke konci roku 1966 měla celkem 45 členů, z
toho 29 chovatelů nutrií, 6 chovatelů norků a 10 chovatelů ušlechtilých psů.
Členové vlastnili 321 plemenných nutrií, 68 norků a 14 psů. Organizace sdružuje
chovatele kožešinového zvířectva z těchto obcí: Němčice nad Hanou,
Dobromilice, Nezamyslice, Pavlovice u Koj., Víceměřice, Vrchoslavice,
Vřesovice a Výšovice.
V roce 1965 vyprodukovali členové této organizace kožky jako surovinu
na velmi cenné kožešiny v hodnotě 79 176 Kčs, v roce 1966 již v částce 110 254
Kčs.
Místní organizace ČSCHDZ č.2 pečuje o odborné vzdělání svých členů,
protože chov kožešinových zvířat není jen zálibou. Je nutné, aby členové této
organizace produkovali kožešiny nejlepších kvalit, aby na mezinárodním trhu
bylo dosaženo výhodných cen.
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Československý svaz včelařů (ČSSV) - základní organizace
Československý svaz včelařů je zájmová organizace chovatelů včelstev,
kteří se sdružují v základních organizacích ČSSV. Jejich úkolem je pečovat o
zvýšení výnosů zemědělských kultur, hlavně v ovocnářství a pícninářství, řádným
opylováním květů včelami a získat větší výnosy medu pro výživu obyvatelstva.
Základní organizace ČSSV v Němčicích nad Hanou sdružovala v roce
1966 celkem 97 včelařů, kteří chovali 516 včelstev a to v 15 obcích jižní části
okresu Prostějov (Němčice nad Hanou, Vrchoslavice-Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce,
Pavlovice-Unčice, Mořice, Nezamyslice-Těšice, Tištín, Koválovice-Osíčany,
Dřevnovice, Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Pivín a Tvorovice). V
současné době je v těchto obcích ještě 26 včelařů (většinou s jedním nebo dvěma
včelstvy) dosud neorganizováno. Snaho našich včelařů, je získat tyto včelaře ke
společné práci v základní organizaci.
Obvod působnosti základní organizace ČSSV v Němčicích nad Hanou má
vzhledem k poloze katastrů obcí v úrodné nížině Hané (bez lesů) charakter
zemědělský a nezajišťuje včelám dostatečné množství pastvy během jejich
snůšky. Proto činnost místní organizace ČSSV se zaměřuje na úzkou spolupráci
včelařů v jednotlivých obcích s vedoucími činiteli JZD a zemědělci vůbec, aby
vhodným osevním plánem (vojtěšky, jetele, řepky olejky, vičence apod.) zajistili
včelám trvalou pastvu a opylováním rostlin získávali stále vyšší hektarové
výnosy pícnin, olejnin i jiných zemědělských plodin. Tím získají nejen
zemědělci, ale také včelaři dosažením vyšších výnosů medu. Mohou značně
ovlivnit i zvýšení zájmu o chov včel. Vzhledem k místním pastevním poměrům
usměrňuje organizace také svou činnost k rozšíření kočování s úly (přemísťování
včelstev) k ovocným sadům, zemědělským kulturám a remízkovým lesním
porostům.
Cílem našich včelařů není jen snaha o zajištění si aktivního odpočinku po
denní práci, ale také prožití mnoha příjemných a uklidňujících chvil ve svém
včelíně. Včelaři místní organizace ČSSV mají také zájem o to, aby výsledky
jejich chovatelské činnosti přinášely všeobecný užitek společnosti. Z toho
důvodu studují nejnovější včelařskou literaturu, navštěvují chovatele s moderně
zařízenými včelíny a vyměňují pak starší typy úlů za úly nové a účelnější, účastní
se odborných přednášek a rekreačních zájezdů, pořádaných základní organizací.
Místní organizace včelařů v Němčicích nad Hanou je po organizaci
požárníků druhou nejstarší organizací v obci. Byla založena již v roce 1900, což
svědčí o tom, že zájem o chov včelstev (včelařství) v naší obci odedávna byl.
Nyní záleží především na našich včelařích, aby tuto tradici i v budoucnu udrželi
a rozvíjeli. Proto závažným úkolem, který místní organizace ve své práci sleduje,
je získat mládež pro zájem o včelařství. Aby byly zajištěny na úplných ZDŠ
(Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Dobromilice) kroužky mladých včelařů,
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zakoupila organizace pro tyto školy po jednom demonstračním úlu (pro názorný
doprovod k výkladu). Pěstováním zájmu o včelařství chce organizace získat nové
chovatele a vychovat mladé včelaře.

Československý rybářský svaz-místní organizace Němčice nad Hanou
Československý rybářský svaz (ČSRS) má asi 150 000 aktivních členůrybářů, kteří jsou sdruženi v místních organizacích. Místní organizace ČSRS v
Němčicích nad Hanou má v současné době (1966) 76 členů z 12 obcí jižní části
okresu Prostějov (Němčice nad Hanou, Hruška, Vrchoslavice, Vitčice, Dřínovokr. Kroměříž, Mořice, Tišín, Dřevnovice, Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice
a Brodek u Prostějova).
Hlavním úkolem místní organizace ČSRS je péče o čistotu vod v
přirozených vodních tocích (řeka Haná, říčka Broděnka, potoky Žlebůvka,
Pavlovka) a v 7 rybnících (Němčice nad Hanou-2 rybníky v tratích “Na
pastviskách” a “Za porážkou”, Stříbrnice-1, Vitčice-1, Hradčany-1, Kobeřice-1,
Brodek u Prostějova-1). Dalším úkolem místní organizace ČSRS je odchovat v
těchto vodách ryby pro sportovní rybolov na udici a tím zároveň doplnit stravu
obyvatelstva dietním rybím masem. Každý člen organizace je povinen koncem
občanského roku odevzdat výboru organizace záznam o svých úlovcích během
roku. Hospodář místní organizace ČSRS na základě těchto údajů zpracuje roční
hospodářský výsledek rybolovu a zašle ho KNV. Jakých výsledků dosáhla
organizace ČSRS v Němčicích nad Hanou ve sportovním rybolovu na udici za
posledních 6 let, ukazuje tento přehled:
Rok

Uloveno ušlechtilých ryb

Celková váha

1961

263 ks

253,85 kg

1962

933 ks

780,33 kg

1963

974 ks

259,45 kg

1964

613 ks

455,29 kg

1965

384 ks

310,65 kg

1966

738 ks

641,10 kg

3 905ks o váze

2 700,67kg

650ks o váze

450 kg

Celkem
za 6 let:
Roční
průměr:
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Vedlejším úkolem místní organizace ČSRS je odchovat v rybnících násadu
ryb pro vlastní potřebu na zarybnění rybníků a vodních toků i kapří násadu pro
zásobování nejbližších rybářských organizací. Tuto násadu chová organizace
hlavně v rybníku pronajatém os JZD ve Vitčicích za roční poplatek 6 000,-Kč,
neboť údržbu tohoto rybníka i opravy hrází provádí samo JZD. Tento odchov
Kaprů přináší místní organizaci ČSRS určitý zisk (ročně asi 20000,-Kč). Ve
svých rybnících odchovává organizace hlavně kapra v odrůdách K1, K2, K3.
Ročně odchová asi 200 000ks K1, 4 000ks K2 a 1 000ks K3. Místní organizace
je soběstačná jen v kapří násadě. Její přebytek odprodává jiným organizacím
ČSRS. Násadu štik, candátů, pstruhů, línů a částečně i jiných druhů bílé ryby je
nucena naše organizace kupovat od jiných místních organizací ČSRS.
Zarybňovací plán pro tekoucí vody je předepsán ministerstvem
zemědělství a vodního hospodářství a ten musí být organizacemi ČSRS každým
rokem splněn. Na tomto hospodaření se musí podílet všichni členové mateřské
organizace. K dobrému chovu ryb je třeba, aby všechny vodní plochy, které má
organizace ČSRS pronajaty anebo je sama vlastní, byly stále udržovány v řádném
stavu a provozu schopném k odchovu a výtěru ryb.
Kromě této vlastní členské povinnosti plní místní organizace ČSRS
každoročně prostřednictvím svých členů i celospolečenské úkoly v obci. Je to
brigádnická činnost na úpravách vodních toků, kterým věnuje 1 500-2 000
brigádnických hodin ročně. Mimo tuto činnost pomáhá místní organizace ČSRS
plnit úkoly také MNV při akcích “Z” a místnímu JZD při špičkových
zemědělských pracích (hlavně jarní ošetřování cukrovky a její sklizeň).

Z historie organizace
Do roku 1942 byl nájemcem rybolovu v řece Hané cukrovar v Němčicích
nad Hanou. První organizace rybářů v Němčicích nad Hanou byla založena 9.září
1942 pod názvem “Rybářský spolek Haná v Němčicích nad Hanou”.
Zakládajících a činných členů tohoto spolku bylo asi 30. V roce 1943 se přihlásil
ke spolupráci rybářský spolek v Doloplazích a sloučil se s naším spolkem pod
názvem “Lidový rybářský spolek pro Němčice nad Hanou a okolí se sídlem v
Němčicích nad Hanou”. S tímto názvem převzala spolek v roce 1948 lidová
správa. V tomto roce byl podán Zemským národním výborem v Brně MNV v
Němčicích nad Hanou návrh na zřízení rybníku v katastru obce. Rybářský spolek
za spolupráce místního občana JUDr. Jaroslava Vavroucha vypracoval všechny
náležitosti pro náročnou stavbu, ale bohužel vinou tehdejšího MNV, který celý
projekt nechal ležet bez vyřízení, se nedostal do plánu pro výstavbu rybníků ani
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v roce 1950. A tak předchozí rozpočtová částka 800 000,-Kč, nabízené potřebné
stroje zdarma k provádění stavby i celá akce s projekcí vyzněly naprázdno.
Do roku 1956 měl Lidový rybářský spolek v Němčicích nad Hanou
pronajaté dva rybářské revíry, Broděnku od hranic tehdejšího okresu Kojetín (od
Dobromilic) až po její ústí do řeky Hané jako první revír a řeku Hanou od
chvalkovského splavu až po hranice kojetínského katastru jako druhý revír. V
roce 1956 byla celostátně provedena úprava rybářských revírů, a tak našemu
spolku byl přidělen revír č.1 - Broděnka od obce Brodku u Prostějova po ústí do
řeky Hané u Mořic a revír č.2 -Haná-byl upraven od nezamyslického splavu až
po ústí Hané do Moravy za Bezměrovem na Kroměřížsku. Současně s celostátní
úpravou připadl našemu spolku k užívání kamenolom v Kobeřicích, v
Hradčanech a rybníček ve Stříbrnicích.
Snahou rybářů místního spolku bylo zvětšit vodní plochy vybudováním
nových rybníků. A tak za pomoci melioračního družstva Haná v Němčicích nad
Hanou byl v roce 1961 vybudován a upraven pro chov ryb rybníček v místní trati
Pastviskách a rok potom vybudován vlastním nákladem spolku druhý rybníček v
Němčicích nad Hanou “Za porážkou”. Oba rybníčky mají výměru 120 arů.
V roce 1960 dal MNV v Doloplazích naší organizaci do užívání zdarma
obecní rybník, parcelu č.70. Ve snaze o další zvelebení rybářství pronajala místní
organizace ČSRS rybník JZD ve Vitčicích o zatopené rozloze 4 ha. Rybníček v
Brodku u Prostějova a zadržovací nádrž pro účely požárníků ve Vrchoslavicích
převzaly do své správy místní národní výbory ve jmenovaných obcích. Chtějí tu
zřídit koupaliště.
Československý rybářský svaz, stejně jako ostatní zájmové organizace v
Československu (Čs. myslivecký svaz, Čs. svaz ovocnářů a zahrádkářů, Čs. svaz
chovatelů drobného zvířectva a Čs. svaz včelařů), je od roku 1963 organizován
jako složka Národní fronty.

II. Spoje:
Pošta
Pošta v Němčicích nad Hanou zajišťuje poštovní služby pro místní obec a
obec Vrchoslavice-Dlouhá Ves. Je umístěna v přízemí budovy MNV v místnosti
o rozměrech 8,10m x 5,60m, která však již současnému provozu nevyhovuje.
Mimo to má pošta k dispozici (možnost volného použití) ještě jednu místnost pro
zařízení automatické telefonní ústředny pro 200 účastníků; dána do provozu v
březnu 1970.

232

V současné době je hlavní náplní poštovní služby příjem a odesílání
veškerých listovních, peněžních a balíkových poštovních zásilek, obstarávání
veškerého telefonního a telegrafního styku, vklady a výplaty na cestovní vkladní
knížky.
V období budování socialismu byly poště svěřeny další důležité úkoly. Od
roku 1953 rozšiřuje pošta svou novinovou službou prodej a doručování veškerých
novin a časopisů jak v předplatném, které sama inkasuje a vede evidenci o
předplatitelích, tak i v běžném prodeji. Pošta dnes zprostředkovává také příjem
sázenek na Sazku a Sportku, případné výhry vyplácí. Jednou z velmi důležitých
služeb pošta je výplata důchodů. Naše pošta vyplácí měsíčně ve svém obvodu
důchod asi 500 důchodců. Od roku 1965 provádí pošta nejnovější službu, tzv.
soustředěné inkaso (vybírání peněz). Je to výběr nájemného z bytů, poplatky za
elektrický proud, rozhlas, televizi, kominické poplatky, národní pojištění
soukromých zemědělců apod.
K zajištění plnění těchto náročných úkolů, které jsou na pošty kladeny, jsou
zaměstnanci naší pošty zapojeni do soutěží o titul “Pošta socialistické práce” a
“Brigáda socialistické práce” (BSP). Soutěží úspěšně, neboť zatím plní řádně
všechny ukazatele těchto soutěží. O rozsahu měsíčních úkolů pošty v Němčicích
nad Hanou svědčí několik těchto přehledných údajůPošta doručí průměrně měsíčně 12 000 listovních zásilek, 17 000 výtisků
novinové služby. Dva doručovatelé (listonoši) roznesou denně průměrně po 15
kg poštovních zásilek. Plán tisku s 1 035 předplatiteli tisku stranického (deníků a
časopisů) je plněn na 104 %. Výplat na poukázky je měsíčně asi 1 700, počet
uskutečněného inkasa činí 2 200 případů měsíčně. Poštovní služby v Němčicích
nad Hanou zajišťuje 5 poštovních zaměstnanců.

Z historie pošty
Poštovní úřad v Němčicích nad Hanou byl zřízen 1862. Prvním
expedientem (poštovním zřízencem) byl kupec Celestin Jáhně. Ten tehdy ještě
stačil sám zvládnou nejen poštovní agendu (veškerou úřední činnost), ale i
obchod. Během 100 let se vystřídalo na poště v Němčicích nad Hanou celkem 7
poštmistrů (5 mužů a 2 ženy) a poštovní úřad změnil 4krát své umístění. Z domu
obchodníka Jáhně v Horní bráně č.2 se úřad koncem minulého století přestěhoval
do domu č.21 na Palackého náměstí. Odtud byl v první světové válce přemístěn
do domu č.63 na Komenského náměstí. V roce 1922 zakoupila obec Němčice nad
Hanou pro poštovní úřad dům č.283 od vdovy po pekaři Taufrovi za 60 000,-Kč.
Jelikož výstavbou nové budovy měšťanské školy v Němčicích nad Hanou v roce
1925 se zdejší obec značně zadlužila, odprodala dům č.283 s poštou Janu
Marákovi, který působil jako poštmistr v Němčicích nad Hanou 20 let. Po druhé
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světové válce v roce 1949 byla pošta na žádost Jana Maráka přemístěna do
přízemí budovy MNV (radnice), kde byla potřebná úřadovna adaptována
(přizpůsobena jinému účelu) z bytu bývalého hostinského na “Obecní budově”.
Zde je dodnes.
Poštovní zásilky byly původně přepravovány na poštu do Němčic nad
Hanou pravděpodobně z Kojetína, po vybudování železniční trati Brno-Přerov
pak z Nezamyslic. Teprve když po dvaceti letech provozu železnice byla zřízena
zastávka v Němčicích nad Hanou, chodili poštovní zřízenci až 5krát denně na
zastávku v Němčicích nad Hanou pro poštu k poštovním vlakům od Brna i od
Přerova. Později krytý poštovní vůz tažený koněm přijížděl denně ráno v 8 hodin
(mimo neděli) pro poštu na němčické nádraží a přejímal listovní i balíkovou poštu
z poštovního vozu osobního vlaku od Brna, a to pro poštovní úřady v Němčicích
nad Hanou, Pavlovicích u Kojetína a v Mořicích. Večer v 18 hodin zase dovážel
listovní a balíkovou poštu z těchto pošt k osobnímu vlaku od Přerova, který
přejímal veškeré poštovní zásilky a odvážel je do Brna, kde byly pak zásilky
tříděny na různé směry. Od roku 1953 dováží a odváží poštovní zásilky pro zdejší
poštu 2krát denně (7,20hod., 16,20hod.) poštovní autokurs z poštovního úřadu
dříve do Kojetína, v současné době do Prostějova.

Telegraf a telefon
Telegraf byl zřízen na poště v Němčicích nad Hanou v roce 1897 a
telefonní spojení je od 1.srpna 1912. Původně bylo u nás zřízeno deset telefonních
stanic. Jejich počet se po první světové válce neustále zvyšoval, až dosáhl v roce
1949 celkem 22 čísel. Největšího rozšíření se dostalo telefonnímu spojení v
Němčicích nad Hanou v letech 1950-1965, kdy se počet telefonních stanic zvýšil
o 43 a dostoupil telefonního čísla 65.
V současné době je možno podávat telegramy a používat telefonního
spojení na poště v pracovní době, tedy v pondělí-pátek od 8 do 12 hodin a od 14
do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Pro potřebu mimo tuto dobu jsou některé
stanice v obci zapojeny trvale přes místní poštu na poštu na nádraží v
Nezamyslicích, kde je nepřetržitý telefonní provoz. Během měsíce uskutečňuje
pošta v Němčicích nad Hanou průměrně asi 1 500meziměstských telefonních
hovorů (poplatky za ně činí asi 4 000,-Kč) mimo místní telefonní hovory, které
se pravidelně nezapisují, neboť je platí telefonní účastníci měsíčním paušálem
(celková částka stanovená nebo dohodnutá na krytí několika blíže neurčených
částek).
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III. Doprava
Železniční ČSD
Železniční stanice Němčice nad Hanou leží na trati Brno-Přerov, vzdálena
od Brna 66,555km, mezi stanicemi Nezamyslicemi a Kojetínem, v nadmořské
výšce 203,9m. Stanice je umístěna v jednopatrové budově s třemi kancelářemi a
čekárnou v přízemí a bytem náčelníka stanice v prvním patře. Provozu stanice
slouží ústřední stavědlo pro zabezpečování vlakových cest, obsluhy závor i
výhybek a skladiště pro podej a výdej nákladního zboží. Železniční stanicí vedou
tři dopravní koleje (první 619 m, třetí 569 m, pátá 547 m) a jedna výkladová kolej
(sedmá 140 m). Celková délka kolejiště ve stanici činí u těchto čtyř kolejí 1875
m. Ze středu stanice vyúsťuje výměnou č.4 vlečka n. p. cukrovaru a z vlečkové
koleje cukrovaru dále vyúsťuje vlečka n. p. Stavebních strojů (délka kolejiště 119
m) s čelní a boční rampou. U výkladové koleje je zřízena skládka n. p. Uhelných
skladů se šnekovým vykladačem a transportéry, které dopravují uhlí při vykládce
z vagonů do dvou bunkrů (zásobníků uhlí). Odtud se uhlí automaticky nasypává
do nákladních aut k rozvozu spotřebitelům. Cukrovarská vlečka pokračuje mimo
stanici dvěma dopravními kolejemi do svého závodu. Celková délka kolejiště
cukrovarské vlečky činí 3 104 m.
Přehled o provozu a pracovním vytížení stanice v Němčicích nad Hanou
nám nejlépe ukazují tyto statistické údaje:
Ze stanice bylo vypraveno:
V roce:
1961
Vlaků:

12 568

Ze stanice přepraveno cestujících:
V roce:
1961
Osob:

492 448

1963

1965

12 180

12 248

1963

1965

486 307

445 638

Ve stanici bylo zpracováno (vyloženo nebo naloženo):
V roce:
1961
1963
Nákladních vozů:

4 629

4 576

1965
5 462

Největší přepravu vykazují tyto podniky: cukrovar, uhelné sklady,
Zemědělský nákupní a zásobovací podnik a Stavební stroje. O růstu osobní
dopravy po železnici za posledních dvacet let svědčí porovnání přepravy osob ze
stanice Němčice nad Hanou v roce 1945 a 1965. Kdežto roku 1945 bylo
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přepraveno z Němčic nad Hanou 118 925, činí přeprava v roce 1965 celkem 445
638 osob. I když vezmeme v úvahu válečné události roku 1945, přece osobní
přeprava se do roku 1965, tedy za dvacet let, více než ztrojnásobila. A této
zvýšené osobní přepravě již dnešní čekárna (bývalá čekárna 3.třídy, rozšířená
vybouráním zdi o čekárnu 2.třídy) nevyhovuje, neboť v době největší osobní
dopravy (hlavně u ranních osobních vlaků) čekárna nestačí pojmout všechny
cestující, kteří pak za nepříznivého počasí, v době do příjezdu osobního vlaku,
buď vysedávají v autobusech před nádražím nebo postávají kolem staniční
budovy.
Parková úprava prostoru v železniční stanici se stala již tradicí našich
železničářů. Za posledních dvacet let byla železniční stanice v Němčicích nad
Hanou několikrát kladně vyhodnocena za vzornou úpravu a čistotu staničních
prostorů. V roce 1955 jí udělila správa Bratislavské dráhy IV. cenu s věcnou
odměnou 2 000,-Kčsv rámci soutěže o nejlepší úpravu stanic k desátému výročí
osvobození v rajonu (obvodu) stanic Bratislavské dráhy. Také od ministerstva
dopravy získala stanice za vzorné plnění dopravních a přepravních úkolů a čistotu
v okolí stanice čestné uznání III. Stupně v rámci celé sítě ČSD. Za úspěšné
zvládnutí osobní dopravy v době I. Mezinárodního veletrhu v Brně od 6.9, do
20.9.1959 dostala stanice Němčice nad Hanou čestné uznání.

Z historie naší železniční trati
Zemský sněm moravský schválil již v dubnu 1863 potřebu vybudování
železničních tratí Brno-Přerov a Brno-Olomouc-Šternberk. Při ověřování směrů
projektovaných tratí v terénu (území) byla zjištěna celá řada překážek na
územích, kterými měly nové tratě procházet. Další přípravy stavby tratí byly
oddáleny válečnými přípravami v Rakousku a válkou s Pruskem v roce 1866.
Teprve po této válce využily deputace z moravských měst návštěvy císaře
Františka Josefa v Brně a vyžádaly si urychlení stavby dráhy ke zmírnění bídy
obyvatelstva.
Úřední povolení k výstavbě a provozu nové železniční trati dostala z Vídně
11.března 1867 společnost “C.K. Výhradní privilegovaná dráha císaře
Ferdinanda”. Trať Brno-Přerov byla nazvána “Ferdinandova Severní dráha”.
Stavební povolení udělilo C.K. Místodržitelství Brno dne 8.července 1867. Ještě
téhož roku bylo započato s průkopy svahů ležících ve směru trati. Nová železniční
trať byla stavěna současně od Brna i Přerova a v roce 1868 byla její výstavba již
v plném proudu. Jen na stavbě nádraží a tratí v prostoru Nezamyslic, jak uvádí
kronika železniční stanice Nezamyslice, bylo zaměstnáno několik set dělníků,
zedníků a různých řemeslníků z blízkého i dalekého okolí. Mostaři byli Italové a
bydleli v Nezamyslicích. O práci se hlásily též děti starší deseti let. Vydělalo se
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mnoho peněz, aniž by v práci někdo zaměstnané honil. Cihly byly strojově
vyráběny v příležitostně zřízené cihelně na kopci asi sto metrů vzdáleném severně
od nádraží, kámen byl dovážen z Kobeřic, Hradčan a Dobromilic, písek z Poliček.
Při velkém počtu dělníků stavební práce pokračovaly poměrně rychle, neboť
základní kámen ke staniční budově v Nezamyslicích byl položen v roce 1868 a
roce 1869 byla budova již dostavěna. Stavba trati údolím a močály se prováděla
tak, že se nejprve zarážely do země piloty (dřevěné kůly) a ty se zasypávaly
hlínou, dováženou stavebním vlakem od prokopávaných svahů po prozatímně
kladených pražcích s kolejnicemi (zatímní pokládce) na nových náspech. V
sobotu před Svatým Duchem-v květnu 1868 (dle záznamu kroniky železniční
stanice Nezamyslice) přijel poprvé z Přerova do Nezamyslic, po prozatímním
položení, stavební vlak s lokomotivou “Minerva” (malou) se služebním vozem a
nízkými vozy, které vezly stavební materiál pro Nezamyslice (kolejnice, kámen,
kvádry, točnu, veškeré součástky k ní atd.).
Výstavba nové železniční trati rozvířila klidný život měst a vesnic, kudy
procházela. Ovšem zastaralé názory obyvatelstva nepřály stavbě trati a vyvolaly
celou řadu překážek, které pak ovlivnily i její směr. U odboru pro udržování dráhy
ve Vyškově jsou uloženy protokoly z roku 1869 zakládané na podkladě různých
námitek obcí i jednotlivců proti odstupům pozemků, proti stavbě mostů a
propustí. Tato odvolání způsobila změny původního směru tratě, stavěné proto
zbytečně klikatě. Také železniční stanice a zastávky této trati se vyhýbají obcím
a městům tak, že jsou od nich až 15 minut vzdálenyPo vytyčení nynější trasy železniční trati Brno-Přerov mělo být postaveno
nádraží Němčicích nad Hanou a odtud nová železniční trať směrem na Prostějov,
Olomouc a Šternberk. Ale proti výstavbě nádraží v Němčicích nad Hanou se ostře
postavilo tehdejší obecní zastupitelstvo. Které hlavní důvody vedly k tomuto, na
dnešní dobu nezodpovědnému rozhodnutí zástupců občanů?
Tehdy, v době německého režimu (státní správy) a vlády Habsburků, kdy
češství bylo na každém kroku pronásledováno a deptáno (ubíjeno) v prach
opovržení, užívalo se na železnicích úředně německého jazyka. A tak nádraží v
českých krajích stávala se baštou němectví. Že tomu tak skutečně bylo i u nás,
ukazují výsledky úředních sčítání lidu koncem minulého a počátkem tohoto
století v Nezamyslicích, kde se hlásilo k německé národnosti průměrně 60
občanů, kdežto v Němčicích nad Hanou nebylo ani jediného Němce. Baštou
němectví v Nezamyslicích kromě kláštera bylo také nezamyslické nádraží,
poněvadž úředníci a železniční zaměstnanci, ačkoliv většinou původně české
národnosti, posílali své děti do klášterní školy v Nezamyslicích, kde byla
vyučovací řečí až do roku 1918 jen němčina a nikoli do české školy, zřízené v
Nezamyslicích již roku 1861. To byl také jeden z důvodů, proč české obce
nepřály stavbě dráhy a nádraží.
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V minulém století (v letech 1821-1884), jak ukazují úřední obecní
záznamy, bylo v Němčicích nad Hanou, stejně jako v Kojetíně a Tovačově,
ubytováno vojsko, zpravidla jízdní, a to ne samostatně v určitých objektech
(samostatných stavbách), nýbrž po domech. A jako všude jinde, tak i u nás neměli
tehdy vojáci dobrou pověst pro jejich nedůstojné chování vůči ženám a
soukromému majetku. V době, kdy se jednalo o výstavbu nádraží, dostaly obecní
úřady vyhlášku s výzvou ke stavbě kasáren v těch obcích, kde bylo pravidelně
ubytováno vojsko. Strach z ubytování vojáků natrvalo v obci s budoucím
nádražím a křižovatkou tratí (vojáci po válce v roce 1866 vlaků hojně používali),
to byl další důvod, že dráha nebyla v naší obci vítána. K tomu všemu se ještě
vojáci v červenci 1866 po bitvě u Tovačova utábořili v Němčicích nad Hanou a
zavlekli sem nakažlivou choleru, která pak zle řádila i mezi civilním
obyvatelstvem.
Posledním, pro naše zemědělce, snad nejzávažnějším důvodem proti
stavbě nádraží v Němčicích nad Hanou, byla ztráta pozemků potřebných na
stavbu křižovatky tratí. S výstavbou nádraží v Němčicích nad Hanou byla
plánovaná i trať Němčice nad Hanou-Prostějov-Olomouc-Šternberk podél silnice
přes Pivín a Prostějov. Tato trať měla procházet němčickým katastrem v délce
přes tři kilometry a v důsledku toho by také zabrala i narušila značnou výměru
pozemků. To se zdálo našim předkům pro obec neúnosné, protože zatím
nechápali všechny výhody, které přinese nové spojení obce se světem. Toto
neuvážené rozhodnutí zástupců obce pak zabrzdilo dosavadní hospodářský
rozvoj Němčic nad Hanou téměř na půl století.
Po neústupném stanovisku Němčic nad Hanou bylo pro nové nádraží
vyhlédnuto vhodné místo na rozhraní katastrů tří obcí, Nezamyslic, Víceměřic a
Dřevnovic tak, že ze staniční budovy v Nezamyslicích byla postavena restaurace
třetí třídy v katastru Nezamyslic, kdežto bývalá restaurace druhé třídy v katastru
Víceměřic a blízké nákladní skladiště v katastru Dřevnovic. Tímto opatřením
byly případné námitky těchto obcí již předem vyloučeny.
Výstavba Ferdinandovy Severní dráhy byla zhruba dokončena v prvním
pololetí roku 1869. První osobní vlak z Přerova do Nezamyslic přijel ráno
1.července 1869 (dle záznamu kroniky železniční stanice Nezamyslice.
Ivanovicemi na Hané projel první vlak na zkoušku až 16.srpna 1869 o 4. hodině
odpoledne. František Hladký, autor knihy “Paměti města Ivanovic na Hané “, k
tomuto záznamu ve své knize dodává: “Na vzácnou podívanou se sešlo mnoho
lidu z Ivanovic i okolí. Veřejné jízdě byla dráha otevřena 30.srpna 1869.”
(Zahájení pravidelného provozu osobní a nákladní přepravy na celé trati BrnoPřerov.
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Po dokončení výstavby trati Brno-Přerov bylo v roce 1871 započato se
stavbou trati Nezamyslice-Šternberk. Byla nazvána “Moravsko-slezskou Severní
dráhou” a dána do provozu v roce 1872.
Za nepromyšlený a záporný postoj Němčic nad Hanou k výstavbě “Severní
dráhy” se pak její ředitelství ve Vídni zle mstilo obci. Po dobu 18 let projížděly
Němčicemi nad Hanou osobní a nákladní vlaky bez zastávky. Lidé brzy poznali
výhody dopravy po železnici. Ovšem, kdo chtěl z Němčic nad Hanou cestovat
vlakem, musel zpravidla pěšky, za každého počasí, vykonat nejdříve cestu na
nádraží do Nezamyslic nebo do Kojetína. Proto se občané důrazně dožadovali u
obecního představenstva zřízení zastávky v Němčicích nad Hanou. Zastávka byla
také častým předmětem jednání obecního výboru a obecního představenstva v
Němčicích nad Hanou. Zachované zápisy ze schůzí, konaných v letech 18811888, mají celkem 21 usnesení týkajících se železnice. Tak jako kdysi obec
Němčice nad Hanou, stavělo se zase nyní proti výstavbě zastávky ředitelství
“Severní dráhy” ve Vídni. Odmítalo požadavky obce a kladlo si tvrdé podmínky
při povolování nových dopravních zařízení v Němčicích nad Hanou, která obec
musela zaplatit. Delegace obce, se starostou Janem Zedníčkem v čele, byla
několikrát ve Vídni. Baronu Eichlerovi, generálnímu inspektorovi Severní dráhy
ve Vídni, věnovalo představenstvo obce diplom čestného občanství městečka
Němčic nad Hanou za “udělení nádraží”. Na stavbu čekárny a úřední místnosti
darovala obec několik tisíc potřebných cihel, na výstavbu zdění čekárny 500
zlatých, vybudovala přístupové cesty k nádraží apod.
Konečně v roce 1887, po několikaletém jednání, ředitelství Severní dráhy
ve Vídni povolilo, po zaplacení veškerých výloh k tomu potřebných, zastavování
osobních vlaků v Němčicích nad Hanou. Čekárna s výdejnou jízdenek zatím
povoleny nebyly. Jízdenky se kupovaly ve vlaku. Pro vzkládání nákladů bylo
povoleno vybudovat jednu odbočnou (slepou) kolej pro postavení 12 železničních
vozů. Teprve v roce 1888, tedy po 19 letech provozu Severní dráhy, byla zřízena
v Němčicích nad Hanou zastávka, postavena čekárna s výdejnou jízdenek a druhá
odbočná kolej pro 15 vozů, všechno na útraty obce Němčice nad Hanou a zájemců
zdejších i z nejbližšího okolí.
Historie železniční dopravy v Němčicích nad Hanou doplňuje tento stručný
přehled o vývoji dopravy v železniční stanici Němčice nad Hanou:
Rok:

Opatření:

1887

Povoleno zastavování osobních vlaků v Němčicích nad Hanou.
Postavena první odbočná (slepá) kolej pro 12 vozů.
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1888

Zřízena zastávka. Postavena čekárna s výdejnou jízdenek.
Zbudována druhá odbočná kolej pro 15 vozů.

1910

Vystavěn cukrovar s dvoukolejnou vlečkou původně pro 24 vozů
(zahájení provozu 10.10.1910). K dosavadní čekárně byla
přistavena druhá úřadovna. (Úřadování na zastávce zahájeno
příchodem staničního mistra Rudolfa Dittricha 30.9.1910).

1911

(1.9.)- Byla zahájena staniční služba. Jelikož nebylo skladiště
nákladu, povolen podej a výdej zboží pod podmínkou, že si
strana sama zboží naloží nebo vyloží (povoleno na žádost všem
firmám v Němčicích nad Hanou: Rolnický akciový cukrovar,
Zachariáš Jílek, výrobce perleťářských knoflíků, František Štefec
,výrobce perleťářských knoflíků).

1913

Prodlouženy obě vlečkové koleje, každá o 20 vagonů.

1915

(1.8.) Dáno do provozu skladiště nákladního zboží, postavené v
letech 1914-1915.

1921

Prodloužení třetí koleje.

1925

Stavba staniční budovy Ing. A. Benešem nákladem asi 200 000
Kčs.

1926

(20.7.) -Ve stanici dáno do provozu elektrické osvětlení.

1928

(26.11.) Započato s odkopáváním svahu pro zřízení křižovací
koleje na rozšíření stanice.

1929

(15.5.) Novým jízdním řádem zahájena dopravní služba podle
předpisů, tedy s křižováním a předjížděním vlaků v rozšířené
železniční stanici. Počet personálu k tomuto účelu byl normován
přechodně takto: 1 přednosta stanice, 2 výpravčí, 5 výhybkářů, 3
staniční pomocníci, 2 zaměstnanci pro telegrafní službu.
Rozšíření staniční budovy o dvě kancelářské místnosti v přízemí
a o jedno patro.

1935

Rekonstrukce a prodloužení stanice na 619 m.

1936

(4.1.) Zapnuto nové zabezpečovací zařízení. Přestavěn most na
přerovském zhlaví v délce 66,882 km
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Během posledních dvaceti let byl lehký železniční svršek ve stanici i s
výhybkami přebudován na moderní těžký (T) svršek a výhybky, které nyní
unesou nápravný tlak celé trati na 20 tun.

Autobusová doprava ČSAD
Československá státní automobilová doprava (ČSAD) je oprávněna
provozovat veškerou silniční přepravu nákladní a osobní na celém území státu. V
osobní silniční přepravě provádějí na krátké vzdálenosti hromadnou přepravu
osob autobusy, zejména žáků do školy a dělníků do práce. ČSAD doplňuje
vhodně síť železničních spojů v přepravě na střední a dlouhé vzdálenosti. Jízdní
řády autobusů obsahují údaje o pravidelných spojích silniční dopravy. Podniky
ČSAD je sestavují na období jednoho roku.
V současné době autobusová doprava ČSAD spojuje přímo městečko
Němčice nad Hanou se všemi okolními obcemi mimo Měrovice nad Hanou a
Pivín, se kterými má naše obec vlakové spojení. Autobusové spojení z Němčic
nad Hanou se udržuje těmito směry:
Směr:

Počet obcí:

Délka v km:

Počet spojů:

Němčice nad Hanou-Dřínov

6

10

29

Němčice nad HanouPavlovice u Kojetína

4

Němčice nad Hanou-Čelčice
(Skalka)

6

Němčice nad HanouNezamyslice

3

10
8
22
14
7

Němčice nad HanouProstějov
Celkem: 5 směrů

7
24
5

V délce 63

Se 73 spoji

Autobusová doprava z Němčic nad Hanou je zajišťována 4 autobusy
značky Škoda 706 RO se sedmi řidiči. V Šafaříkově ulici má k dispozici sklad
pohonných hmot a dílnu pro drobné údržby autobusů. Tato zařízení v současné
době provozu vyhovují. Nejdéle udržují autobusovou dopravu z Němčic nad
Hanou řidiči Josef Peprný od roku 1949 a Josef Růžička od roku 1950. Jako
nejlepší pracovníci závodu ČSAD Prostějov byli vyhodnoceni z našich řidičů Jiří
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Grošek a Jiří Růžička. Který jako vedoucí dopravy na Němčicku zodpovědně
pečuje o veškerou autobusovou dopravu z Němčic nad Hanou k plné spokojenosti
cestujících.
Podnět ke zřízení autobusové linky Němčice nad Hanou-Dřínov dala
Masarykova střední škola v Němčicích nad Hanou. Tuto školu navštěvovalo přes
50 % přespolních žáků, kteří docházeli pěšky nebo dojížděli na kolech z obcí,
vzdálených od školy až 10 km. Proto v rámci průkopnického hnutí učitelů na
školách v roce 1949 si dal učitelský sbor střední školy v Němčicích nad Hanou
mimo jiné i průkopnický závazek “Péče o přespolní žáky”. V té době měla totiž
škola z celkového počtu 393 žáků 244 přespolních, tj. 62 %. Snahou tohoto
závazku bylo vytvořit přespolním žákům ve škole pro vyučování a výchovu,
pokud možno stejné podmínky, jaké měli žáci z Němčic nad Hanou. Bylo třeba
jednak dopravit přespolní žáky do Němčic nad Hanou a zpět do jejich domovů a
dále se postarat ve škole o vyvařování obědů pro tyto žáky.
Vybudování nové pravidelné autobusové přepravy přespolního žactva si
vzali jako průkopnický závazek učitelé Jan Složil a Ladislav Kroupa. Splnění
tohoto závazku nebylo snadné. Šlo totiž nejen o přepravu 203 žáků z okolních
obcí, ale také o dopravu 162 dělníků dojíždějících v té době denně do práce v
Němčicích nad Hanou nebo dále vlakem do měst a o 105 dělníků dojíždějících
jednou týdně na svá pracoviště, a to jen z obcí mimo Hrušku a Tvorovice. Bylo
třeba nejdříve vypracovat návrh nové autobusové linky (stanovení směru,
vzdáleností jednotlivých obcí) a podle jízdního tarifu ČSAD vypočítat ceny
normálního jízdného, žákovského sníženého měsíčního a dělnického sníženého
týdenního jízdného pro 8 zúčastněných obcí navrhované autobusové linky. Po
projednání se zástupci MNV a ČSAD ve škole bylo třeba uskutečnit ještě 9
propagačních schůzí s občany v jednotlivých obcích, aby se mohla provést
soupisová akce zájemců o no ou autobusovou přepravu v těchto obcích a na
základě závazných přihlášek vypočítat výnos nové autobusové trati. Ředitelství
státních drah, oddělení X (autobusová doprava), v Olomouci neprojevilo totiž o
novou linku patřičný zájem, neboť nemělo tehdy dostatek autobusů a domnívalo
se, že tato linka bude pasívní (nevykazující plnou výkonnost). Avšak z celkového
počtu závazných přihlášek na autobusovou přepravu, z 11 vesnic navrhované
linky s 5 078 obyvateli, činil propočtený výnos navrhované trati měsíčně 61 226
Kčs. K žádosti školy o zřízení autobusové linky Dřínov-Němčice nad Hanou,
zaslané 8.6.1949 KNV v Olomouci, bylo přiloženo 9 žádostí obcí, jedna žádost
cukrovaru v Němčicích nad Hanou, celkem 41 příloh. Jednání mezi školou,
ředitelstvím ČSD a KNV v Olomouci se vleklo od dubna 1949, kdy závod ČSAD
Prostějov převzal do svého plánu na základě doporučení KNV v Olomouci
uskutečnění této linky, až do října 1949.
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První autobusová doprava ČSAD ze Dřínova do Němčic nad Hanou směr
Srbce, Vitčice, Stříbrnice, Dlouhá Ves, Vrchoslavice, Němčice nad Hanou byla
zahájena v pondělí 7.11.1949 časně ráno vozem Škoda 206, který řídil Bohumil
Rožnovský z Moravských Málkovic. Jaké neocenitelné služby toto autobusové
spojení prokázalo hned v první deštivý den autobusové přepravy hlavně pro
školní mládež a dělníky, dokazuje děkovný dopis zaslaný 9.11.1949 MNV
Dřínov ředitelství střední školy v Němčicích nad Hanou. Mimo jiné uvádí, že
doprava na této lince vynesla ČSAD za první den tržbu 4 490 Kč. Ještě týž den
ráno volal telefonicky ze školy v Němčicích nad Hanou řidič Bohumil Rožnovský
ČSAD Prostějov o vyslání dalšího vozu na linku, neboť jedním autobusem
nestačil zajistit nápor cestujících na novou přepravu.
Koncem roku 1949 byla zřízena také autobusová doprava na lince Čelčice,
Klenovice na Hané, Tvorovice, Hruška, Němčice nad Hanou, která spojila tyto
obce se železniční stanicí Němčice nad Hanou a železniční zastávkou Čelčice.
Tím byla umožněna doprava přespolních žáků z Tvorovic a Hrušky do Němčic
nad Hanou a dělníků z vyjmenovaných obcí všemi směry na jejich pracoviště (v
Prostějově a Přerově). Autobusová doprava na této lince byla zahájena v pondělí
ráno dne 12.12.1949 státním autobusem, řízeným řidičem Janem Parákem z
Klenovic na Hané, který jel poprvé s dělníky z Tvorovic (Hrušky) do Čelčic k
vlaku.
Délka autobusové linky Němčice nad Hanou-Dřínov je 10 km.
Přepravovala žactvo tehdejší střední školy v Němčicích nad Hanou přes Dřínov
až do Vlčích Dolů, vzdálených 12 km. Žáci z Mořic, Pavlovic a Unčic byli
přepravováni do němčické střední školy jen ráno na 8 hodin a odpoledne domů z
Němčic nad Hanou jen ve 13,15 hodin. Jinak všechny odpolední spoje na Dřínov
byly vedeny jen přes Vitčice a žáci z Pavlovic a Unčic chodili domů od křižovatky
u Dřínova pěšky. Od roku 1952 byla zavedena druhá přeprava přes Mořice,
Unčice a Pavlovice nejen dalšími spoji žákovskými a novými spoji dělnickými,
ale také spoji pro ostatní občany.
Podle prvního jízdního řádu měla nová autobusová linka 11 319 Němčice
nad Hanou-Dřínov celkem za den 14 spojů. Od 10.9.1952 již 3 autobusy značky
Ikarus zajišťovaly rozšířenou dopravu z Němčic nad Hanou do Zdounek,
Pavlovic u Kojetína a Čelčic celkem 32 spoji. V roce 1958 nastalo další rozšíření
a zlepšení autobusové dopravy na 65 spojů zařazením vozidel Škoda 706 RO na
autobusové tratě v Němčicích nad Hanou. V současné době zajišťují 4 autobusy
Škoda 706 RO ČSAD Prostějov autobusovou dopravu na tratích z Němčic nad
Hanou 73 spoji, rozšířenou o dopravu do Prostějova a Nezamyslic. Pro nejbližší
budoucnost plánuje ONV Prostějov, odbor dopravy přímé autobusové spojení z
Němčic nad Hanou s Prostějovem, a to pravidelnými autobusovými spoji po celý
den.
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IV. Výchovná zařízení

Náš socialistický stát buduje svoje školství tak, aby sloužilo lidu, aby
poskytovalo vědomosti všem pracujícím, aby účinně napomáhalo rozvoji všech
lidových tvůrčích sil a talentů. Nový směr rozvoji školství v Československé
socialistické republice udává zákon o soustavě výchovy a vzdělání, schválený
Národním shromážděním 15,12,1960. Na rozdíl od dřívějších školských zákonů
působnost tohoto zákona není omezena pouze na výuku a výchovu dětí a mládeže,
ale dává každému občanu možnost prohloubit si dosavadní vzdělání nebo získat
vzdělání nové. Vytváří se jednotná soustava výchovných, zdravotních a
vzdělávacích zařízení, která se budou vzájemně doplňovat a na sebe navazovat a
která pečují o výchovu člověka od nejútlejšího dětství až do dospělosti a vlastně
po celý život.

Jesle
O předškolní výchovu dětí ve stáří od 4 měsíců do 3let pečují v ČSSR podle
nového školského zákona jesle. Jesle působí jako výchovné a zdravotní zařízení
a poskytují zdravým dětem odbornou zdravotní a výchovnou péči v době, kdy
jejich matky, popřípadě osoby, jež o ně pečují, se věnují zaměstnání nebo veřejné
a jiné činnosti. Na částečnou úhradu výchovné péče, zdravotní i sociální ochrany
a na úhradu stravování platí rodiče nebo osoby, jež mají dítě v péči, denní
příspěvek. Výše příspěvku je odstupňována podle výše příjmů rodičů a počtu dětí
v rodině a pohybuje se v rozmezí od 1 do 8 Kč na dítě a den.
Jesle v Němčicích nad Hanou jsou umístěny na náměstí Komenského v
prvním poschodí budovy mateřské školy a v přístavbě této budovy. Mají k
dispozici (možnost volného použití): šatnu, koupelnu, prádelnu, příslušenství,
kuchyň se spižírnou, jídelnu, dvě herny, dvě ložnice, izolační (místnost pro
oddělení od ostatních jedinců) a kancelářskou místnost (v1. poschodí), sklep a
zahradu společnou s mateřskou školou. V roce 1963 bylo v jeslích denně
pečováno v době od 7 do 17 hodin, mimo neděle a svátky, o 20 dětí zaměstnaných
matek. Provoz jeslí udržovalo 7 zaměstnanců.
Jesle v Němčicích nad Hanou byly zřízeny v roce 1950 po provedené
přestavbě a přístavbě budovy mateřské školy (1950-1952). V dřívějších letech
pečovala o děti zaměstnaných matek opatrovna při soukromé mateřské škole v
dosavadní budově, ovšem to nebylo v takovém rozsahu a kvalitě jako v dnešních
jeslích. V současné době jesle již nevyhovují dnešním moderním požadavkům,
které jsou kladeny na toto zařízení jak po stránce stavební, tak i zdravotní.
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Mateřská škola (MŠ)
Předškolní výchova dětí ve věku od 3 do 6 let se uskutečňuje v Mateřských
školách. Mateřská škola vychovává děti a zajišťuje v těsné součinnosti s rodinou
všestranný rozvoj dětí do doby, než začnou chodit do základní devítileté školy.
Mateřské školy se organizují zpravidla jako školy s celodenní péčí (děti mohou
být ve škole 8-12 hodin denně). Mateřská škola může mít i kratší dobu provozu
(6 hodin denně) nebo může být provoz celotýdenní (pro děti rodičů, kteří pracují
ve střídavých směnách).
Naše MŠ pečuje o děti od 7 do 17 hodin. Je umístěna v budově č.73 na
Komenského náměstí. Tato jednopatrová budova byla postavena v roce 1831 a
byla určena původně-až do roku 1897- obecné škole. V roce 1952 byla provedena
hlavní přestavba a přístavba budovy. V jejím přízemí je MŠ o dvou odděleních a
v poschodí jsou jesle. MŠ má k dispozici: chodbu jako šatnu, jednu prostornou
slunnou vyhovující učebnu, jednu menší učebnu sice slunnou, ale prostorově
nevyhovující, ložnici, jídelnu, kuchyň se spižírnou, příslušenství a společný sklep
s jeslemi. Původní zahrada, společná s jeslemi, byla v roce 1960 rozšířena
směrem na prostranství před budovou ZDŠ na výměru 800 m2 a ohraničena
drátěným plotem s betonovou podezdívkou. Tato oplocená zahrada s hřištěm dnes
plně vyhovuje výměrou 10 m2 na dítě při pobytu dětí v době jarní a letní na
zdravém vzduchu. Jinak prostory v budově určené dětem MŠ jsou vyhovující a
dostačující jen pro jedno oddělení s celodenní péčí. Ve školním roce 1962-1963
docházelo do MŠ do I. oddělení 24 dětí mladšího věku a do II. oddělení 30 dětí
starších (5tiletých). Z celkového počtu 54 dětí bylo 36 dětí zaměstnaných matek
(66 %). Provoz MŠ udržovalo 8 zaměstnankyň (1 ředitelka, 3 učitelky, 1
kandidátka učitelství na řízené praxi, 1 školnice a 1 kuchařka).
V současné době MŠ výchově našich dětí předškolního věku naprosto
nevyhovuje. Ačkoli MNV provedl během minulých let četná stavební zlepšení,
je dnes opravdu naléhavé, aby se již připravovala výstavba nové, svému účelu
plně vyhovující, mateřské školy. Průzkumem zaměstnání u rodičů žáků školního
roku 1966-1967 bylo zjištěno: 54 % rodičů dětí MŠ je zaměstnáno v místních
závodech (Stavební stroje 23 %, JZD 15 %, cukrovar 11 %, OSP 5 %), 27 %
rodičů pracuje v různých zařízeních občanské vybavenosti obce (školy, Jednota,
OUNZ aj.) a 19 % rodičů pracuje mimo Němčice nad Hanou. Proto by bylo
vhodné spojit podle možností finanční prostředky našich závodů a finanční
prostředky MNV a urychlit výstavbu nové mateřské školy.
MŠ v Němčicích nad Hanou byla zřízena v roce 1913 v chudobinci,
podléhajícímu správě farního úřadu a starosty obce. Byla to soukromá škola s
opatrovnou dětí, řízená sestrami řehole sv. Hedviky z Nezamyslic, které bydlely
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v budově školy. MŠ navštěvovaly děti školou ještě nepovinné z Němčic nad
Hanou a jejich rodiče odváděli sestrám odměny ve formě naturálních (přírodních)
darů. V roce 1949 (20.září) byla MŠ postátněna. Po odchodu řádových sester v
roce 1950 vychovávají děti v MŠ učitelky z povolání.

Základní devítiletá škola (ZDŠ)
Základní všeobecné a polytechnické vzdělání a výchovnou péči poskytují
v Československu veškeré mládeži od 6 do 15 let základní devítileté školy. Tvoří
první cyklus v poskytování úplného středního vzdělání, jež se dovršuje na školách
druhého cyklu (odborná učiliště, střední všeobecně vzdělávací školy, střední
školy odborné a jiné). Úplné střední vzdělání má postupně získat veškerá mládež
školního věku, která projeví o studium zájem a má k němu potřebné předpoklady.
ZDŠ v Němčicích nad Hanou byla původně zřízena 1.září 1953 podle
školského zákona ze dne 24.dubna 1953 jako osmiletá střední škola (OSŠ), a to
sloučením národní (bývalé obecné) školy se střední (měšťanskou) školou. Název
osmiletá obdržela střední škola podle povinné osmileté školní docházky mládeže.
Vzhledem k potřebám národního hospodářství v současném období budování
socialismu byla totiž v Československu od 1.září 1953 dosavadní devítiletá
povinná školní docházka zkrácena o jeden rok.
Při školské reorganizaci v roce 1953 vznikly sloučením dvou typů škol v
obcích s bývalými měšťankami poměrně veliké osmileté střední školy. V
Němčicích nad Hanou bývalá střední škola ve školním roce 1952-1953 se 400
žáky 6. - 9. postupného ročníku, s 11 třídami a se 14 učiteli na škole, vzrostla od
1.září 1953 (školní rok 1953-1954) na školu s 507 žáky 1. - 8. postupného
ročníku, se 14 třídami a učitelským sborem, čítajícím 18 členů. Ředitelé
sloučených národních škol zůstali zpravidla na OSŠ nadále jako učitelé i. stupně
této školy a ředitelé bývalých středních škol byli ustanoveni řediteli nových
osmiletek. Těmto ředitelům byli úředně ustanovováni na pomoc v pedagogické
práci zástupci ředitelů, na meších školách do 20 tříd 1, na větších školách 2 a
jedna kancelářská síla pro administrativní (správní) práce.
Při této školské reformě se rozsah učiva žáků bývalých 1.-9. postupných
ročníků téměř nezměnil a nahustil se v nových učebních osnovách na osm let.
Osmiletá povinná školní docházka se v Československu neosvědčila, neboť
zvýšené kvality a hlubšího obsahu vědomostí nejen že nebylo v osmileté střední
škole u dětí dosaženo, nýbrž naopak, nahušťováním učební látky v osmi školních
rocích docházelo k stále většímu přetěžování žáků. Čtrnáctileté děti po skončení
všeobecné školní povinnosti přicházely jak na výběrové školy, tak i do učebního
poměru ne vždy dostatečně připraveny na zvýšené úkoly, které na ně kladla nová
pracoviště po stránce duševní i po stránce tělesné. Proto nový školský zákon z
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roku 1960 prodloužil povinnou školní docházku opět na devět let, osmiletou
střední školu přeměnil na základní devítiletou školu (ZDŠ) a jedenáctiletou
střední školu (JSŠ) na střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ) se třemi
výběrovými ročníky, tedy s desátým, jedenáctým a dvanáctým postupným
ročníkem.
Naše ZDŠ je umístěna ve dvou budovách, v budově A-bývalé měšťanské
školy-a v budově B-dříve obecné školy. Hlavní školní budova (A) č.360 má
výhodnou polohu v obci. Stojí na vhodném místě v Tyršově ulici, vzdáleném 170
m od hlavní silniční komunikace, v blízkosti nádraží (533 m) a v dostatečné
vzdálenosti od cukrovaru, (vzdušnou čarou 350 m), takže provoz školy není rušen
venkovním ruchem. Školní budova A byla postavena v roce 1925 firmou Ing.
Beneš a spol. v Kojetíně nákladem 1 944 947 Kč. Pro stavbu a provoz budovy
odkoupila obec Němčice nad Hanou v roce 1924 pozemky od soukromých
majitelů o celkové výměře 118,72 arů za 89 050 Kč a 11 arů na chodník ke škole
za 13 407 Kč, celkem tedy 129,72 arů za 102 457 Kč, takže za stavbu školy i s
pozemky bylo zaplaceno 2 047 404 Kč. Je to prostorná dvouposchoďová budova
s 871 m2 zastavěné plochy, s průčelím 56,6m dlouhým směřujícím k jihu a dvěma
hlavními vchody. Budova byla totiž původně plánovaná pro dvě měšťanské
školy, chlapeckou a dívčí. Účelně postavená školní budova s prostornými
chodbami a světlými místnostmi má 14 učeben, 1 kreslírnu, 1 tělocvičnu, 4
kabinety učebních pomůcek, sklad učebnic a školních potřeb, ředitelnu a
sborovnu. V suterénu budovy je umístěna školní dílna, školní jídelna s veškerým
příslušenstvím, sklepní místnosti pro uskladnění paliv, brambor, zeleniny a
různého materiálu. V hlavní školní budově je také dvoupokojový byt s
příslušenstvím pro ředitele školy a jednopokojový byt s příslušenství pro
školníka. Škola nemá dosud zařízeno ústřední topení a v důsledku toho je značně
ztížen provoz školního vodovodu, který v době mrazu musí být vyřazen z užívání,
aby pak nedocházelo jeho poškozením ke značným provozním škodám. Také
školní tělocvična o rozměrech 16x7x3m neodpovídá dnes potřebám provozu větší
školy. Je vlastně provizoriem (prozatímním opatřením), které vzniklo z
původních šaten projektovaných u tělocvičny, kdežto vlastní tělocvičnu, jejíž
výstavba byla v původních plánech zakreslena a schválena jako součást výstavby
školní budovy směrem do dvora školy, se dosud nepodařilo uskutečnit. Velikým
zdravotním nedostatkem školy v současné době je umístění šaten na školních
chodbách. Žáci po příchodu do školy znečišťují schodiště až do poschodí k
šatnám a po přezutí přenášejí nečistoty z chodeb do tříd, kde se pak víří prach a
nečistoty. Tato situace na škole se vytvořila v důsledku umístění školní dílny a
školní jídelny s celým příslušenstvím v suterénu (sklepní prostor) školy. Podle
původních plánů školy měly tyto místnosti sloužit školním šatnám. Na rozsáhlé
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stravování nejen přespolních, ale i místních žáků ve školní budově původní plán
školy z roku 1924 nepamatoval.
K hlavní budově školy přísluší školní dvůr o celkové výměře 47 a 74 m2 se
zastavěnou plochou a zahrádkou před budovou A. Je rozdělen na tři části: dvůr s
hospodářskou budovou k bytu pro ředitele školy, dvůr s hospodářskou budovou
k bytu školníka a vlastní školní dvůr, sloužící po dobu příznivého počasí dětem
jako školní letní cvičiště. Prostranství před školní budovou, ohraničené zídkou s
drátěným plotem, je zatravněno a osázeno okrasnými stromy a keři. Za školním
dvorem je rozsáhlá školní zahrada o výměře 66 arů. Je určena k pokusnému
pěstování zeleniny, ovoce a květin. Zelenina a částečně i ovoce je vhodným
doplňkem jídelníčku obědů ve školní jídelně.
Budova B (bývalá obecná škola je jednopatrová školní budova na náměstí
Komenského č.168. Byla zbudována v letech 1896-1897, nákladem 33 200
zlatých na místě bývalého selského gruntu zakoupeného za 2 900 zlatých a
rozšířena v roce 1910 o přístavbu 2 učeben a 2 svobodáren pro učitele směrem
jižním v délce 14,5 m nákladem 16 050,75 Kč a dána do provozu 1.prosince 1910.
Má velmi nevýhodnou polohu, neboť průčelí budovy je obráceno k severu a
prodloužené křídlo budovy s většinou učeben směřuje k západu, takže škola
postrádá v učebnách ranní a dopolední slunce. Je proto, zvláště v době zimní
studená a neútulná. V době svého vzniku odpovídala škola tehdejším
hygienickým požadavkům, kladeným na školní budovy. Průčelí školy má délku
22 m, křídlo budovy 34,2m, celková zastavěná ploch školní budovy činí 691 m2.
Budova B má 6 prostorných místností pro třídy, jednu učebnu upravenou pro
tělovýchovu, rozměrů 10x6,4x4m, sborovnu, kabinet pro školní pomůcky,
dvouapůlpokojový byt s příslušenstvím pro učitele (dříve správce školy) a tři
pokoje (svobodárny) pro učitele. Z nich jedna je dnes upravena na učebnu lidové
školy umění. V posledních letech, v rámci generální opravy školy, byly položeny
ve všech místnostech budovy B parkety, okna a dveře nově natřeny světlými
nátěry a tři učebny vybaveny moderním školním nábytkem, takže tato školní
budova značně získala na vzhledu. Nedostatkem budovy B jsou nesplachovací
záchody, které svým pachem, zvláště v době letních veder, znečišťují vzduch na
školních chodbách.
Na malém školním dvoře o celkové výměře 11 a 54 m2 i se zastavěnou
plochou, stojí hospodářská budova, která dnes slouží k uskladnění paliv a jedna
její místnost je upravena jako prádelna. Školní zahrada o celkové výměře 1 141
m2 je osázena ovocnými stromy. Zbývající plochu tvoří záhony pro pěstování
zeleniny, které se věnují žáci 1.-5. tříd. Menší její část (výměra 200 m2) slouží
jako letní cvičiště pro vyučování tělesné výchovy nebo jako tělovýchovná
rekreace dětí, navštěvujících družinu mládeže.
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V jubilejním roce 1963, tj. ve školním roce 1962-1963, navštěvovalo naši
ZDŠ 607 žáků (312 chlapců a 295 děvčat), kteří se vyučovali v 21 třídách. Na I.
stupni, v 1.-5. postupném ročníku, bylo 9 tříd. Na II. stupni, v 6.-9. postupném
ročníku, 12 tříd. Z toho 154 dětí 1.-4. ročníku se vyučovalo ve školní budově B
ve třídách: I.A-22, I.B-21, II.A-20, II.B-22, III.tř.-27, IV.A-21, IV.B-21 a 453
žáků 5.-9. ročníku se vyučovalo ve školní budově A ve třídách: V.A-30, V.B-31,
VI.A-38, VI.B-38, VI.C-37, VII.A-30, VII.B-34, VII.C-32, VIII.A-29, VIII.B29, VIII.C-29, IX.A-32, IX.B-32, IX.C-32. Poněvadž naše škola má 20 učeben
pro třídy a v tomto školním roce bylo 21 tříd, bylo zavedeno ve třídách IV.A a
IV.B střídavé polodenní vyučování v budově B. áci těchto dvou tříd se učili v
jedné učebně 3 dny v týdnu střídavě dopoledne (IV.A) a odpoledne (IV.B) a další
3 dny opačně.
O děti zaměstnaných matek pečovala v roce 1963 v době mimo vyučování
denně od skončení vyučování do 16,30 hodin (v sobotu do 12,30 hodin)
vychovatelka v družině mládeže (zkratka DM).
V obcích, kde nejsou podmínky pro zřízení všech devíti ročníků ZDŠ,
zůstaly podle školského zákona z roku 1960 školy jen z nižšími ročníky, zpravidla
s 1.-5. postupným ročníkem a mají pak název “Základní devítiletá škola, 1.-5. p.
r.”. Žáci, kteří ukončí poslední ročník takové školy, pokračují ve školní docházce
na ZDŠ se všemi devíti ročníky, do jejichž obvodu patří ZDŠ s nižšími ročníky.
Školní obvod naší ZDŠ tvoří tyto obce: Hruška, Měrovice nad Hanou, Mořice,
Pavlovice u Koj. s osadou Unčice, Srbce, Stříbrnice, Vitčice a Vrchoslavice s
osadou Dlouhá Ves. Je to s Němčicemi nad Hanou celkem 9 obcí, jejichž školáci
6.-9. postupných ročníků navštěvují naši devítiletku. Žáci 5. ročníku z Měrovic
nad Hanou (v počtu 12), z Vrchoslavic (13) a Dlouhé Vsi (4) navštěvovali již ve
školním roce 1962-1963 pátou třídu ZDŠ v Němčicích nad Hanou proto, aby se
pro větší počet žáků nemusela zřizovat na těchto školách další třída, pro kterou
již nebyla učebna a také z důvodů ekonomických, aby se nemusela platit nová
učitelská síla, čímž by se značně zvyšovaly náklady na školství.
Pro přehled o stavu žactva uvádím přehled počtu dětí na ZDŠ v Němčicích
nad Hanou ve školním roce 1962-1963. Z celkového počtu 607 žáků, tedy 100
%, navštěvovalo naši školu 342 dětí z Němčic nad Hanou (56,1 %), 27 z Hrušky
(4,5 %), 61 z Měrovic nad Hanou (10,1 %), 36 z Mořic (6 %), 20 z Pavlovic u
Kojetína (3,3 %), 6 z Unčic (1 %), 12 ze Srbec (2 %), 22 ze Stříbrnic (3,6 %), 21
z Vitčic (3,5 %), 44 z Vrchoslavic (7,3 %) a 16 z Dlouhé Vsi (2,6 %). Celkem
342 žáků, tj. 56,1 % domácích a 265, tj. 43,9 % žáků přespolních.
V jubilejním roce 1963 (400. Výročí povýšení Němčic nad Hanou na
městečko) působilo na škole 28 učitelů (8 mužů a 20 žen) a jedna učitelka jako
vychovatelka v DM. Mimo tyto interní učitele vyučovali naše žactvo pracím v
dílnách (kovoobrábění) v místním závodě Stavební stroje ještě 2 externí učitelé
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-dílenští mistři a ve školní dílně 2 externí učitelé-mistři stolaři (dřevoobrábění),
celkem 33 vyučovacích hodin týdně. Škola zaměstnávala dále v tomto roce 12
správních zaměstnanců, z toho 1 administrativní sílu s polovičním úvazkem (4
hodiny denně), která ještě navíc vykonávala placenou funkci vedoucí školní
jídelny, dva školníky (1 v budově A, druhý v budově B), 3 uklízečky v budově
A, 1 uklízečku v budově B, 2 kuchařky a 2 pomocné síly ve školní jídelně a v
době topení (od 15.10.-14.4.) jednu topičku v budově A. Celé osazenstvo ZDŠ
činilo tedy v roce 1963 včetně dětí celkem 652 osob.
Tak jako na každé škole pracovalo ve školním roce 1962-1963 i na naší
ZDŠ Sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ) jako aktiv národního výboru, který
spojoval rodiče a ostatní pracující k pomoci škole při výchově mládeže. Naše
SRPŠ v tomto školním roce uhradilo ze svých finančních prostředků všem žákům
vánoční nadílku v hodnotě 3 630,- Kč a pro uskladnění kuchyňských potřeb k
vyučování vaření zakoupilo moderní skříň.

Družina mládeže (DM)
Družina mládeže (DM) je výchovné zařízení při ZDŠ, které zabezpečuje
mimoškolní výchovu dětí zaměstnaných matek. Zaměstnání obou rodičů vytváří
totiž značně odlišné předpoklady pro plnění výchovných úkolů rodiny. Novými
poměry v rodinách se zabývala naše vláda, neboť v podmínkách socialistického
státu je výchova a péče o dítě veřejnou záležitostí prvořadého politického
významu. A tak souběžně s růstem počtu pracujících žen dochází u nás k
rozšiřování i ke zkvalitňování péče o děti zaměstnaných matek. Mimo rychle se
rozšiřující síť jeslí a mateřských škol bylo v Československu od školního roku
1950-1951 zahájeno hromadné zřizování školních družin a klubů pro děti školou
povinné. Družiny jsou určeny pro děti od 1. do 5. třídy ZDŠ, kluby pro žáky 6.9. třídy. Školní družiny a kluby jsou výchovná zařízení, která v době mimo
vyučování a o prázdninách pečují o žáky ZDŠ škol pro mládež vyžadující zvláštní
péči. Mají jim poskytovat odpočinek a rekreaci, podmínky k učení a přípravě do
školy a umožňovat jim zajímavou a pestrou zájmovou činnost. Hlavní rozdíly
mezi družinami a kluby spočívají ve způsobu jejich práce. Zatímco v družinách
se pracuje s dětmi jako s jednotným kolektivem, klub vychází vstříc už různým
zájmům starších dětí rozmanitější zájmovou činností. Docházka přihlášených dětí
do těchto výchovných zařízení je povinná a péče o ně je bezplatná.
Při střední škole v Němčicích nad Hanou byla zřízena družina mládeže
dnem 1.září 1952 a umístěna v bytě ředitele školy v budově A, který v té době
nebyl obydlený. Po přidělení bytu učiteli zdejší školy byla DM přemístěna
nejdříve do učebny v přízemí budovy A. Nakonec do učebny v budově B, neboť
DM navštěvují jen žáci 1.-5. p. r., převážně 1. až 3. třídy a těm lépe vyhovuje DM
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v této budově, kde jsou umístěny 1.-4. třídy. Žáci přecházejí totiž ihned po
skončení dopoledního nebo odpoledního vyučování do DM a neztrácejí čas
přecházením do jiné budovy.
V družině mládeže mají děti možnost připravovat se nerušeně na školní
vyučování, píší domácí úlohy a ve volných chvílích se baví četbou,
společenskými hrami nebo v kroužcích výtvarnými pracemi. Pobyt v uzavřených
místnostech střídají pravidelnými poučnými vycházkami do přírody nebo na
cvičiště, kde se baví rekreačně různými tělovýchovnými hrami. Vychovatelka
pečuje o děti v DM v době mimo vyučování, dopoledne od 10,30 hod. Do 12,45
hod., odpoledne do 16,30 hod. V době polední plní DM své sociální poslání. Děti
s vychovatelkou odcházejí společně na oběd do školní jídelny. Po dobu školních
prázdnin je DM otevřena od 8 do 14 hodin, v době zaměstnání matek. A tak dobře
vedená DM nahrazuje dětem domov. Matky odcházejí denně bezstarostně za
svým zaměstnáním bez obav o stravování a výchovu svých dětí.
V roce 1963 navštěvovalo DM při zdejší škole 38 dětí z 1.-4. tříd. Bylo to
41,8% žactva z počtu 91 dětí 1.-4. ročníku, které měly matky v pracovním
poměru. Z celkového počtu 607 žáků na škole mělo 426 dětí, tj. 70 %, zaměstnané
matky a u 181 žáků, tj. 30 %, pečovaly matky jen o domácnost a výchovu dětí.

Lidová škola umění (LŠU)
V souladu se směrnicemi nového školského zákona z roku 1960 se zřizují
LŠU, které přebírají úkoly dosavadních základních hudebních škol. Tyto školy
umožňují nejen hudebně nadaným dětem školou povinným doplnit své hudební
vzdělání, ale dávají také možnost žákům ZDŠ rozvinou daleko lépe své
schopnosti kreslířské, malířské, pohybové a vyjadřovací ve zvláštních odděleních
recitačních, rytmiky, výtvarné výchovy a sólového nebo sborového zpěvu. V
LŠU se totiž vyučuje pěti oborům: hudebnímu, tanečnímu, literárnímu,
dramatickému a výtvarnému. LŠU se zřizují zpravidla v okresním městě v plném
rozsahu se všemi již jmenovanými odděleními, kdežto v ostatních větších
střediscích okresu se ustavují jejich pobočky s počtem oddělení podle zájmu dětí
a možností školy, podle počtu učitelů s potřebnou kvalifikací pro jednotlivé
oddělení. Vedle svého základního poslání-naučit zejména mladé lidi aktivně
působit v některém uměleckém oboru-budou LŠU pomáhat šířit vliv umění a
kultury nejen ve větších městech, ale i na venkově, a tím umožní veškeré nadané
mládeži přístup ke vzdělání v oboru umění, pro který má potřebné vlohy. LŠU se
zaměřují ve svém výchovném působení nejen na mládež, ale také na pracující,
neboť mají za úkol vyhledávat zvlášť nadané talenty a připravovat je ke studiu na
uměleckých školách vyšších stupňů.
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LŠU v Němčicích nad Hanou je pobočkou LŠU v Prostějově. Ve školním
roce 1962-1963 měla tato pobočka LŠU 54 žáků v hudební výchově (25 housle,
13 klavír, 16 akordeon harmonika). Třídy pobočky jsou umístěny v budově A i v
budově B ZDŠ v Němčicích nad Hanou. Obě třídy jsou vybaveny klavíry. Na
škole vyučovali 3 učitelé (1 učitel místní a dvě učitelky dojíždějící). Pobočka
LŠU pořádá každoročně v Němčicích nad Hanou hudební besídku s přehlídkou
výsledků práce svých žáků a zapojuje se hudebními čísly do programu při
různých slavnostních příležitostech v obci. Němčice nad Hanou byly již odedávna
známy tím, že se zde s velikou oblibou pěstovala hudba a zpěv. Svědčí o tom v
minulosti dvě místní hudební kapely, dva pěvecké sbory (sokolský a orelský) a
jejich koncerty, které zde byly pořádány při různých příležitostech nebo státních
oslavách. Proto také v Němčicích nad Hanou byl vždy živý zájem rodičů o to,
aby se jejich dětem dostalo určitého hudebního vzdělání.
Když v roce 1949 byla v nově utvořeném okrese kojetínském zřízena
hudební škola, dojížděly děti, které se dříve učily soukromě u místních hudebníků
v Němčicích nad Hanou, do hudební školy v Kojetíně. Na žádost rodičů z Němčic
nad Hanou byla v roce 1953 zřízena v obci pobočka kojetínské hudební školy s
jednou třídou. Veliký zájem dětí o hudební vzdělání si však vynutil, že ve školním
roce 1958-1959 byla pobočka hudební školy v Němčicích nad Hanou rozšířena,
takže dnes má dvě samostatné třídy s hudební předvýchovou.

Učňovské středisko
Podle nového školského zákona o soustavě výchovy a vzdělání z roku 1960
se zřizují pro učňovský dorost jako školy druhého cyklu odborná učiliště při
průmyslových a zemědělských závodech a učňovské školy při národních
výborech. Praktický výcvik (učení) v určitém oboru provádějí učni v učňovských
střediscích v příslušném závodě.
Stavební stroje n. p. Zličín, závod Brno, provozovna Němčice nad Hanou,
zřídila učňovské středisko v Němčicích nad Hanou 1.září 1959 s těmito učebními
obory: elektromechanik, strojní zámečník, soustružník a frézař. Na závodě se
provádí u těchto profesí (pracovní obory) jen odborný výcvik a na teoretické (ryze
myšlenkové) vyučování dojíždějí naši učni do odborných učňovských škol v
Prostějově a Kroměříži. Do roku 1966 se vyučilo v učňovském středisku v
Němčicích nad Hanou 54 chlapců a děvčat, a to 47 v oboru strojní zámečník, 4
chlapci a děvčata v oboru soustružník, 2 děvčata v oboru frézař a 1 chlapec v
oboru elektromechanik. Tito mladí lidé získali v učňovském středisku základní
praktický výcvik pro své budoucí povolání. Vesměs všichni zůstávají v učebním
závodě, kde doplňují, zvyšují a osvěžují mladou krví dosavadní stav
zaměstnanců.
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Učňovské středisko ve Stavebních strojích zařizoval mistr odborného
střediska Stanislav Vavřík za vedoucího provozovny Bohumila Mojžíše a později
jeho nástupce Josefa Dvořáka. Jako instruktor zde kratší dobu působil Josef
Kroupa a po jeho odchodu na jiné místo v závodě nastoupil jako mistr odborného
výcviku František Vrána. Za 9 let trvání učňovského střediska nikdo v odborném
učení nepropadl a ve škole při teoretickém vyučování propadl 1 žák. Ve školním
roce 1967-1968 se školí v učňovském středisku 50 učňů, z toho 16 učňů v I.
ročníku, 17 učňů ve II. ročníku a 17 učňů ve III. ročníku.

Z historie učňovského školství v Němčicích nad Hanou
Živnostenská pokračovací škola
O vzdělání učňovského dorostu živnostenského v Němčicích nad Hanou a
okolí pečovala po první světové válce živnostenská pokračovací škola. Byla
zřízena v roce 1921z popudu Živnostenského společenstva v Němčicích nad
Hanou a za podpory obecního zastupitelstva, které na schůzi, konané 6.září 1921
se usneslo, podporovat zřízení živnostenské pokračovací školy a poskytnou jí byt
a otop. V roce 1921 byl otevřen I. ročník této školy a vyučování bylo zahájeno
3.listopadu 1921; v roce 1922 se vyučovalo i ve druhém ročníku. Škola byla
umístěna původně v budově obecné školy, od 1.října 1928 v budově nové
měšťanské školy. Důvodem k přemístění živnostenské pokračovací školy z
budovy obecné školy bylo, že lavice na obecné škole jsou pro učně malé a nová
nákladná budova měšťanské školy nebyla do té doby plně využita, neboť tuto
školu navštěvovali tehdy žáci narození v první světové válce a těch bylo poměrně
málo (I.-III. ročník, tři třídy, celkem 81 žáků).
Na rozdíl od dnešní specializace škol pro učně vzdělávali se ve dvoutřídní
živnostenské pokračovací škole u nás učni i učnice všech řemesel. Vyučovalo se
pouze dva půldny v týdnu, v pondělí a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin. Školní rok
trval od 1.října do 30.dubna. V obou ročnících této školy vyučovali 4 učitelé
obecné školy: správce školy Jan Kovalovský a učitel Ludvík Šlerka předmětům
obchodním, učitelé Antonín Jaša a Antonín Smažinka kreslení a rýsování.
Živnostenskou školu pokračovací spravoval od jejího založení řídící učitel Jan
Kovalovský a po jeho smrti (30.8.1928) ředitelé měšťanské školy. Podle záznamu
ve školní kronice měla živnostenská pokračovací škola ve školním roce 19271928 v I. ročníku 37 žáků (31 hochů a 6 dívek), ve II. ročníku 32 žáků (29 hochů
a 3 dívky), celkem 69 žáků. Ve školním roce 1932-1933 je školou dvojtřídní se
40 žáky. V této době se začíná vyučovat v ročnících podle učebních oborů, a to
je možno pouze na pokračovacích školách ve městech s větším počtem žáků.
Proto živnostenské školy s malým počtem tříd se ruší a učni přecházejí do větších
škol, kde jsou zařazeni do ročníků podle řemesel. Proto také živnostenská

253

pokračovací škola v Němčicích nad Hanou byla v roce 1934, po 13 letech svého
trvání, zrušena.
Praktický výcvik v učebním oboru získávali učni v dílnách svých mistrů.
Po třech letech učení se učeň hlásil k praktické zkoušce tovaryšské. Živnostenské
společenstvo jmenovalo pro tyto zkoušky tříčlennou zkušební komisi. U nás byl
jmenován předsedou této komise mistr knihař Josef Přivřel, jako přísedící jiný
mistr a jeden dělník téhož oboru jako učeň. Po úspěšném vykonání praktické
zkoušky obdržel učeň výuční list a stal se tovaryšem. Tovaryši chodívali v
dřívějších dobách do světa na zkušenou. Cestovali od města k městu a hledali si
práci u mistrů svého oboru. Pro tyto tovaryše byly zřízeny ve velkých obcích
stravovací stanice. V Němčicích nad Hanou byla stravovací stanice v hostinci na
Budově. Zde cestující tovaryš po předložení pracovní knížky mohl přespat, dostal
stravu, cestné i kapesné a od mistrů něco na přilepšenou, aby nelajdačil. Po tříleté
tovaryšské praxi mohl tovaryš žádat Živnostenské společenstvo o udělení
řemeslné živnosti a pak pracoval již samostatně jako mistr svého řemesla.

Lidová škola zemědělská (dříve lidová škola hospodářská)
Pro mládež pracující v zemědělství se začaly zřizovat po první světové
válce (asi od roku 1926), hlavně na venkově, lidové školy hospodářské. Tyto
školy byly dvouleté a měly doplnit vzdělání mládeže 14-16leté, která nebyla v
učebním poměru, a proto nenavštěvovala živnostenskou školu pokračovací. Na
lidových školách hospodářských se vyučovalo teoreticky ve školách od
3.listopadu do 31.března a prakticky na pozemcích nebo v zemědělských
závodech od 1.září do 31.října a od 1.dubna do 30.června. Učební plán při
teoretickém vyučování ve dvou ročnících tvořily tyto učební předměty: řeč
vyučovací a písemnosti, počty s měřictvím a účetnictvím, základy zemědělské
výroby (pěstování rostlin, chov dobytka) s naukou obchodní a pojišťováním, s
družstevnictvím a spravovědou, nauka o domácím hospodářství s
vychovatelstvím, zdravověda s tělesnou výchovou, zemědělská správa a
občanská výchova. V každém ročníku se vyučovalo týdně 8 hodin, v některých
předmětech odděleně hoši a dívky. Od roku 1942 byl změněn původní název
lidová škola hospodářská na lidová škola zemědělská.
Lidová škola hospodářská v Němčicích nad Hanou byla zřízena v roce
1936. S teoretickým vyučováním v I. ročníku bylo započato 3.listopadu t. r. Škola
měla 13 chlapců a 15 děvčat, celkem 28 žáků. Vyučovalo se v budově měšťanské
školy polodenně 2x týdně, úterý a pátek, od 14 do 18 hodin. Od roku 1942 bylo
vyučování na škole celodenní, a to ve středu (ve feriální-prázdninový den
měšťanské školy) od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Vyučovali odborní učitelé z
měšťanské školy. Správcem lidové školy hospodářské byl do roku 1940 Antonín
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Zelina, ředitel zdejší měšťanské školy a po jeho odchodu do důchodu Bohumil
Jaša, odborný učitel měšťanské školy. Lidovou školu zemědělskou navštěvovalo
průměrně ročně 66 žáků, z toho asi 1/3 chlapců a 2/3 děvčat, a to proto, že děvčata
zůstávala v té době na venkově zpravidla doma bez učebního poměru. Lidová
škola zemědělská trvala v Němčicích nad Hanou až do roku 1950, kdy pro
nedostatek zemědělského dorostu musela být zrušena jako celá řada škol tohoto
typu, neboť v této době zemědělská mládež z venkova byla odsávána do
rozvíjejícího se průmyslu ve městech, který, nemaje dostatek pracovních sil,
získával je, kde se dalo.
Od 1.listopadu 1957 byla v Němčicích nad Hanou zřízena zimní škola
zemědělské mládeže, kterou dobrovolně navštěvovali žáci a žákyně z celé
poloviny obcí západní části okresu Kojetín, neboť komunikační spojení (vlakové
i autobusové) do Němčic nad Hanou jim docela vyhovovalo, a to jak pro příjezd
do školy na 8 hodin ráno, tak i pro návrat domů po skončeném vyučování.
Od 1.září 1958 byla dosavadní zimní škola zemědělské mládeže přeměněna
na učňovskou školu zemědělskou, neboť i v zemědělství byly zavedeny učební
poměry (zemědělec pěstitel, zemědělec chovatel, zemědělec mechanizátor). Pro
tuto školu přikázal ONV-zemědělský odbor v Kojetíně-žáky z újezdu osmiletých
středních škol Němčic nad Hanou, Nezamyslic, Dobromilic a částečně z újezdu
OSŠ Klenovic na Hané, tedy celkem z 20 obcí. Potřebnou zemědělskou praxi
vykonávali žáci v JZD v Němčicích nad Hanou. Učňovská škola zemědělská byla
dvouletá a vyučovalo se 1 den v týdnu po celý školní rok.
Na základě nového školského zákona z roku 1960 se soustřeďuje výchova
a výuka zemědělského učňovského dorostu v zemědělských odborných učilištích,
která jsou zřizována i s internátním ubytováním zpravidla v okresních městech
pro celý okres. Tak bylo vybudováno zemědělské odborné učiliště pro náš okres
v Prostějově a učňovské školy zemědělské, mezi nimi i naše učňovská škola
zemědělská, byly v roce 1961 zrušeny.

V.Zdravotnická zařízení
Péče o zdraví je povinností každého člověka. Náš socialistický stát
soustavně zlepšuje svou péči o zdraví obyvatelstva poskytováním kvalitních
zdravotnických služeb bezplatně všem našim občanům, a to jak péči ambulantní,
tak i péči ústavní. Ambulantní péči, tj. první pomoc a lékařskou péči při
onemocnění, obstarávají u nás ve všech městech především polikliniky, na
venkově obvodní zdravotnická střediska, popřípadě jejich odloučená pracoviště
(lékařské stanice, dětské poradny a ženské poradny). Ústavní péči poskytují
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nemocnice a odborné léčebné ústavy (kojenecké ústavy, dětské domovy, jesle,
sanatoria, lázeňské léčebny, ozdravovny apod.). Součástí ambulantní a ústavní
péče je i poskytování léků, zdravotnických potřeb a doprava nemocných
sanitními vozy. Zdravotnické služby obyvatelstvu se nezaměřují jen na léčení
nemocí již vzniklých, ale především na ochranu a upevňování zdraví, aby k
nemocem nedocházelo.

Zdravotní středisko
První praktický lékař se v naší obci usadil v druhé polovině minulého
století. Od roku 1925 měli své ordinace v obci 2 lékaři, později (1937-1940)
dokonce 3 lékaři. Proto také při nové organizaci našeho zdravotnictví po druhé
světové válce byla v Němčicích nad Hanou zřízena 2 zdravotnická střediska
(MUDr. Alois Kovář, později MUDr. Josef Horák a MUDr. Václav Štěpán) s
dvěma zdravotními obvody, která pečovala nejen o zdraví občanů z Němčic nad
Hanou, ale i z Hrušky, Tvorovic, Vrchoslavic-Dlouhé Vsi, Vitčic, Srbec,
Pavlovic-Unčic, Mořic, Měrovic nad Hanou a Stříbrnic. Při reorganizaci okresů
byl pro nedostatek obvodních lékařů zvýšen počet obyvatel na zdravotnické
středisko, obce Měrovice nad Hanou a Stříbrnice připadly zdravotním obvodům
v Kojetíně, Obce Mořice a Tvorovice byly přeřazeny k sousedním zdravotním
střediskům (Nezamyslice, Klenovice na Hané). V Němčicích nad Hanou zůstal 1
obvodní lékař ve zdravotním středisku v domě č.426, kdežto druhé zdravotní
středisko v domě č.355 bylo změněno na pohotovostní službu, zubní oddělení,
dětskou a ženskou poradnu. Snahou MNV bylo vyhovět potřebám našeho
zdravotnictví na venkově, prohloubit a zdokonalit zdravotní péči v naší obci
natolik, aby se pokud možno vyrovnala zdravotní péči ve městě. Proto při
reorganizaci (novém uspořádání) okresů v roce 1960 MNV vytvořil vhodné
podmínky pro zřízení stálé pohotovostní lékařské a sanitní služby v Němčicích
nad Hanou pro 36 obcí jižní části okresu Prostějov. Zároveň získal v akci Z
povolení k výstavbě zdravotního střediska vyššího typu i s lékárnou a příslušnými
zařízeními, která by zabezpečovala stále dokonalejší úroveň a dostupnost
obvodních zdravotních služeb.
Schválením výstavby zdravotního střediska v Němčicích nad Hanou byly
zabezpečeny v jižní části okresu zdravotní odborné služby, poskytované pro širší
spádová území a v okrajových územích krajů. S výkopy pro stavbu zdravotního
střediska se započalo již v roce 1959, kdy ještě ONV v Kojetíně poskytl na stavbu
střediska peněžní částku 50 000 Kč. V akci Z byl proveden na 75% hrubý výkop
sklepa, 306m3 zeminy a hlína odvezena na sportovní stadion. Pro výstavbu bylo
zakoupeno 364 kusů železobetonových prefabrikátů (průmyslově vyrobená část
stavební konstrukce o délce 4,5m) a vykopána studna pro potřebu vody na stavbu.
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Po vyčerpání rozpočtové částky byly přípravné práce k výstavbě zdravotního
střediska v roce 1959 zastaveny.
Vlastní výstavba zdravotního střediska byla zahájena 15.března 1961 jako
akce Z. Jejím investorem (orgán provádějící výstavbu) se stal MNV v Němčicích
nad Hanou. Jelikož šlo o poměrně náročnou stavbu, byla vytvořena šestičlenná
komise pro výstavbu zdravotního střediska. Předsedou komise byl zvolen místní
projektant (navrhovatel) budovy zdravotního střediska Bohumil Mojžíš, který pro
tuto stavební akci vypracoval veškerou technickou dokumentaci (soubor
technických pomůcek, plánů, výpočtů pro navrhovanou výstavbu), zdarma,
jednatelem Jan Složil č.359. MNV zastupoval v komisi tajemník MNV František
Oulehla č.324, okresní ústav národního zdraví v Prostějově místní obvodní lékař
MUDr. Václav Štěpán. Stavbyvedoucím byl jmenován radou MNV Jan Krejčíř
č.327, skladníkem Leopold Oulehla č.438. Tato komise se scházela pravidelně
vždy v pondělí po celý rok. Na základě situace (celkový stav) na staveništi řešila
přísun materiálu, získávala za pomoci poslanců MNV brigády občanů podle
volebních obvodů, zajišťovala zedníky i odborné pracovníky. Podle požadavků
stavbyvedoucího stanovila plán prací pro nastávající pracovní týden, který
začínal v úterý a končil nedělními brigádami. V pondělí se na stavbě nepracovalo.
Díky pochopení místních občanů stavba ZS (zdravotní středisko) pokračovala
velmi rychle, neboť na staveništi pracovalo denně 25–50 brigádníků s
dostatečným počtem odborníků (zedníků a tesařů). Původní povolená částka 150
000 Kčs nestačila. ONV v Prostějově přidělil z akce Z dalších 120 000 Kčs. avšak
sklizeň brambor a cukrovky, začátek cukrovarské kampaně a poměrně nepříznivé
počasí v září a říjnu značně zbrzdily tempo výstavby. Teprve počátkem listopadu,
po roztání prvního sněhu, se počasí ustálilo. Za pomoci nových brigádníků,
zedníků z okolních obcí, hlavně z Vitčic, byla stavba ZS do 15.12.1961
provedena v hrubém zdivu až po strop I. patra. Mimo odborné placené práce bylo
v tomto roce odpracováno na 19 000 brigádnických hodin ze 24 500 hodin
upsaných jako závazky našich občanů na počátku roku 1961 poslancům MNV v
jejich 30 volebních obvodech v obci. Také naši pionýři a členové ČSM se zapojili
při výstavbě ZS a odpracovali během roku na 900 brigádnických hodin. O všech
pracích na staveništi byl veden podrobný pracovní deník s přesnou evidencí
brigádníků i počtu jimi odpracovaných hodin. Podle zhodnocení práce
stavbyvedoucím v komisi za uplynulý týden bylo jednatelem komise zpracováno
hlášení o postupu prací na stavbě ZS pro místní rozhlas o nejúspěšnějších
brigádách a o nejlepších brigádnících. Pravidelná páteční a sobotní hlášení
místního rozhlasu mobilizovala pak místní občany k dalším pracovním brigádám.
Nejobtížnější práce na staveništi provedli pracovníci místního závodu Stavební
stroje, kteří v čele s Vladimírem Rýpalem č.171, brigádnicky dopravili a usadili
autojeřábem všechny betonové prefabrikáty na celou stavbu. V roce 1961
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vykonali občané při výstavbě ZS největší počet brigádnických prací, neboť v
tomto roce se prostavělo 274 641 Kčs. Roční finanční plán pro výstavbu ZS byl
splněn na 182 % a hodnota zbudovaného díla činila 688 000 Kčs.
Na rok 1962 povolil ONV v Prostějově na stavbu ZS částku 110 000 Kčs.
Z této částky bylo zaplaceno 60 000 Kčs za všechna okna a dveře. Tento rok
výstavby nemůže být srovnáván s rokem minulým pro daleko menší počet
místních brigádníků a vůbec žádnou brigádnickou pomoc z okolních obcí. Přesto
byly položeny z tvárnic Hurdis stropy nad prvním patrem a dětským oddělením,
provedeno vyrovnání 6 cm silnou vrstvou betonu, osazeny římsovky, zbudovány
příčné zdi 10-15 cm silné v přízemí a v dětském oddělení. Celá stavba ZS i s
dětským oddělením byla zastřešena. O množství vykonané práce svědčí spotřeba
materiálu. Tak jen na vybudování střechy ZS bylo potřeba 55000 dutých cihel
(+8 000 dětské oddělení) a 65 m3 vyrovnávacího betonu (+15 m3 dětské
oddělení). O zastřešení ZS se nejvíce zasloužili učitelé a zaměstnanci místní i
okolních škol. V rámci závazku ROH na pomoc při výstavbě ZS v Němčicích nad
Hanou v roce 1962 odpracovali učitelé a zaměstnanci školy v době cukrovarské
kampaně, kdy byl největší nedostatek brigádníků na stavbě ZS, 542
brigádnických hodin, čímž splnili svůj závazek na 108 % a zabetonovali z 509m2
střechy hlavní budovy 246 m2, tedy téměř polovinu. Odborné práce při těchto
brigádách prováděli stavbyvedoucí a skladník. S odborných brigádníků
odpracovali při výstavbě budovy ZS nejvíce hodin zedníci Jan Vlček č.443 a
Karel Bartošek č.454. Penetrační (izolační-krycí) nátěr všech střech ZS (649 m2)
provedl brigádnicky Karel Přibyl starší č.374. V roce 1962 bylo odpracováno 6
900 brigádnických hodin občany a 520 brigádnických hodin pionýry a členy
ČSM. Byla vytvořena celková hodnota díla asi za 200 000 Kčs.
Rok 1963 byl jubilejním rokem povýšení naší obce na městečko. MNV a
také složky Národní fronty zaměřily svou činnost na kulturní akce v rámci oslav
“ Němčice nad Hanou 400 let městečkem” a výstavba ZS vázla. Teprve od 9.září
1963 se začalo opět pracovat na stavbě ZS. Vyzdily se příčky v celé budově a
před koncem roku se začala usazovat okna.
V srpnu 1964 stavbyvedoucí Jan Krejčíř, který po dobu téměř 4 let jako
důchodce nejen zodpovědně řídil výstavbu ZS, ale ve svém volném čase také sám
pracoval jako zedník na místech, kde toho novostavba nejvíce potřebovala, vzdal
se pro nemoc a stáří (69 let) vedení stavby ZS. Na jeho místo nastoupil stavební
technik František Zapletal z Dlouhé Vsi, který úspěšně dokončil organizaci
veškerých prací a provedl jejich předání do provozu. V roce 1964 se prováděly
na stavbě ZS podnikovým způsobem topenářské, vodoinstalační a
elektroinstalační práce odbornými pracovníky, takže brigádnická pomoc téměř
ustala.
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V následujícím roce, po skončení venkovních omítek, malířských
natěračských a instalačních prací, nutných k předání novostavby do provozu,
zasáhli při generálním (všeobecném) úklidu všech prostor ZS i jeho zařízení opět
brigádníci. Byly to hlavně ženy, členky ČSČK, členky místního JZD, ženy z
Pavlovic-Unčic a dělnice z našeho cukrovaru. Učni z místního závodu Stavební
stroje během týdne brigádnicky vybetonovali okapový chodník kolem celé
budovy ZS v délce 150 m. Z odborných pracovníků zaslouží zvláštní pochvaly
zednická parta omítkářů-fasádníků, vedená Floriánem Župkou z Němčic nad
Hanou č.392 a dále František Zouhar č.417, Alois Ježek č.489, František Křivák
č.459, s pomocníky: František Lysák st. Č.401, Stanislav Kroupa č.434, Jan
Matoušek č.461, Vojtěch Přikryl č.485 a Jan Botter č.487. Tato parta provedla
vkusnou a účelnou venkovní fasádu ZS, usadila všechny schody a dokončila
podlahové vyrovnávací potěry. Výkopy kanalizace a septiků (zařízení k čištění
odpadních vod) značně urychlil Josef Matoušek č.483 bagrem Pozemních staveb
Olomouc. Nejtěžší ruční práce při dokončování výkopu septiku provedli
brigádnicky místní požárníci. Zabetonování dna septiku a zastavení tlaku spodní
vody, která brzdila dokončení výstavby septiku, provedli urychleně členové
obvodního oddělení VB v Němčicích nad Hanou pod vedením kpt. Vráblíka a ve
spolupráci se zedníky: Mikulášem Smékalem č.492 a Janem Kyselákem ml. Č.18.
Závady při usazování oken a dveří na ZS ochotně odstranil stolař Josef Šich, který
se svou manželkou musel překovat téměř všechna okna, jelikož řádně nedoléhala
a málem tuto práci zaplatil svým životem. Při hodnocení výstavby ZS je třeba
také zdůraznit pracovní vypětí všech organizačních pracovníků, kteří zajišťovali
tuto stavbu: projektant Bohumil Mojžíš, stavbyvedoucí Jan Krejčíř, předseda
MNV František Vavřík, tajemník MNV František Oulehla, skladník Leopold
Oulehla, stavbyvedoucí František Zapletal, náměstek předsedy MNV Milan
Skácel a jednatel Jan Složil. Vznikala tu celá řada problémů, různé potíže (potřeba
stavebních odborníků, brigádníků, přísun stavebních materiálů, technických
zařízení aj.), které bylo nutno urychleně řešit, aby se včas splnily plánované
úkoly. A tak za obětavé spolupráce jak občanů místních, tak i z obcí zdravotního
obvodu a za významné pomoci místních závodů (Stavební stroje, Okresní
stavební podnik, cukrovar, Univerzál) včetně JZD byl vybudován objekt v
hodnotě 1 632 223 Kčs, kterým se může pochlubit jen málokterá venkovská obec.
Při stavbě ZS v akci Z bylo občany odpracováno 45 176 brigádnických hodin.
Hodnota díla 1 632 223 Kčs převyšuje o 44% vynaložené finanční náklady, které
činily 1 137 271 Kčs. V roce 1967 byly vybudovány garáže pro dopravně-sanitní
službu v celkové hodnotě 105 000 Kčs.
Budova stojí stranou dopravního ruchu. Má vhodné prostranství s
přístupovými asfaltovými vozovkami, dlážděnými chodníky a parkoviště pro
motorová vozidla a kola. V současné době zbývá dokončit asfaltové vozovky po
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stranách budovy a za budovou ZS, provést parkovou úpravu prostranství kolem
ZS zatravněním a vhodnou výsadbou.
Mimořádná péče byla věnována OÚNZ v Prostějově také vybavení ZS.
Přičiněním vedení OÚNZ, ředitele MUDr. Ervína Sesulky, bylo dodáno ZS
moderní vnitřní zařízení včetně diagnostických (určujících choroby) a léčebných
přístrojů v hodnotě 310 000Kčs. Prostorové vybavení vyhovuje dnes podmínkám
kladeným na moderní zdravotnická zařízení. Místnosti jsou světlé, vzdušné a
vnitřní úpravou zpříjemňují jak pracovní prostředí zdravotníků, tak i pobyt
pacientům. Vybudováním ZS v Němčicích nad Hanou se dostalo zdravotníkům a
občanům takového zdravotnického zařízení, které svým vzhledem, účelností,
příjemným prostředím i hygienickými podmínkami může sloužit k oboustranné
spokojenosti. Pěkná budova ZS je ozdobou Sokolské ulice. Hlavní část budovy
(42x12 m) směřuje průčelím na západ, dětské oddělení (15,4x9,3 m) je
orientováno (umístěno ve směru) na jih. V suterénu jsou prostorné sklepy,
kotelna, uhelna a kulturní místnost (18mx4,50 m) pro úsekové schůze ROH
zdravotníků, schůze ČSČK, přednášky a jiné kulturní akce. V přízemí je umístěna
lékárna s veškerým příslušenstvím, ordinace obvodního lékaře s vyšetřovnou,
ošetřovnou a místností laboratorní, sloužící současně jako kartotéka, ordinace
odborného lékaře pro choroby vnitřní s přípravnou pro sestry, rentgenová stanice
s temnou komorou a místností pro EKG (přístroj pro grafický záznam srdeční
činnosti), místnost pro ortopeda a dětského lékaře. Na rentgen navazuje dětské
oddělení, které je umístěno v bočním traktu budovy. Sestává z místnosti izolační,
čekárny a ordinace pediatra (dětského lékaře), poradny s čekárnou a místností pro
dětskou sestru. Izolační místnost, čekárna dětského lékaře a čekárna poradny jsou
opatřeny zvláštními vchody z ulice.
V I. poschodí je umístěno oddělení gynekologické (pro ženské lékařství) o
dvou pracovnách, sloužících též ve vyčleněné dny jako ordinace pro neurologa
(lékaře nervových chorob). Jako čekárna slouží hala (vstupní místnost) před
těmito místnostmi. Zubní oddělení sestává z vkusně vybavené čekárny, vlastní
prostorné ordinace vybavené dvěma křesly, chiromatem a jednou konzolovou
zubní vrtačkou. Přičleněna je místnost pro zubní rentgen a dvě místnosti pro
zubního laboranta.
Odděleně v I. patře v pravém křídle budovy se zvláštním vchodem je
umístěna lékařská pohotovostní služba a dopravně-sanitní služba. Je vybavena
ordinací, pokojem pro lékaře, pokojem pro sestru, pokojem pro řidiče a místností
pro dispečera. V prvním patře v levém křídle budovy má třípokojový byt s
veškerým příslušenství domovník. Má zvláštní vchod a je úplně oddělen od všech
zdravotnických zařízení v budově.
Všechna zdravotnická zařízení v obci jsou soustředěna od roku 1966 v
tomto novém ZS, vybaveném vším potřebným zásluhou OÚNZ v Prostějově, a
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to jak po stránce personální (osobní), tak i věcných potřeb a zařízení. OÚNZ se
snaží podle své současné situace plně vyčlenit příslušné lékaře pro odborné
služby tohoto zdravotního střediska vyššího typu.
Jsou zde soustředěny:
Obvodní zdravotnické služby
Obvodní lékař

Obvod Němčice nad Hanou

Dětský lékař

Obvod Němčice nad Hanou

Zubní lékař

Obvod Němčice nad Hanou a Mořice

Ženský lékař

Obvod Němčice nad Hanou a
Tvorovice

Odborné zdravotnické služby pro obyvatelstvo z obvodu Němčice nad Hanou
a přidělených obvodů Doloplazy, Klenovice na Hané, Nezamyslice
Odborný lékař
Pro nemoci krční, nosní a ušní
(laryngolog)
Odborný lékař

Pro nemoci nervové (neurolog)

Odborný lékař

Pro nemoci vnitřní (internista)

Odborné sestry (rehabilitační)

Pro fyzikální léčbu a nápravná
cvičení

Pohotovostní lékařská a dopravně-sanitní služba pro obvody Brodek u
Prostějova, Doloplazy, Klenovice na Hané, Nezamyslice, Němčice nad Hanou a
Otaslavice
Rentgenová stanice pro obvody Doloplazy, Klenovice na Hané, Nezamyslice a
Němčice nad Hanou
Protetická zubní laboratoř pro obvod Němčice nad Hanou

Lékárna
Na všechna oddělení jsou přiděleni střední zdravotničtí pracovníci, na
zubním oddělení instrumentářka a zubní laborant.
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Přehled o rozvoji činnosti jednotlivých zařízení polikliniky
Zařízení Zahájení Ordinuje Ordinace Období
Ošetřeno Úspora na
oddělení činnosti
pacientů cestovném
Obvod
Němčice
nad
Hanou

10.8.

10.8.6615.4.67

10 279

-

Dět.
odděl.

1.9.661.4.67

1 444

-

Pá 12,30- 29.7.6614
1.4.67

345

-

denně

1.3.661.3.76

5 674
1 978

-

Gynekol. 1.3. 1966 MUDr.
odděl.
Jonáš

Po.,Út.
8-11

1.3.6615.4.67

1 248
800

9 420,-

Krční,
nosní,
ušní

18.10.
1966

MUDr.
Frgál

Po 8-13
Čt 11-16

18.10.66- 343
15.4.67

2 644,-

Neurol.
odděl.

18.10.
1966

MUDr.

Pá 1x za
14 dní

18.10.66- 131
15.4.67

1 076,-

Rehab. a
a fyz.ter.

23.9.
1966

Reh.ses. Po.,St.,
Vymazal Pá 8-13
ová

23.9.6615.4.67

998

4 137,-

Celkem:

17 278,-

Dět. por.

MUDr.
Štěpán

Po.,St.,

1.9.

MUDr.

Po.,St.,

1966

Martínk
ova

Pá

1966

2.7. 1966 MUDr.
Martínk
ova

Zubní
odděl.

1.3. 1966 MUDr.
Srbecká

Doubrav
a

Pá

7-9,30

Interní oddělení (pro choroby vnitřní) zahájilo na novém ZS činnost v říjnu
1967. Ordinuje zde v úterý a pátek od 8,00-10,00 hodin internistka MUDr. O.
Hrbatová. Podle perspektivního plánu OÚNZ v Prostějově budou na ZS, jakmile
to dovolí personální situace odborných lékařů, zavedeny další odborné
zdravotnické služby, a to odborného lékaře-chirurga a ortopeda očního lékaře.
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Pracovní prostředí v nové budově ZS je po všech stránkách vyhovující na
všech uvedených odděleních a pracovištích. Výhledově však bude nutno dokončit
koupelny a sprchy, stejně tak i šatny pro personál, na které je pamatováno ve
sklepě (od vchodu vpravo). Prostor je odkanalizován a jsou provedeny odbočky
pro studenou a teplou vodu. Větrání sprch a koupelen je provedeno okny, větrání
šatny ventilací ve zdivu. V blízkosti budovy ZS jsou vybudovány garáže pro
sanitní vozy, které již slouží svému účelu.
Provoz ZS v Němčicích nad Hanou má dalekosáhlý význam při
zdokonalování zdravotnické péče obyvatelstva, zejména pokud se týče
odborného lékařského vyšetření, jak pro naši obec, tak i obyvatele jižní části
okresu Prostějov. Občané-pacienti získávají čas, poněvadž jsou poměrně brzy
vyšetřeni a OÚNZ ušetří značné náklady na úhradách cestovného pro pacienty do
Prostějova.

Pohotovostní služba lékařů
V době mimo provoz zdravotnických zařízení, poskytujících zdravotní
služby, zajišťuje ambulantní první pomoc pohotovostní služba lékařů. Tato
služba není určena pro běžná ošetření nebo vyšetření, která si lze vyžádat v době
provozu zdravotnických zařízení. Proto mohou národní výbory proti tomu, kdo
zneužije lékařskou pohotovostní službu, postupovat podle předpisů o zajišťování
socialistického pořádku.
Pohotovostní služba lékařů byla zavedena v Němčicích nad Hanou 1.září
1960 pro 4 zdravotnické obvody (Němčice nad Hanou, Nezamyslice, Klenovice
na Hané a Doloplazy, které přešly od 1.července 1960 z bývalého okresu Kojetín
na okres Prostějov a dva zdravotnické obvody (Brodek u Prostějova a Otaslavice)
z okresu prostějovského. Lékařskou pohotovostní službu zajišťuje v Němčicích
nad Hanou 1 lékař a jedna pohotovostní sestra v pracovní dny v době od 16.00 do
7.00 hodin následujícího dne, v pracovní sobotu od 16,00 hodin a vždy ve volných
dnech (neděle, svátky, volné soboty) nepřetržitě ve dne i v noci. V případě
potřeby lékařské pohotovostní služby nebo dopravně sanitní služby je nutno volat
Němčice nad Hanou, telefon č.5. V naléhavých případech, kdy vůz sanitnědopravní služby z Němčic nad Hanou je vzdálen, provede převoz druhý řidič a
není-li ani ten na dosah, je třeba volat sanitně-dopravní službu Prostějov telefon
č.5555. V pohotovostní službě se střídají všichni obvodní lékaři z přidělených
obvodů a dále sestry z místního zdravotního střediska i ostatních obvodů v
obvodu, pro který je pohotovostní služba zřízena. V Němčicích nad Hanou se
střídá v pohotovostní službě celkem 6 lékařů a 12 sester. Při výkonu pohotovostní
služby je lékař povinen poskytnout v nutném rozsahu potřebnou první pomoc a
podle okolností případu zajistit i další péči (převoz do nemocnice apod.).
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Dopravně sanitní služba
Dopravu sanitním vozem poskytují zdravotnická zařízení v tom případě,
jestliže zdravotní stav nemocného podle potvrzení ošetřujícího lékaře naléhavě
vyžaduje, aby nemocný byl dopraven tímto způsobem do zdravotnického
zařízení, přemístěn do jiného zdravotnického zařízení nebo dopraven zpět do
místa pobytu. Převoz se poskytuje i doprovodu, je-li ho podle potvrzení
ošetřujícího lékaře třeba.
Dopravně-sanitní službu v Němčicích nad Hanou zajišťuje 1 dispečer, 5
řidičů a 5 sanitních vozů, OÚNZ v Prostějově má pro pohotovostní lékařskou
službu v Němčicích nad Hanou zajištěnu stálou pohotovost 3 sanitních vozidel, z
nichž jedno slouží pro výkon zdravotnické služby lékaře v terénu a 2 zajišťují
pohotovost pro přepravu zraněných, nemocných a rodiček.
Přehled o výkonech lékařské pohotovostní služby a dopravně-sanitní služby v
Němčicích nad Hanou za rok 1966:
-Sanitními vozy ujeto 195 300 km za rok, spotřeba benzínu činí 18 600 litrů.
-Bylo provedeno 5 700 převozů s pacienty a bylo převezeno 8 100 pacientů.
-Bylo uskutečněno 4 380 jízd s lékaři a bylo navštíveno 5 520 pacientů.
-Posádkou 5 řidičů bylo odpracováno ve zdravotnické službě 14 700 hodin tj.
průměr na 1 řidiče 2 940 hodin.
Všechny tyto zdravotnické služby plně hradí náš socialistický
stát. V kapitalistických státech bychom podobnou péči o zdraví občanů marně
hledali.

Lékárna 609-09 Němčice nad Hanou
Příprava a výdej léků je vyhrazen lékárnám. Léky se vydávají v lékárnách
na lékařský předpis. Takové léky se dávají našim občanům bezplatně na účet
státní zdravotní správy. Jen za vydání léků se platí od 1.7.1964 paušální
(všeobecný) poplatek ve výši 1Kčs. Lékařský předpis pozbývá platnosti, neurčíli lékař jinak, za 1 týden, a jde–li o antibiotika (látky schopné potlačit růst
nepatrných organismů), za tři dny po vydání předpisu. Pro určité druhy léků může
však ministerstvo zdravotnictví stanovit odchylku. Lékařský předpis, který
vystaví pohotovostní služba lékařů, platí nejdéle příští pracovní den. Jen menší
počet druhů léků, jejichž seznam je vyvěšen v lékárnách, lze v lékárnách koupit
volně.
Původní lékárna v Němčicích nad Hanou byla otevřena 1.června 1925 a
byla nazvána Hanácká lékárna. Budova lékárny byla postavena v roce 1929
místním rodákem stavitelem Ing. Aloisem Benešem podle návrhu architekta
Aloise Pilce jako standartní (ustálený) typ moderní venkovské lékárny. Budova
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lékárny sloužila svému účelu 37 let a za tu dobu se zde vystřídalo 5 magistrů
(MrPh. Norbert Chleborád, MrPh. Zdeněk Jindra, MrPh. Miloš Zima, MrPh.
Marie Ondrouchová a MrPh. Zdeněk Švalbe). Z lékárníků zde nejdéle působil
(23let) MrPh. Zdeněk Jindra, který v roce 1929 koupil novou lékárnu od lékárníka
MrPh. Norberta Chleboráda.
Dne 23.září 1966 zahájila lékárna provoz na novém zdravotním středisku
v Němčicích nad Hanou v Sokolské ulici č.522 a místnosti bývalé lékárny v domě
č.386 v Dolní bráně byly předány Jednotě lidových spotřebních družstev v
Prostějově, která po přestavbě vytvořila z původní lékárny prodejnu mléka, masa
a uzenin. Nová lékárna je umístěna v pravém křídle přízemí novostavby ZS,
vpravo od hlavního vchodu do budovy. Bylo jí přiděleno 11 místností, z toho 7 v
přízemí (čekárna, přípravna a výdejna léků, sklad hromadně vyráběných léků,
galenická a kontrolní laboratoř, umývárna skla a lékárenských potřeb, kancelář,
příjem léků a léčivých přípravků) a 4 místnosti ve sklepě budovy ZS (sklad obalů
zdravotnického materiálu, pomocného materiálu a speciální sklad hořlavin).
Lékárna je vybavena novým typizovaným nábytkem, kontrolní pokladnou zn.
Secura a skleněným elektrickým destilačním aparátem. Jen za vybavení lékárny
zaplatil OÚNZ v Prostějově 96 000 Kčs, z toho investic 24 000 Kčs, DKP 72 000
Kčs. Tím, že lékárna byla začleněna jakožto nedílná součást zdravotní péče do
prostoru nového ZS a zařízena dle nejnovějších požadavků, stala se zdravotním
zařízením, které je schopno zajistit co nejdokonalejší lékárenskou službu. Vnitřní
vybavení všech místností je totiž úzce spjato s účelnou racionalizací provozu. Při
výrobě a výdeji léků se zde klade důraz především na zvyšování jejich kvality a
na zachování hygienických podmínek léčiv a zdravotního materiálu. V současné
době je to nejlepší lékárna na okrese Prostějov. V budoucnu bude ještě třeba ji
vybavit novými regály a ledničkou na uchování některých léků, jak to dnes
vyžadují platné zdravotnické předpisy. Lékárna umístěná v ZS usnadňuje odběr
léků, neboť pacienti přicházejí přímo z jednotlivých ambulancí a řadí se postupně
k překážce ve výdejně léků. Zlepšila se také spolupráce lékárníka s lékaři a
ostatními zdravotními pracovníky.
Lékárna zásobuje asi 12 000 obyvatel ve spádovém území léky a
zdravotnickými potřebami. Do spádového území jsou zahrnuty zdravotní
střediska Němčice nad Hanou, Klenovice na Hané, Doloplazy a částečně
Nezamyslice, dále veterinární středisko se 4 obvodními veterinárními lékaři v
Němčicích nad Hanou a Ústav sociální péče ve Víceměřicích. Lékárna zásobuje
rovněž 20 okolních JZD veterinárními léky.
Lékárna 609-09 vydala ročně léky, zdravotnický materiál a ostatní:
Rok
Hodnota v Kčs
1961

469 000
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1963

505 000

1965

530 000

Na novém ZS lékárna 609-09 vydává průměrně měsíčně léky a ostatní
zdravotnický materiál v hodnotě 48 000 Kčs. Z toho asi 2/5 tvoří faktura
vlastnímu OÚNZ v Prostějově (recepty, žádanky apod.), 2/5 faktury
veterinárnímu středisku a JZD, asi 1/5 tvoří tržba za hotové. V nové lékárně
stoupl měsíční počet receptů od dětské lékařky a ostatních odborných lékařů, kteří
na ZS v určitých dnech pravidelně ordinují. I když je lékárna stranou obchodního
a dopravního centra obce, nepokleslo množství odebraných veterinárních léků
jednotlivými JZD. Poklesla jen nepatrně tržba za hotové od občanů, a to jen za
dezinfekční prostředky, vatu a podobný materiál, který je možno koupit v drogerii
v Dolní bráně.
MNV v Němčicích nad Hanou si je plně vědom toho, že pro zkvalitnění
zdravotnických služeb v obci a jejím širokém okolí nestačí jen vybudování
zdravotního střediska vyššího typu s potřebnými zařízeními, ale k výkonu těchto
služeb je třeba odborných zdravotnických pracovníků. Aby se těmto
pracovníkům usnadnilo plnění jejich odpovědného poslání, je bezpodmínečně
třeba, vytvářet pro ně v místech výkonu jejich povolání příznivé životní
podmínky, zejména úzkostlivou péči o zajištění jejich vhodného ubytování. Proto
také MNV po dokončení výstavby ZS a provedení terénních úprav jeho
nejbližšího okolí přikročil k přestavbě původního zdravotního střediska v domě
č.355 na dvě bytové jednotky a dvě svobodárny pro lékaře a potřebné
zdravotnické pracovníky. Všechny tyto nově zřízené jednotky budou vybaveny
potřebným příslušenstvím. Také při plánované státní výstavbě bytových jednotek
v obci je pamatováno na zajištění ubytování zdravotníků.

VI. Tělovýchovná a sportovní zařízení
Tělovýchovná a sportovní zařízení jsou a nadále zůstanou důležitou
součástí občanského vybavení obce, neboť tělesná výchova se má stát v budoucnu
nedílnou součástí denního režimu člověka. U nás tělovýchově slouží sokolovna,
sportovní činnosti a rekreaci sportovní stadion a koupaliště. Tato sportovní
zařízení jsou umístěna v jihovýchodní okrajové části obce, v samotném krásném
areálu o celkové výměře 3,65ha s rozsáhlými, dosud nevysázenými plochami,
plánovanými pro parkovou úpravu i s dalšími možnostmi rozšíření až k řece
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Hané. Tato místa se pravděpodobně stanou v blízké budoucnosti místem oddechu
nejen pro místní obyvatelstvo, ale i pro široké okolí.

Sokolovna
Tělovýchova a kultura v Němčicích nad Hanou se od první světové války
až do roku 1937 tříštila. Byla odkázána jednak na sál sokolovny při hostinci “Na
Pinduli”, jednak na sál Orlovny při hostinci “Lidový dům”. Před ukončením
silvestrovské zábavy, dne 1.ledna 1938 mezi 4.-6. hodinou, vyhořela sokolovna
do základů. Příčinou stropního požáru byl vadný komín. Jelikož spolumajitelka
sokolovny a zároveň majitelka hostince “Na Pinduli” Anežka Matoušková kladla
při jednáních o výstavbu nového sálu sokolovny přemrštěné požadavky, rozhodla
se tělocvičná jednota Sokol Němčice nad Hanou pro stavbu nové sokolovny v
Masarykově ulici.
Výbor Sokola zakoupil počátkem roku 1938 pozemky a provedl akci úpisů
darů a půjček na stavbu vlastní sokolovny. Tato akce měla nečekaný úspěch. Z
celkového počtu 266 členů Sokola upsalo 237, tj. 89 %, na darech 92 190 Kčs, na
půjčkách 25 490 Kčs, celkem 117 680 Kčs. Plány na novou sokolovnu vypracoval
architekt Ing. Lorenc ze Zlína-umučený za okupace nacisty-a její stavba byla
zadána staviteli Tomáši Handlovi z Tvorovic. Výbor Sokola vypsal pracovní
povinnost a provedl široce založenou akci svozu stavebního materiálu. Je
zajímavé na tu dobu, že do této akce se zapojili jako majitelé potahů nejen členové
jednoty, ale materiál dováželi i nečlenové svými potahy, dokonce i někteří
příslušníci strany lidové, nevyjímaje i celou řadu příznivců z okolí.
Na stavbě sokolovny se pracovalo rychle a obětavě. O průběhu stavby
zaznamenal kronikář: “Po celou dobu stavby sokolovny byl v Němčicích nad
Hanou takový ruch, že kdo toto sám neprožil, nemůže to pochopit. Někteří dělníci
pracovali i 16 hodin denně, a přitom odměnu za práci přesčas věnovali na stavbu
sokolovny.” O mimořádné pracovní aktivitě (horlivosti) svědčí i celková doba
výstavby sokolovny. Se stavební úpravou pozemků, zakoupených ve výměře 57
a 25 m2, se započalo v dubnu 1938, slavnost kladení základního kamene se konala
v květnu a již koncem července při němčických hodech byla sokolovna
slavnostně otevřena. Byl v ní i první kulturní podnik.
Jednota Sokol zakoupila hostinskou koncesi (úřední povolení k
provozování živnostenské činnosti) hostince “U lípy”, který stál na náměstí za
kostelem č.72 a zřídila v sokolovně hostinec, který vedla ve vlastní režii (řízenívedení) až do rozpuštění Sokola v roce 1941. O provoz hostince se obětavě starali
členové hostinského odboru Sokola. A tak výbor jednoty zajišťoval příjmem z
hostince splácení úroků a úmoru dluhu, který vznikl stavbou sokolovny.
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Původní stavba sokolovny měla předsálí s pokladnou a šatnou, záchody,
hlavní sál o rozměrech 12,6x24x6,9 m (plocha sálu 302,4m2), balkon s 80 sedadly
a přísálí o rozměrech 5x24m. Tato plocha 120 m2 se dá rozdělit na tři místnosti,
které slouží jednak pohostinství Jednoty a jednak schůzím různých korporací. Sál
na jižní straně je zakončen prostorným jevištěm 13x10 m, tj.130 m2, které je
spojeno se šatnami, záchody pro herce a sklepem pod jevištěm se šatnami. S
přísálím sokolovny souvisí pohostinství Jednoty s kuchyní (6x4 m), s výčepem
(4x4 m) a sklepem pod kuchyní a výčepem.
Při výstavbě sokolovny bylo rozhodnuto, že sál bude sloužit zatím jak
kultuře (divadlu, kinu, tanečním zábavám, slavnostním shromážděním apod.), tak
i tělovýchově po dobu, než se zaplatí dluh na sokolovně, který po dokončení
výstavby i zařízení činil 357 810Kčs. Pak teprve měla být vystavěna za jevištěm
jižním směrem v dnešní Sokolské ulici nová tělocvična jen pro tělovýchovu,
kdežto sál měl zůstat k užívání jen pro kulturu, neboť spojovat tělovýchovný
provoz v tělocvičně s jiným druhem činnosti (taneční zábavy, divadla apod.) je z
hygienických (zdravotně nezávadných) důvodů zásadně nepřístupné.
Druhá světová válka tento plán zmařila a zanechala v naší obci nadále
roztříštěnou kulturu i tělovýchovu. Teprve Únor 1948 a socialistické budování v
naší vlasti způsobilo radikální (rozhodné, zasahující samy základy jevu nebo
pojmu) změny i v organizaci tělovýchovy a kultury vůbec. Sjednocená
tělovýchova byla u nás soustředěna v sokolovně, sokolské kino “Haná” a
“Orelské kino Oko” bylo sloučeno a sál Lidového domu (bývalá Orlovna)
upraven trvale na kinosál s 295 sedadly v přízemí a 76 sedadly na galerii. Sál kina
Oko slouží dnes zároveň divadelním představením, případně veřejným schůzím
a slavnostní shromážděním, neboť je to sál s dobře vybaveným zázemím.

Sportovní stadion
Sportovní stadion je zařízení tělovýchovné jednoty Sokol. Bylo
zbudováno, aby sloužilo veškeré tělovýchovné a sportovní činnosti v Němčicích
nad Hanou, hlavně v době příznivého počasí na jaře a v létě, oddílu kopané po
celou sezonu.
Sportovní stadion má k dispozici tribunu s přístřeším o rozměrech 30x8 m
pro 500 osob s hledištěm směřujícím k východu. K tribuně přiléhá jednopatrová
budova rozměrů 30x5 m. V přízemí této budovy je umístěna klubovna, bufet a 4
šatny se sociálním zařízením. V prvním patře budovy je dvoupokojový byt s
kuchyní pro hospodáře sportovního stadionu a 3 místnosti, z nichž 2 slouží místní
organizaci Svazarmu a 1 jako šatna pro rozhodčí fotbalových zápasů. Provozu
stadionu slouží rozhlasové zařízení, jehož ústředna je umístěna v rozhlasové
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kabině na tribuně. Sportovní stadion má k dispozici regulérní (upravené dle
předpisů) hřiště pro kopanou, lehkoatletickou dráhu a taneční parket (20x10 m).
Sportovní stadion slouží fotbalovým utkáním oddílu kopané, různým
letním slavnostem (dožínkám, karnevalům apod.), v roce 1965
manifestacím, veřejným cvičením a spartakiádám. Zatím největším vytížením
stadionu byla okrsková spartakiáda, pořádaná 16.května 1965 okresním výborem
ČSTV v Prostějově. Pro spartakiádní vystoupení cvičenců byla v roce 1965
zbudována proti tribuně ocelová vstupní brána, kterou cvičenci nastupovali a po
cvičení odcházeli ze stadionu. Pro spartakiádu byly na cvičišti připraveny značky
v okruhu lehkoatletické dráhy v šíři celé tribuny pro 36 zástupů po 26 cvičencích,
tj. značky pro současné vystoupení 936 cvičenců. Přitom kapacita cvičiště nebyla
plně vytížena, neboť na hřišti je možno umístit 1 300 značek, tj. 50 zástupů po 26
cvičencích.
Na okrskové spartakiádě v Němčicích nad Hanou 16.května 1965
vystoupilo v jedenácti skladbách 2 276 cvičenců z jižní části okresu Prostějov,
které sledovalo přes 2 000 diváků. Sportovní stadion se proměnil ve velkou
pestrou zahradu květů a častý potlesk diváků potvrdil, že cvičenky i cvičenci
odvedli velmi dobrou práci.

Koupaliště
V letních měsících při parných, slunečných dnech, se stává místní
koupaliště rekreačním dostaveníčkem nejen dětí, ale i dospělých z Němčic nad
Hanou a okolí.
Provozu koupaliště slouží plavecký bazén se skluzavkou, bazén pro malé
děti o rozměrech 4x8 m, šatny s trubkovým střešním zařízením na sluneční ohřev
vody, sprchy, dostatečná travnatá plocha na rekreační posezení nebo poležení na
slunci. Rekreačnímu pohybu na koupališti napomáhá hřiště pro odbíjenou.
Plavecký bazén umožňuje současně plavecký výcvik i rekreaci. Má vhodný
tvar obdélníka a je správně orientován podélnou osou na směr sever-jih. Plavecký
bazén má také ideální rozměry 50x20 m, neboť pro závodní plavání je právě délka
50 m nejvýhodnější. Okolí bazénu je vydlážděno, okraj bazénu je zvýšený. V
obvodu celého bazénu je průběžné očistné brodítko v délce 145 m. Slouží k
opláchnutí nohou před vstupem do plaveckého bazénu. Brodítko je 1,2 m široké,
10-15 cm hluboké a je možno v něm stále vyměňovat vodu. Přítok vody do všech
zařízení koupaliště obstarává studna s elektrickým čerpadlem, které je umístěno
v objektu se sociálním zařízením a pokladnou při vstupu na koupaliště. U WC
jsou umývárny se sprchami. Voda pro sprchy se ohřívá sluncem. Šatny se
nacházejí na západní straně koupaliště a mají 12 samostatných kabin a 2 společné
šatny, zvlášť pro muže a ženy pro odkládání oděvů.

269

Vážným nedostatkem koupaliště, který se dosud nepodařilo vyřešit,
zůstává zatím výměna vody v hlavním bazénu a to zvláště v období suchého
počasí, kdy prakticky studna na koupališti odčerpává vodu z okolních studní v
ulicích Sokolské a Čsl. armády. Pro budoucnost bude nutné vybudovat novou
studnu s potřebným čistícím zařízením u nedaleké řeky Hané. Jinak celková
výměra koupaliště 60 arů plně vyhovuje jeho provozu.
Výstavbou koupaliště byly u nás vytvořeny také vhodné podmínky k tomu,
aby všichni žáci ZDŠ absolvovali v 6.-9. třídách základní výcvik v plavání a
během školní docházky se stali plavci. Proto každý rok v měsíci červnu za
příznivého počasí se provádí na koupališti v dopoledních hodinách tělesné
výchovy ZDŠ výcvik v plavání.

Z historie sportovních zařízení
Celková hodnota sportovních zařízení (sportovního stadionu a koupaliště)
činí 1 155 600 Kčs, z toho 498 000 Kčs bylo věnováno státem z akce T a z akce
Z a za 657 600 Kčs bylo vybudováno dílo svépomocí občanů z Němčic nad
Hanou. Výstavba sportovních zařízen, stejně jako výstavba zdravotnických
zařízení v obci, byla prováděna svépomocí občanů.
První sportovní hřiště v Němčicích nad Hanou bylo zbudováno v roce
1931sportovním klubem SK Němčice nad Hanou v tomto roce založeném. V
bývalé obecní cihelně v Hliníku bylo upraveno místo na hřiště menších rozměrů
pro kopanou, které, jak uvádí Pamětní kniha SK Němčice nad Hanou: “Obecní
zastupitelstvo s vzácným porozuměním pro sport pronajalo SK za pouhých 10
Kčs ročně.” Jelikož sportovní hřiště v Hliníku svými rozměry neodpovídalo
předpisům, bylo v zimních měsících 1932, na návrh člena výboru SK Němčice
nad Hanou Jana Krejčíře (č.327) rozšířeno tak, aby vyhovovalo předepsaným
požadavkům pro kopanou. Na úpravu a rozšíření hřiště byla uzavřena sportovním
klubem půjčka ve výši 4 000 Kčs a místním nezaměstnaným členům klubu dána
možnost v době zimní, někdy i v krutém mrazu obětavě pracovat za 8 Kčs denně
na úpravách hřiště, které mělo sloužit ke cti našemu městečku. Soustavná
sportovní činnost byla zahájena 27.března 1932 přátelským fotbalovým utkáním
s klubem Haná Měrovice nad Hanou.
V roce 1934 rozměry sportovního hřiště již nevyhovovaly fotbalovým
zápasům I.B třídy, do které si klub SK Němčice nad Hanou vybojoval postup, a
tak podzimní kolo muselo být dohráno na pozemcích Vojtěcha Kyseláka (č.39) a
mlynářky Bohumily Čápové (č.99) na Podstruží poblíže hřbitova (nyní
zahradnictví JZD). Na žádost klubu obec nabídla pro zbudování většího hřiště
obecní pozemky ve Žlebě. Tyto však pro vlhkost a vzdálenost od obce
sportovnímu klubu nevyhovovaly. Proto SK Němčice nad Hanou podal obecnímu

270

zastupitelstvu novou žádost o pronájem pozemků na sportovní hřiště. Na základě
této žádosti byla při pronájmu obecních pozemků 16.ledna 1935 učiněna úmluva
s dosavadními nájemci pozemků na Trávníkách v tom smyslu, aby tyto pozemky
byly pronajaty klubu na zřízení nového hřiště. Všichni zúčastnění s plným
porozuměním klubu vyhověli a obecní zastupitelstvo pak pronajalo sportovnímu
klubu pozemky o výměře asi 1 ha za částku 300 Kčs za měřici, tedy za celkový
obnos 1 500 Kčs, a to na dobu 5 let. Obětavou praví členů a příznivců klubu se
pozemky rychle změnily v rovnou plochu a kolem hřiště vyrostl plot, na jehož
materiál byly dobrovolně upisovány příspěvky. Již 24března 1935 byl na tomto
novém hřišti odehrán první mistrovský zápas s klubem SK Haná Tovačov. V
následujícím roce byly na hřišti postaveny šatny, zakoupené od likvidujícího
klubu SK Klenovice na Hané. Takto vybudované hřiště s lavičkami po obvodu
hřiště pro obecenstvo sloužilo provozu téměř 20 let.
Jako další sportovní zařízení v naší obci bylo vybudováno v roce 1935 TJ
Sokol letní cvičiště za Novosady. Potřebu vhodného cvičiště prosazoval
cvičitelský sbor Sokola již od roku 1927, neboť malé hřiště na zahradě hostince
na Pinduli počtu cvičenců, novým směrům v základní tělesné výchově a rozšířené
sportovní činnosti Sokola již nevyhovovalo. Proto v roce 1930 byl ustaven v
Sokole stavební odbor s konkrétním úkolem získat vhodný pozemek pro letní
cvičiště, koupaliště a případně i sokolovnu. Bylo jednáno s různými majiteli
pozemků, rovněž i s obcí o odprodeji obecních pozemků na Trávníku, ale
bezvýsledně. Teprve v roce 1932 byly zakoupeny od manželů Floriána a Emílie
Kyselákových pozemky ve výměře 31 arů 65 m2 za 14 685 Kčs při potoku
Žlebůvka pod železničním náspem za Novosady na vybudování vhodného
koupaliště. Ale vysoký projektový náklad a různé technické překážky (nedostatek
vody) znemožnily uskutečnění této akce.
Jelikož se blížil rok 1936, tj. Výročí 25 let trvání jednoty Sokol Němčice
nad Hanou, byla naléhavá otázka letního cvičiště vyřešena rozhodnutím Sokola
zřídit cvičiště na pozemcích zakoupených pro koupaliště. Letní cvičiště se
stupňovitým hledištěm a lehkoatletickou dráhou bylo vybudováno v roce 1935
dobrovolnou prací členů a dorostu. Příslušníky Sokola zde bylo zdarma
odpracováno 2 427 pracovních hodin. Mimo to na oplocení celého cvičiště
věnovali členové na darech 7 893Kčs. Oslavy 25 let trvání jednoty Sokola v roce
1936 se již uskutečnily na novém letním cvičišti. Jeho plánovaná úprava byla
dokončena v roce 1937 výstavbou domu č.414 se šatnami a sprchami pro
cvičence a bytem pro sokolníka.
Dnešní sportovní stadion s krytou tribunou a koupalištěm byl vybudován v
letech 1953-1959 svépomocí občanů s využitím státních finančních prostředků.
Naše vláda, aby podchytila zájem a iniciativu občanů i jejich obětavost,
potřebnou k uskutečnění i náročnějších staveb pro zvelebení svých obcí, věnovala
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každoročně 5 miliard Kčs (odtud původní název “akce pět M”) na nákup
potřebného materiálu a placení nejnutnějších odborných prací na těchto stavbách,
při čemž bylo nutno veškeré pomocné práce provádět brigádami z řad občanů
zdarma. Naše obec se do této akce zapojila teprve v roce 1952 a jako první akce
se provádělo zpevnění vozovek v obci na Žabáku, postiženém nejvíce válečnými
událostmi v roce 1945 a v přilehlých ulicích. Po získání určitých zkušeností bylo
přikročeno k větším akcím, a to zpevnění vozovek v ulici Čsl. armády, Hřbitovní
ulici a v ulici Sokolské s přípojkou na sportovní stadion. Všechny tyto vozovky
byly postupně vyasfaltovány. Na zajišťování akce pět M v Němčicích nad Hanou
do plánu ONV v Kojetíně měl značnou zásluhu předseda MNV Stanislav
Vystavěl se všemi členy tehdejší stavební komise při MNV a stavební technik Jan
Kroupa (č.152), který přes veškeré potíže a nepřízeň ONV k této akci v
Němčicích nad Hanou dosáhl pro obec vždy patřičné finanční úhrady.
V roce 1953 vznikla v Československu akce, která umožňovala výstavbu
tělovýchovných zařízení za stejných podmínek jako tomu bylo v akci pět M. Tato
nová akce byla nazvána “akce T” (Tělovýchova) a financována z prostředků na
tělovýchovu. Akce T umožnila v Němčicích nad hanou vybudování sportovního
areálu se stadionem a koupalištěm a tím i splnění dlouholetého přání našich
občanů, hlavně sportovců a jejich příznivců.
Podnět k vybudování sportovních zařízení v naší obci dala místní TJ Sokol
pod vedením svého předsedy Bohuslava Mojžíše. K zabezpečení akce po všech
stránkách byla utvořena komise pro výstavbu stadionu z řad členů Sokola,
doplněná zástupci MNV, školy a dalších složek NF v obci. Předsedou komise byl
zvolen Bohuslav Mojžíš, členy komise Jaroslav Běloušek, Bohumil Čech, Jan
Čech, Jan Hruška, Jan Krejčíř, Rudolf Sovík, Bohumil Jaša, Stanislav Vystavěl,
MUDr Václav Štěpán, Jan Oplocký, Josef Koutný, František Novotný a Jan
Kroupa. Tato komise měla pouze dvě schůze, na kterých bylo rozhodnuto o
rozdělení úkolů pro každého jednotlivce. Jelikož však někteří členové komise své
úkoly neplnili, nebyla komise dále svolávána a práce byla organizována a řízena
přímo členy TJ Sokol. Při této příležitosti je nutno uvést, že vedení místních
průmyslových závodů se jen velmi málo podílelo na budování tohoto díla. Daleko
více pochopení projevily jiné vzdálené závody jako Přerovské strojírny, kde naši
občané tam zaměstnaní (Ing. František Zahrada, Josef Štolfa, Karel Přecechtěl)
zajišťovali výrobu konstrukcí, dopravu atd. Teprve v pozdějším období výstavby
stadionu se vztah vedení místních závodů k budování v naší obci značně zlepšil.
Tuto akci T zajišťoval předseda Bohuslav Mojžíš, neboť akce byla plánovaná na
úrovni kraje a on sám byl zaměstnán v Olomouci.
Po počátečním budovatelském zápalu při zahájení výstavby sportovního
stadionu, kdy na staveništi se to jen hemžilo brigádníky, toto nadšení během let
pomalu ochabovalo a koupaliště se již dokončilo pod novým názvem akce Z
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(zvelebování obcí) v roce 1960 jen díky vytrvalé a obětavé práci několika
jednotlivců, členů Sokola. Nejvíce brigádnických hodin odpracovali Jan a
Bohumil Čechovi, Josef a Ladislav Matouškovi (č.390), Jaroslav Běloušek
(č.165), Bohuslav Mojžíš (č.479), Antonín Jiříček, Karel Hrdý a jiní. Tito členové
Sokola podle svých možností po několik let, věnovali každou volnou chvíli po
pracovní době, soboty a neděle i dovolenou dokončení budování sportovního
stadionu a koupaliště. A tu je třeba zdůraznit, že TJ Sokol postavením sokolovny,
sportovního stadionu a koupaliště značně přispěla k uspokojování sportovních
potřeb obyvatel Němčic nad Hanou i širokého okolí.

VII. Kulturní zařízení
V současné době kulturní život na venkově značně ovlivňuje rozhlas a
zvláště televize. S ohledem na televizní pořady je nutno svolávat schůze komisí
MNV i společenských organizací v obci tak, aby se schůze nestřetly se
zajímavým kulturním nebo sportovním pořadem televize, neboť jinak nesplní
schůze svůj účel pro nedostatečnou účast zvaných občanů. Kulturní rozhlasové a
televizní pořady rozšiřují zájem občanů o sport, film, divadlo, koncerty i
literaturu a zvyšují jeho náročnost na kulturní podniky. Ačkoliv například jen v
roce 1965 bylo uspořádáno v naší obci 57 kulturně výchovných pořadů, přece
uspokojit naše náročné obyvatelstvo kulturními akcemi v obci a dbát přitom na
výchovné působení, nebylo snadné.

Osvětová beseda OB
Osvětová beseda je osvětové zařízení zřízené národním výborem. Posláním
OB je organizovat a provádět kulturně osvětovou činnost ve spolupráci se
společenskými organizacemi pro veškeré občanstvo podle jednotného ročního
plánu kulturní a osvětové činnosti v obci. Pro řízení OB byl vypracován a radou
MNV schválen nový organizační řád, podle něhož bylo personálně
reorganizováno vedení OB. Osvětová beseda má tyto zájmové skupiny:
knihovna, socialistická akademie, hudba Máj, Sdružení přátel vlastivědného
muzea v Brně, kroužek pro rozhlasovou a názornou agitaci. OB pečuje o bohatý
společenský a kulturní život pracujících v obci podle vlastního pracovního plánu.
Vlastní kulturní činnost místních organizací složek Národní fronty se
značně snížila, jednak pro uspěchanost současné doby a také pro nezájem občanů
o kulturní spolkovou činnost. Spolek divadelních ochotníků “Sušil” při OB v
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Němčicích nad Hanou dosahoval v minulosti svými divadelními představeními
dobrých kulturních výsledků a byl také za svou činnost několikrát kladně
vyhodnocen. Bohužel, náročným dramatem Petra Karvaše “Meteor”,
předvedeným v Němčicích nad Hanou 28.3.1961, skončil Sušil svou záslužnou
dramatickou činnost a jeho ochotníci se rozešli.
Spolek divadelních ochotníků “Sušil” v Němčicích nad Hanou byl založen
na ustavující schůzi 26.září 1948. Stanovy spolku byly schváleny Zemským
národním výborem v Brně výnosem č.36092 ze dne 2.12.1948. Jméno Sušil bylo
zvoleno na počest památky velikého buditele moravského a sběratele moravských
národních písní, kněze Františka Sušila. Důvodem k založení spolku divadelních
ochotníků byla skutečnost, že po změnách v organizacích tělovýchovných spolků
(zastavení činnosti Orla, vyšší náročnost na tělovýchovnou práci Sokola) došlo k
úplnému ochromení ochotnické činnosti, která v minulosti právě v
tělovýchovných spolcích v Němčicích nad Hanou byla na výši. V novém spolku
se soustředili milovníci ochotnického divadla. Nejprve to byli převážně členové
bývalých katolických spolků. Brzy však přistupovali ochotníci i jiných směrů,
takže nakonec bylo dosaženo účelu shromažďovat ve spolku všechny lidi dobré
vůle k vybudování dobré ochotnické scény. Prvním dílem, kterým se nový spolek
uvedl, byla Jiráskova “Lucerna”, sehraná 28.11. a 5.12.1948. V řadě dalších her
byla mnohá díla našich klasiků J. K. Tyla, Aloise Jiráska, Klimenta Klicpery,
Jaroslava Vrchlického i jiných autorů. Od svého založení do roku 1961, kdy došlo
z objektivních (věrných, nestranných) příčin k narušení a vlastně k úplnému
zastavení ochotnické činnosti v Sušilovi, sehrál “Sušil” na 40 divadelních her, v
mnoha případech se dvěma až třemi reprízami (opakované provedení divadelní
hry). Kromě toho v roce 1957 byl uspořádán s velkým úspěchem velký
národopisný podnik “Hanácká výstava” a “Hanácká svajba”. Nelze zapomenout,
že v “Sušilovi” byla také zapojena loutková scéna. Loutky byly převzaty po
likvidaci “Orla”. Loutkové hry, pořádané v zimních obdobích, se těšily mezi
dětmi velké oblibě. Hrálo se v malém sále za jevištěm Lidového domu a průměrná
návštěva dětí byla kolem 100 na každém představení. Za léta činnosti Sušila bylo
sehráno přes 60 loutkových her. I tato činnost skončila hlavně z těch příčin, které
vedly k ochromení divadelní činnosti “Sušila”. Je třeba litovat, že na tomto úseku
kulturní práce se vyvinula tak nepříznivá situace a jistě by dnes stálo za pokus,
ochotnickou činnost v Němčicích nad Hanou obnovit.
Je faktem, že již od roku 1868, což je téměř před sto lety, kdy je
zaznamenáno pořádání prvního ochotnického představení tehdejším Zubrem v
Němčicích nad Hanou, položila si tato lidová tvořivost v naší obci pevnou
základnu s dlouhou řadou sehraných divadelních her a divadelní spolek Sušil tuto
tradici udržoval až do roku 1961. Ovšem pokles ochotnického divadelnictví není
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jen v naší obci, ale je to jev celostátní. Příčiny, proč tomu tak je, můžeme shrnout
do těchto bodů:
1/ Ochotnické divadlo již nemůže plnit funkci základního seznamování jednak s
hodnotami dramatické (divadelní s vážným obsahem) literatury a jednak s
novými ideami (myšlenkami), neboť rychleji a účinněji tak dnes činí rozhlas a
televize.
2/ Možnosti společenského vyžití jsou v současné době velmi bohaté proti dobám
rozkvětu ochotnického divadla.
3/ Nároky na volný čas při nynějším životním stylu (způsobu života) jsou veliké
(zaměstnanost žen, směnnost pracovní doby, zvyšování kvalifikace (způsobilost)
a podobně).
4/ Náročnost na výsledky amatérské (ze záliby) tvorby stoupá vlivem televize tak
rychle, že ochotnické soubory na vesnici tomuto tempu (rychlost pracovního
výkonu) nestačí.
5/ Ochotnické divadlo v Němčicích nad Hanou ztratilo základní materiální
podmínky pro svou činnost (vybavení jeviště) a v důsledku toho i zájem mladých
ochotníků.
Určitý příslib k nástupu dobrých, mladých ochotnických talentů je dán
našim dramatickým kroužkem pionýrů na ZDŠ v Němčicích nad Hanou. Rovněž
po materiální stránce plánuje ONV pro příští léta dosti vysokou částku na
vybavení jeviště v sokolovně, aby toto mohlo v budoucnu sloužit jak pro
amatérskou, tak i profesionální činnost.
Zastavením činnosti “Sušila” ochotnická divadelní činnost v Němčicích
nad Hanou úplně ustrnula. Proto bylo nutné dovážet kulturu jak dramatickou, tak
i hudební hostováním divadelních, estrádních a koncertních souborů.
Nejčastějším hostem bylo u nás Slovácké divadlo z Uherského Hradiště, které
sehrálo každým rokem 6-7 divadelních představení. Pro mládež i dospělé byly
pořádány Osvětovou besedou v obci výchovné koncerty. O vysokou úroveň
koncertů u nás se zasloužili hudební umělci múzického umění a umělecké
soubory Krajského podniku Brno, profesor pražské konzervatoře mistr houslové
hry Ivan Kawaciuk, Moravská filharmonie Brno aj. Pro pobavení občanů
účinkovaly estrádní soubory Krajského podniku Brno, soubor dechového
orchestru Karla Waldaufa Praha, Armádní soubor Praha, Autostop Praha, Kellner
Brno a jiní.
Vyvrcholením kulturních akcí byl jubilejní rok 1963, kdy se konaly v
Němčicích nad Hanou oslavy na památku výročí 400 let povýšení obce na
městečko. V rámci těchto oslav ze 20 kulturních akcí v obci měla zvláštní komise,
ustavená pro tyto oslavy, uspořádat 6 kulturních akcí ve vlastní režii (slavnostní
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akademii, 2 koncerty Filharmonie, estrádu, koncert Karla Waldaufa, 1 výstavu a
před dožínkovou zábavu). Podle záznamu o prodeji vstupenek na MNV se
zúčastnilo jen těchto jmenovaných akcí 5 719 osob (z toho 4 321 dospělých a 1
398 mládeže) a na vstupné se vybralo 28 148 Kčs. Tyto údaje názorně ukazují,
jaký ohlas měly oslavy mezi naším obyvatelstvem.
Za bohatou osvětovou činnost v naší obci vyhodnotil odbor školství a
kultury ONV a Osvětový dům v Prostějově kladně práci Osvětové besedy v
Němčicích nad Hanou a udělil jí čestné uznání za úspěšnou osvětovou práci na
vesnici.
Avšak v současné době (1965) činnost Osvětové besedy v obci téměř
ustala. Přestavba sokolovny přerušila představení zájezdové scény Slováckého
divadla z Uherského Hradiště. Tato mezera v kulturní činnosti byla v roce 1966
nahrazována tím, že bylo uspořádáno jednak několik autobusových zájezdů do
nového Janáčkova divadla v Brně, jednak byla šířeji rozvinuta akce předplatného
u Stálé scény v Prostějově. Toto předplatné získává na oblibě, neboť v sezóně
1965 bylo 15 předplatitelů, v roce 1966 již 3
5 předplatitelů a pro rok 1967 se přihlásilo již 45 zájemců.

Kroužek pro rozhlas a názornou agitaci
Má-li být práce Osvětové besedy v obci úspěšná, je k tomu nutně třeba
soustavného rozvíjení místní názorné agitace a propagace, a to jak místním
rozhlasem, tak i nástěnnou reklamou. K tomuto účelu byly umístěny 4 propagační
skříně na budově kina v Dolní bráně, které slouží po celý rok propagaci MNV a
složkám Národní fronty. Pro zkvalitnění propagace a názorné agitace v obci byl
ustaven v roce 1966 kroužek pro rozhlas a názornou agitaci. Má vypracován plán
činnosti na celý rok. Hned v prvním roce si vedl kroužek velmi dobře, zejména v
pořizování originálních (svérázných) nástěnek. Provedl během roku celkem 66
akcí a v celookresní soutěži propagace se umístil na III. místě.

Sdružení přátel vlastivědného muzea-místní kroužek
Kroužek sdružení přátel vlastivědného muzea v Němčicích nad Hanou byl
utvořen teprve v roce 1966 s úkolem shromažďovat národopisné památky a
zachovávat národopisné zvyky. Základem kroužku jsou památky z pozůstalosti
místní národopisné pracovnice Boženy Kostkové.
Národopisná tradice v Němčicích nad Hanou byla vždy velmi silná a živá.
Jistě nebylo náhodou, že již v roce 1882 byla v Němčicích nad Hanou uspořádána
první národopisná hanácká výstava. Hanácký národopis ožil pak hlavně v
katolických spolcích mládeže, Omladině a Orlu. Projevoval se zejména
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pořádáním národopisných zvyků-Hanácké dožínky, Přástky, Mrskut, Hanácká
svajba a jiné. S Hanáckou svajbou pronikli Němčáci daleko za hranice své obce.
Vystupovali v Praze na Svatováclavských dnech orelských v roce 1929, na
Katolickém sjezdu v Praze v roce 1935, na Středomoravské výstavě v Přerově v
roce 1936 a na mnoha jiných místech. Tyto národopisné slavnosti napomáhaly i
snaze zachovat, pokud možno v největším měřítku hanácký kroj. Několik desítek
mužských, ženských i dětských krojů, které v Němčicích byly vytvořeny, jsou
něčím, čím se nemůže chlubit mnoho obcí na celé Hané. Bohužel, v posledních
letech i národopisných pracovníků je méně a méně a krásné národopisné tradice
upadají pomalu v zapomenutí. Posledním větším národopisným podnikem v
Němčicích nad Hanou byla Hanácká národopisná výstava v roce 1957 – od první
výstavy v roce 1882 v pořadí čtvrtá-s velkou “Hanáckó svajbó”, které se
zúčastnilo přes 200 krojovaných účastníků.
Duší národopisných snah a práce byla Božena Kostková, která, ač po otci
rozená Valaška, po matce Hanačka, celý svůj dlouhý život věnovala hanáckému
národopisu. Když v roce 1964 ve věku 85 let umírala, prosila své
spolupracovníky, aby nenechali upadnout památku našich předků v zapomenutí
a projevila přání, aby její sbírky sloužily jako základ národopisných sbírek v obci
a tyto sbírky, aby byly umístěny v jejím domě č.298 v Horní bráně v Němčicích
nad Hanou.
Tak došlo v roce 1966 k založení národopisného kroužku při Osvětové
besedě v Němčicích nad Hanou. Kroužek má za úkol starat se o národopisné
památky, které jsou již shromážděny, provést jejich registraci (záznam),
popularizovat (uvádět v širokou známost) mezi obyvatelstvem zájem o hanácký
národopis a získávat exponáty (předměty vystavené v muzeu), které dosud mezi
obyvatelstvem jsou. To, co už je shromážděno, není nijak malé. Je to několik set
exponátů výšivkových, krojových, obrazových a výrobních nástrojů. Toto
oddělení tvoří základ našeho “němčického muzea”. Druhou část tvoří staré
listiny, zápisy a mnoho i více než 200 let starých knih. Třetí částí jsou vykopávky
ze starověkých sídlišť v obvodu Němčic nad Hanou a nejbližšího okolí. Tato část
sbírek je podle hodnocení odborníků velmi cenná. Škoda jen, že sbírky jsou zatím
stísněny do dvou malých místností a nemohou být uspořádány tak, jak by
vzhledem k jejich historické hodnotě bylo třeba.
Činnost kroužku by se ovšem neměla omezit jen na zachraňování a
shromažďování památek, i když nelze popřít velký význam této činnosti pro
historii naší obce, ale měla by posilovat další zájmy o pěstování hanáckého
folkloru. Němčice nad Hanou mají dlouholetou tradici (souhrn zvyklostí
předávaných z generace na generaci) v udržování krojů, folkloristických
(národopisných) zvyků apod. V této činnosti by měl kroužek Sdružení přátel
vlastivědného muzea v Němčicích nad Hanou i nadále pokračovat.
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Hudba Máj
Hudební soubor Máj v Němčicích nad Hanou má v současné době 20 členů,
převážně starších hudebníků. Ovšem, vezmeme-li v úvahu věkový průměr
okolních souborů, je tento průměr u nás ještě příznivý. Na veřejnosti
spoluúčinkuje hudba Máj při celostátních akcích politického a kulturního
významu (1.máj, 9.květen, 7.listopad), na plesech, tanečních zábavách, pohřbech
a při různých jiných příležitostech. Protože soubor má pravidelné hudební
zkoušky, možno hodnotit kvalitu hudebního souboru jako lepší průměr při
porovnání s okolními hudebními soubory. Úspěchy hudby Máj závisí v budoucnu
na přílivu hudebního dorostu, který může nejlépe připravit místní pobočka Lidové
školy umění v Prostějově.
Hudební tradice v Němčicích nad Hanou sahá daleko do minulého století,
avšak nemáme o ní žádné záznamy. Nynější pamětníci nám mohou podat zprávy
jen o hudební minulosti tohoto století. Tak kolem roku 1900 byly v Němčicích
nad Hanou dvě kapely. Kapelníkem jednoho hudebního souboru byl asi do roku
1918 Přivřel. Tento soubor pak převzal Matoušek a v jeho rodě se kapelnictví
udrželo až do roku 1948, kdy poslední kapelník z této větve Josef Matoušek se
odstěhoval do Chropyně. Vedení druhé kapely, jejíž činnost rovněž sahá až do
minulého století, bylo v rodě Hrdých do roku 1947, kdy poslední kapelník
Antonín Hrdý zemřel. Kromě těchto dvou hudebních souborů vznikl v Němčicích
nad Hanou asi v roce 1933 pod vedením Františka Račanského malý soubor
taneční hudby o 7-8 členech, složením podobný vídeňskému “šramlu”. Tento
početně malý orchestr se brzy zmodernizoval a na svou dobu byl velmi žádaný
pro líbivý repertoár (seznam skladeb nacvičených orchestrem) tehdejších šlágrů.
Svou činnost skončil v roce 1947. V tomto roce splynuly dvě původní němčické
kapely, již méně početné, v jeden hudební soubor pod vedením Josefa Matouška.
Po jeho odchodu z Němčic nad Hanou v roce 1948 vedl kapelu do roku 1950
Antonín Ille a v letech 1950-1956 Vladimír Markl. Od roku 1956 je stálým
vedoucím hudebního souboru Máj Zdeněk Lasovský.
Hudební činnost v Němčicích nad Hanou v minulosti nelze oddělovat od
činnosti pěvecké a divadelní. Byla velmi bohatá. Ještě v letech 1930-1933
můžeme v samotných Němčicích nad Hanou napočítat 65-70 aktivních hudebních
amatérů. Proto se mohli v minulosti u nás odvážit nastudovat i operu V. Blodka
“V studni” za řízení výborného hudebníka, místního lékaře MUDr. Rajmunda
Ozynuly. Nelze však ani vyčíslit ta různá divadla, operety, koncerty apod., při
kterých účinkovala buď hudba Matouška nebo Hrdého.
Po roce 1945 tato činnost slábne jednak pro nezájem z řad občanů, jednak
pro nedostatečný počet hudebního dorostu. Z větších akcí z tohoto období nutno
vzpomenout “Hanáckó svajbu”, kterou uspořádal za velkých potíží, ale s
mimořádným úspěchem divadelní soubor “Sušil” za vedení Františka Chytila. V
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roce 1959 se podařilo vytvořit z mladých hudebníků druhý soubor, a to taneční
orchestr o 12 členech. Nový hudební soubor pod vedením Ing. M. Vitoula se
úspěšně rozvíjel až do roku 1962, kdy většina členů nastoupila základní
vojenskou službu a již se zpět nevrátila. Od té doby se činily pokusy o obnovení
tohoto souboru, ale zatím bez úspěchu.

Knihovna
Místní lidová knihovna je samostatným kulturním zařízením MNV.
Knihovnu spravuje knihovník, kterého jmenuje a odvolává rada MNV.
Knihovník zastupuje knihovnu a odpovídá za její činnost. Pečuje o doplňování a
evidenci knižního fondu. Ve stanovených hodinách půjčuje zájemcům knihy,
stará se o zvyšování počtu čtenářů a výpůjček. Knihovník předkládá MNV zprávu
o stavu a činnosti knihovny zpravidla čtvrtletně. MNV je povinen zabezpečovat
vhodné umístění, vybavení a doplňování knihovny. Hospodaření knihovny se řídí
předpisy pro příspěvkové organizace. Poradním orgánem knihovníka je knihovní
rada. Členy rady jmenuje a odvolává školská a kulturní komise MNV. Knihovní
rada projednává návrhy plánů, úkolů a rozpočtu, tlumočí připomínky čtenářů a
pomáhá knihovníkovi ve zlepšování činnosti knihovny.
Veřejná knihovna v Němčicích nad Hanou je umístěna v I. patře budovy,
přistavěné na nádvoří MNV, a to ve dvou místnostech. K 31.12.1966 měla 3 413
svazků, z toho bylo 531 svazků pro mládež. Ze všech knih veřejné knihovny tvoří
20% naučná literatura. V roce 1966 bylo v naší obci 193 čtenářů, tj. 9 % všech
obyvatel obce. Knih bylo vypůjčeno celkem 8 880. Přepočteme-li tato čísla na 1
obyvatele naší obce, pak se objeví nedostatky naší knihovny. Například knižní
fond na jednoho obyvatele je pouze 1,6 knihy. Tímto poměrem je naše knihovna
mezi 91 knihovnami v okrese až na 79. místě. Mnohem lépe jsme na tom v počtu
výpůjček, kdy s číslem 4,3 jsme na 16. místě v okrese. Nelze pochybovat o tom,
že zvýšením knižního fondu by se zvýšil i počet výpůjček. Rozmnožování
knižního fondu je však dotováno přímo okresem.
Práce knihovny spočívá pouze na knihovníkovi. Byla sice v obci
jmenována knihovní rada jako řídící, poradní a kontrolní orgán, která je součástí
Osvětové besedy, ale tato nepracuje.

Socialistická akademie-místní organizace
Socialistická akademie vznikla z Československé společnosti pro šíření
politických a vědeckých znalostí. Je to dobrovolná organizace sdružená v
Národní frontě. Svým posláním navázala na činnost pokrokových vzdělávacích
spolků v minulosti a dnes obsah její práce zahrnuje všechny oblasti vědy,
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techniky a umění. Má-li věda proniknout do všech oblastí života společnosti,
musí být její poznatky a postupy v podstatě zvládnuty všemi pracujícími. Proto
úkolem socialistické akademie je šířit nové politické poznatky, výsledky vědy a
techniky, stále více pečovat o obsah i formu mimoškolního vzdělávání,
spoluúčastnit se na zvyšování a prohlubování kvalifikace pracujících, seznamovat
pracující s kulturou, uměním a vést je k jejich osvojování. Socialistická akademie
sdružuje ve svých řadách příslušníky inteligence všech oborů, přední pracovníky,
novátory a všechny schopné propagátory.
Základní organizace Socialistické akademie v Němčicích nad Hanou s
okrsky v Nezamyslicích, Dobromilicích a Klenovicích na Hané byla založena v
roce 1962. V Němčicích nad Hanou byl utvořen lektorský sbor o 20 členech.
Přednášky podle přání jednotlivých organizací NF uskutečňovali lektoři v
Němčicích nad Hanou, Mořicích, Vitčicích, Pavlovicích u Kojetína,
Víceměřicích a Vrchoslavicích. V Němčicích nad Hanou se konal kurs jazyka
ruského a německého. V roce 1965 Socialistická akademie uspořádala v
Němčicích nad Hanou 5 kursů s 22 přednáškami za průměrné účasti 36 osob (1,8
% všech obyvatel obce) a 10 besed za průměrné účasti 38 občanů (1,9 %) na jedné
přednášce. Jednotlivé cykly přednášek jsou zpravidla pořádány za spoluúčasti
některé společenské organizace, do jejichž zájmů cyklus patří. Avšak každá
organizace nedovede vzbudit u svého členstva pro pořádané přednášky patřičný
zájem. Nelze ovšem popřít, že forma přednášek je v konkurenci (soutěžení) s
vizuální (zrakem vnímající) televizí ve značné nevýhodě.
Při okresním výboru Socialistické akademie v Prostějově je utvořen stálý
lektorský sbor (odborných referentů) pro jednotlivé vědní obory. Jeho členové na
pozvání ochotně vykonali řadu odborných přednášek také v Němčicích nad
Hanou.

Kino
Kina jsou kulturní zařízení místních a městských národních výborů. Místní
a městské NV jako provozovatelé kin dbají na to, aby program kin byl hodnotný
a v souladu s kulturně politickými úkoly zajišťují účinnou propagaci především
hodnotnými politickými filmy. Zároveň zabezpečují příznivé materiální,
prostorové a kádrové (kádr-souhrn pracovníků téhož zařízení) podmínky pro
provoz kin i hospodárnost jejich provozu. Kopie všech druhů filmů půjčují pro
kina krajské podniky pro film, koncerty a estrády podle podmínek půjčovního
řádu.
V Němčicích nad Hanou byla původně 2 kina, TJ Sokol – kino Haná (od
roku 1921) a TJ Orel – kino Oko (od roku 1927). Sokolské kino promítalo v sále
sokolovny, orelské v sále Orlovny. Po sloučení tělovýchovných organizací a
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zestátnění kin bylo v roce 1952 kino Haná v sokolovně zrušeno a orlovna
vybavena jako stálé kino.
Kino Oko v Němčicích nad Hanou promítá pravidelně 4 dny v týdnu (úterý,
středa, sobota, neděle) večer ve 20 hodin pro dospělé, v neděli v 10 hodin dětské
filmy a v 16 hodin přístupné filmy pro děti i dospělé. Mimořádná filmová
představení pro děti i dospělé pořádá kino ve středu nebo v sobotu v 16 hodin.
Zvláštní školní představení pro žáky ZDŠ v Němčicích nad Hanou i žactvo všech
ostatních škol v obvodu této školy uskutečňuje kino na základě požadavků ZDŠ,
zpravidla 10 školních představení (5 pro 1.-5. třídu a 5 pro 6.-9. třídu) během
školního roku. V době mimo filmová představení slouží sál kina hlavně veřejným
schůzím a divadelním představením ochotnických souborů, neboť TJ Orel
hrávala často divadla a měla velmi dobře vybavené jeviště.
Sál kina má v přízemí 295 sedadel, na galerii 76 sedadel, což je celkem 371
míst pro návštěvníky filmových představení. V současné době (1965) by
vyžadovala budova kina i promítací zařízení větších oprav. Nejsou šatny,
hygienická zařízení jsou naprosto nevhodná svým vybavením i umístěním.
Sedadla v kině jsou již opotřebovaná a rovněž promítací zařízení i po generální
opravě nevyhovuje potřebám kina střediskové obce. Přes všechny tyto nedostatky
naše kino nejen plní, ale také překračuje úkoly stanovené celoročním plánem
ONV (odboru školství a kultury) v Prostějově. Je to hlavně v důsledku dobrého
odborného vedení správy kina, výběrem vhodných filmů a náležitou reklamou,
jež užívá letáčků s programem filmových představení, vydávaných pravidelně
měsíčně MNV v Němčicích nad Hanou.
Přehled o plnění úkolů kina v Němčicích nad Hanou:
Rok

Počet filmových
představení

Celkový počet
návštěvníků

Průměrná návštěvnost
představení (počet osob)

1961

358

53 114

148

1963

354

45 527

128

1965

349

49 220

141

Rok

Plán v Kčs

Tržby v Kčs

1961

125 000

108 095

86

1963

94 000

105 409

112

Synková

1965

95 000

121 806

128

Synková

Plnění v %

Vedoucí kina
Vystavělová
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Z přehledu je zřejmé, že plán tržby v letech 1963 a 1965 je nižší než v roce
1961. Příčinou toho byla televizní zařízení v rodinách, která se v letech
šedesátých začala rozmáhat a s přibývajícím počtem televizních diváků značně
ovlivňovat návštěvnost filmových představení. Vzhledem k velkému nížení
účasti na filmových představeních byla některá kina na našem okrese uzavřena.
V současné době se situace v našem kině zlepšila natolik, že v roce 1965 byl
překročen plán tržby téměř o 27 000 Kčs a splněn na 120 %. V tomto roce se
umístilo naše kino v rámci okresu v tržbách na druhém místě po širokoúhlém kině
v Prostějově. Ve výhledovém plánu obce se perspektivně uvažuje o generální
rekonstrukci (přestavbě) budovy kina i jeho vnitřního zařízení na kino širokoúhlé
se stereozvukem.

VIII. Obchodní zařízení
Jednota LSD (Lidových spotřebních družstev)
Obchodní činnost v Němčicích nad Hanou zajišťuje svými 12
provozovnami Jednota LSD (Lidových spotřebních družstev) Prostějov. Z těch je
6 prodejen potravinářských, 4 prodejny průmyslového zboží, 1 prodejna
stavebnin a 1 prodejna partiového zboží. Lidová spotřební družstva (LSD)
provádějí obchodní činnost, zaměřenou převážně na prodej potravinářského a
průmyslového zboží zemědělskému obyvatelstvu a zajišťují provoz veřejného
stravování na venkově. Základní organizační jednotkou jsou okresní lidová
spotřební družstva Jednota, která se sdružují v každém kraji v krajské svazy
spotřebních družstev. Vrcholným orgánem spotřebních družstev je Ústřední svaz
spotřebních družstev v Praze. Vedoucí orgány spotřebních družstev jsou voleny
členskou schůzí.
Mimo Jednotu LSD zajišťují v Němčicích nad Hanou obchodní služby
Nábytek, n. p. Gottwaldov prodejem nábytku všeho druhu a Uhelné sklady, n. p.
Prostějov prodejem uhlí, koksu a dřeva.

Prodejny potravinářského zboží
Prodejna č.212 - potraviny samoobsluha
Je zřízena v ulici Dolní brána v domě č. 368, který získala Jednota LSD Prostějov
v roce 1961 podle vyhlášky 88/59 Úředního listu. V domě je umístěna také
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prodejna obuvi a v I. patře jsou 2 byty. Dnešní prodejna potravin sloužila původně
družstvu Budoucnost Prostějov jako obchod smíšeným zbožím a majitel tohoto
domu Emil Skácel byl v obchodě zaměstnán jako vedoucí. Po likvidaci
budoucnosti převzala Jednota LSD Prostějov tuto prodejnu a v roce 1963 ji
upravila na samoobsluhu. Dnes při dvoumilionovém ročním obratu nestačí již
tato provozovna svou kapacitou prodejních a skladovacích prostorů. Vedoucí
Josef Smažinka je osvědčený a zkušený praktik, který svým jednáním se
zákazníky může být vzorem všem pracovníkům obchodních zařízení.
Prodejna č.213 - potraviny samoobsluha
Stojí v ulici Horní brána v domě č.231, jehož vlastníkem je Antonín Doubrava.
Byl to původně obchod se smíšeným zbožím patřící soukromníkovi. Také tato
prodejna byla upravena na samoobsluhu již bývalou Jednotou Kojetín v roce
1959.
Prodejna č.214 - maso uzeniny
Je umístěna na náměstí Komenského v domě č.26. Vlastníkem domu je Josef
Matoušek, který je také vedoucím prodejny.
Prodejna č.215 - maso uzeniny
Je umístěna v ulici Šafaříkově v domě č.77. Jeho vlastníkem je František
Šimeček.
Prodejna č.216 - mlékárna
Nachází se na náměstí Komenského v domě č.27, jehož majitelem je Josef
Tesařík. V prodejně se prodává také pečivo.
Prodejna č.217 - cukrárna
Je umístěna v Masarykově ulici u cukrovaru v domě Stanislava Vavříka č.457.
Ačkoli je tato prodejna poměrně vzdálena od středu obce, nesplňuje pro všechno
obyvatelstvo Němčic nad Hanou svůj účel, přesto dosahuje vedoucí prodejny
Naděžda Malinová značných tržeb.
Všech 6 prodejen potravinářského zboží v Němčicích nad Hanou zabírá
výměru o celkové rozloze 181,5m2 prodejních ploch a 83 m2 skladovacích ploch.
Svými 12 pracovními silami dosahuje průměrného měsíčního maloobchodního
obratu 536 000 Kčs, což činí ročně 6 456 000 Kčs.
Prodejny průmyslového zboží
Prodejna č.218 - obuv a kožená galanterie
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Je umístěna v ulici Dolní brána v domě č.368 a v blízkosti prodejny potravin
č.212. V prodejně mimo běžný výběr obuvi se prodává kožená galanterie.
Prodejna č.219 - textil
Najdeme ji v Horní bráně v domě č.420. Jeho vlastníkem je Jednota LSD
Prostějov, která dům získala znárodněním v roce 1961 podle vyhlášky 88/59
Úředního listu. V prodejně je sortiment střižného zboží, konfekce, pletené zboží,
prádlo a textilní galanterie.
Prodejna č.220 - drogerie
Byla v Dolní bráně v domě č.410, který postavila Občanská záložna v Němčicích
nad Hanou, a dnes náleží MNV. Tato provozovna byla v roce 1964 uzavřena a
její prodejní sortiment přeřazen do prodejny průmyslového zboží v č.25
Prodejna č.221 - papír, hračky a tabák
Byla zřízena v ulici Dolní brána v domě č.336, jehož majitelem je Josef Přivřel,
knihař. Nynější prodejna jemu sloužila jako obchod s prodejem knih a papíru.
Výběr zboží v prodejně, díky její vedoucí Ludmile Hanzlové, je rozsáhlý: knihy
všeho druhu, psací potřeby, papír, různé hračky, kočárky pro panenky apod.. V
prodejně se také prodávají tabákové výrobky.
Prodejna č.222 -průmyslové zboží
Nachází se na náměstí Palackého v domě MNV č.25. Tato budova původně
sloužila jako hostinec družstva Lidový dům a byla v roce 1956 upravena pro
potřeby průmyslové prodejny. Tato prodejna má velmi rozsáhlý výběr zboží,
kterým zásobuje široké okolí. S průmyslovou prodejnou byla sloučena i prodejna
drogerie, kterou Jednota zrušila. Vedoucí prodejny Jaroslav Patloka je velmi
schopným a ochotným pracovníkem.
Prodejna č.226 - stavebniny
Byla zřízena na náměstí Komenského v domě č.29, který Jednota získala podle
vyhlášky 88/59 Úředního listu v roce 1959 s ostatním stavebním zařízením
(kůlny, stodola), jež sloužilo původnímu majiteli, obchodníku s palivy, pro sklady
uhlí a dřeva. Prodejna stavebnin zásobuje od roku 1960 stavebním materiálem
obce jižní části okresu Prostějov, kdežto dříve sloužila jen Němčicím nad Hanou
a nejbližšímu okolí. Proto také roční maloobchodní obrat z roku 1956 (nedostatek
stavebního materiálu) 450 000 Kčs vzrostl do roku 1965 o 523 % na roční
maloobchodní obrat 2 805 000 Kčs. Je to také zásluhou vedoucího prodejny
Františka Vozihnoje.
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Prodejna č.227 - partiové zboží
Je v domě Marie Hodinářové č.68 na náměstí Komenského a slouží občanům
prodejem partiového zboží všeho druhu.
Všechny 4 prodejny průmyslových výrobků v Němčicích nad Hanou stojí
na ploše o celkové výměře 209,5m2 prodejních ploch a 172,3m2 skladovacích
ploch. Prodejny zaměstnávají 9 pracovníků a mají průměrný měsíční celkový
maloobchodní obrat 400 000 Kčs, což ročně činí 4 856 000 Kčs.
Maloobchodní obrat (MO) v Němčicích nad Hanou během posledních
deseti let (1956-1965), mimo prodejnu obuvi, značně vzrostl ve všech
provozovnách Jednoty LSD Prostějov. Postupný růst MO ukazuje tento přehled
o plnění MO prodejen Jednoty v Němčicích nad Hanou:
Přehled o plnění maloobchodního obratu (MO) prodejen Jednoty LSD
v Němčicích nad Hanou
(Roční MO v jednotlivých letech je uveden v tisících Kč)
Poznámka: * Přikryl-1963, dále Borovičková
* Prečan-1963, dále Obdržálek
* Otrubová -1963, dále Patloka
Číslo Druh
Vedoucí
1956
1961
prodej
prode
ny
jny

1963

1965

MO
1965 v
%
(1956
=100
%)

212

Potravi
ny

Smažinka

614,3

1639,1

1596,3

2066,2

336,5

213

Potravi
ny

Přikryl
Borovičko
vá *

897,9

1607,4

1849,6

1409,6

156,9

214

MasoMatoušek
uzeniny

689,7

812,9

694,4

1181,0

171,1

215

Maso
Prečan
uzeniny Obdržálek
*

245,2

455,4

519,9

354,2

144,5
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216

Mlékopečivo

Peprná

217

Cukrár
na

Malinová

582,1

954,4

1042,0

1114,3

191,4

97,2

310,6

297,7

331,1

341,3

Celkem potraviny:

3126,4

5779,8

5999,9

6456,4

206,5

Číslo
prode
jny

Druh
prodej
ny

Vedoucí

1956

1961

1963

1965

MO
1965 v
%
(1956
=100
%)

218

Obuv

Synková

706,9

630,6

561,5

219

Textil

Ptáček

795,0

1455,7

1216,8

220

Droge
rie

Otrubová * 162,4

370,1

231,3

222

Průmys
lové
zboží

Patloka

591,1

1867,9

1850,0

2392,6 317,3

221

Papírhračky

Hanzlová

155,8

230,5

241,1

299,6 192,0

Celkem průmyslové zboží:

2411,2 4554,8

4100,7

4581,6

190,0

Číslo
prodej
ny

Druh
prodej
ny

Vedoucí

1956

1961

1963

1965

MO
1965 v
%
(1956
=100%)

226

Staveb
niny

Vozihnoj

450,0

2503,8

2660,9 2804,6

227

Partiové Řezáčová
zboží

-

163,6

Celkový MO 12 prodejen:

5987,6

131,9

613,9

86,8

1275,5 160,4
-

172,6

13002,0 12893,4 14015,2

-

623,2
234,0
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Celkový roční maloobchodní obrat 12 prodejen Jednoty LSD Prostějov
Němčicích nad Hanou činil v roce 1956 5 980 000 Kčs. Vezmeme-li celkový
roční obrat v roce 1956 za základ, tedy 100% plnění, pak roční maloobchodní
obrat v roce 1965 vzrostl na 14 015 000 Kčs, tj. na 234 % plnění maloobchodního
obratu roku 1956, tedy během necelých 10 let o 134 %. To svědčí také o růstu
životní úrovně pracujících nejen v Němčicích nad Hanou, ale ve všech okolních
spádových obcích.
Roční 14 milionový maloobchodní obrat ukazuje, že současné uspořádání
obchodní sítě v Němčicích nad Hanou již nevyhovuje. Nedostatečné prodejní
prostory, malé skladovací prostory u samotných prodejen, vysunutá skladiště
mimo vlastní prodejny, dále pak nedostatečná hygienická a sociální zařízení
prodejen, to vše již naprosto neodpovídá požadavkům, které jsou kladeny na
socialistický obchod. Pracovníci obchodu dosahují stále vyšších výkonů pouze
vlastním vypětím sil. Kritická situace v obchodní síti prodejen Jednoty LSD
Prostějov v Němčicích nad Hanou se vyřeší v budoucnu jedině výstavbou
moderního nákupního střediska v ulici Dolní brána v sousedství budovy kina, kde
leží geometrický střed kruhového půdorysu naší obce, takže nové nákupní
středisko bude při nákupech poměrně snadno dostupné občanům ze všech částí
našeho městečka.

Z historie Jednoty LSD
Počátky družstevního hnutí na našem okrese Prostějov sahají do šedesátých
let minulého století. Zájem o toto hnutí vyvolali mezi tkalci v Prostějově cizí
dělníci. Tito bouřliváci, prošlí světem, šířili tu s nadšením zprávy o tom, jak žije
dělnictvo v cizích zemích, jak bojuje za svá práva a zlepšení životní úrovně.
Vyprávěli o vznešených myšlenkách družstevního podnikání v Anglii, Francii a
jinde, neboť v družstevní svépomoci spatřovali právem první krok ke zvýšení
životní úrovně dělníků u nás. Avšak k praktickému uskutečnění těchto nových
ideálů dělnického lidu v těchto dobách nedošlo. Propagátoři a nositelé nových
myšlenek dělnického družstevního hnutí byli rakouskými úřady i svými
zaměstnavateli označováni jako nějací zločinci, kteří chtějí rušit klid bohatých
vrstev a stávající zákony. Byli proto pronásledováni, vězněni, vypovídáni z města
a z práce v továrně. Tak dělnictvo v Prostějově přišlo vždy o své vůdce.
Teprve v roce 1873 vydala rakouská vláda pod tlakem svobodomyslných
vrstev nový zákon o společenstvech, jimž se umožňovalo i dělnictvu založit si
potravinářské spolky. Ovšem předpoklady k praktickému provádění tohoto
zákona byly vytvořeny až v roce 1887, kdy byly dány družstevnímu hnutí první
teoretické směrnice. A tak průkopníkům družstevního hnutí v Prostějově se
podařilo, po ustavující valné schůzi, založit dne 22.září 1891 “První dělnický
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zásobní spolek v Prostějově”. Podobně o 5 let později byla otevřena první
prodejna nového “Dělnického zásobního spolku v Přerově”, kde spotřební
družstevnictví se začalo rozvíjet péčí “Prvního dělnického spolku v Prostějově”.
Podle vzoru těchto dvou dělnických družstevních spolků vznikala postupně
počátkem tohoto století nová dělnická družstva i v ostatních městech na Moravě.
Po první světové válce dochází k nebývalému rozmachu družstevního
podnikání. Přechod z válečného hospodářství do hospodářství pravidelného
vytvořil podmínky pro slučování družstev a tvoření velkých družstevních celků.
Tak v roce 1921 došlo na Hané ke sloučení konzumního družstva v Přerově s
konzumním družstvem v Olomouci v “Hanácké severomoravské konzumní
družstvo” s ústřední správou v Olomouci. Působnost tohoto družstva se
vztahovala na okresy Olomouc, Přerov, Holešov. Toto družstvo však nemělo
dlouhého trvání. Dne 31.března 1922 se konala v Prostějově valná hromada, na
níž splynuly Hanácké severomoravské družstvo v Olomouci a První dělnický
zásobní spolek v Prostějově v Ústřední konzumní a úsporné družstvo
“Budoucnost” se sídlem v Prostějově. Toto spotřební družstvo se během doby
rozrostlo tak, že zasahovalo zejména na úseku obchodu do sousedních okresů
Litovel, Olomouc, Šternberk, Přerov, Holešov a Kroměříž.
U nás v Němčicích nad Hanou byl zřízen první družstevní obchod se
smíšeným zbožím v roce 1919 v Masarykově ulici v domě č.245 (u Šebestů), kde
se prodávalo v samostatné místnosti mimo hostinec. Tento obchod byl filiálkou
(pobočkou) Prvního dělnického potravního a úsporného družstva v Přerově. V
roce 1922 se stal vedoucím této prodejny Emil Skácel, mladý obchodní příručí z
prodejny v Ivanovicích na Hané. Svým bezvadným vystupováním a taktním
jednáním získával nové prodejně nejen nové zákazníky, ale rozšířil i členskou
základnu potravinářského družstva v Němčicích nad Hanou a okolí o značný
počet členů. V roce 1926 si postavil v Dolní bráně jednopatrový dům č.368, jehož
přízemí zařídil na dvě prodejny. Jednu pronajal firmě Baťa jako prodejnu obuvi
a druhou jako obchod se smíšeným zbožím družstvu “Budoucnost” v Prostějově.
Tento sortiment (druh) zboží prodávají obě prodejny jako prodejny LSD v
Prostějově dodnes.
Až do roku 1948 byl v Československu velkoobchod, obchodní domy a
většina maloobchodů v rukou soukromých podnikatelů, poměrně menší část
obchodů náležela spotřebním družstvům. Po vítězství pracujících v únoru 1948
dochází u nás k nebývalému rozmachu socialistického sektoru (spotřebních
družstev) v národním hospodářství, neboť spotřební družstva v této době
zřizovala rychlým tempem vlastní prodejny ve městech i na venkově. V této době
vzniká u nás státní obchod, který na začátku své činnosti přejímá znárodněný
velkoobchod a obchodní domy ve městech.
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Po roce 1948 připadl spotřebním družstvům další historický úkol, připravit
podmínky a zvládnout organizaci přechodu soukromého sektoru maloobchodu do
socialistické obchodní sítě. Díky dobré organizaci a zkušenostem pracovníků
spotřebních družstev byl tento obrovský úkol splněn v nejkratší době-do roku
1952.
Po provedení socializace maloobchodu se síť prodejen spotřebních
družstev několikanásobně zvětšila a obsáhla vedle měst prakticky celou
venkovskou síť prodejen i závodů veřejného stravování (bývalých hostinců). V
padesátých letech družstvo “Budoucnost” v Prostějově mělo téměř 60 000 členů
a zásobovalo v Olomouckém kraji i mimo něj asi 270 000 spotřebitelů. V těchto
letech se nakupujícím členům Budoucnosti vyplácelo průměrně ročně od 40 do
50 milionů korun tzv. dividenda. Tedy podílu na čistém zisku družstva. Mimo
prodejny potravin, zeleniny, mimo cukrárny, prodejny textilu, masa a uzenin
měla Budoucnost také své pekárny, masné výrobny, výrobny trvanlivého pečiva
apod. V padesátých letech Budoucnost vlastnila 1 200 jednotek a byla největším
družstevním podnikem v Prostějově. Za tohoto stavu bylo třeba řešit otázku řízení
tak rozsáhlé sítě prodejen a provozoven.
V letech 1952-1953 byla provedena zásadní reorganizace (nové
uspořádání) maloobchodu tak, že maloobchodní síť ve městech byla převedena
podle oborů do nově zřízených podniků Státního obchodu (Pramen, Textil, Obuv,
Ovoce a zelenina, Hračky, Galanterie, Sportovní potřeby apod.) a celá
maloobchodní síť na venkově byla ponechána spotřebním družstvům.
Základní řídícím a organizačním článkem spotřebních družstev se stala
menší družstva v rozsahu několika obcí pod novým jednotným názvem “Jednota,
vesnické spotřební družstvo”, jejíž ústřední orgán v čele s představenstvem
družstva a předsedou jako hospodářským a politickým pracovníkem byl umístěn
přímo v jedné obci spravované oblasti. Tak byla v roce 1953 také zřízena
“Jednota, vesnické spotřební družstvo se sídlem v Němčicích nad Hanou”, jako
jedno ze 7 družstev tehdejšího okresu Kojetín. Všech 7 družstev bylo sdruženo v
Okresním svazu spotřebních družstev Kojetín se sídlem v Nezamyslicích.
Organizace spotřebních družstev byla řešena podle územního členění okresů a
krajů. Nejvyšším orgánem spotřebních družstev byl Ústřední svaz spotřebních
družstev v Praze.
Do obvodu Jednoty se sídlem v Němčicích nad Hanou spadaly všechny
druhy prodejen (potravinářské, textilní, obuv, cukrárny, nábytek i závody
veřejného stravování) z těchto obcí: Němčice nad Hanou, Mořice, VrchoslaviceDlouhá Ves, Pavlovice-Unčice, Vitčice a Srbce. V Němčicích nad Hanou bylo
celkem 12 prodejen, z toho 2 potravinářské (vedoucí Anna Hrdá, Marie
Synková), 1 potravinářská a smíšená ( Josef Smažinka), 2 řeznictví (Josef
Matoušek, Josef Prečan), 1 textilní prodejna (Bohumil Ptáček), 1 prodejna obuvi
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a kožená galanterie (Jiřina Synková), 1 drogerie (Ladislav Pytlíček(, 1 papírnictví
(Josef Přivřel), 1 cukrárna ( Terezie Bělková), 1 nábytek ( Anežka Hrabalová) a
2 závody veřejného stravování (“Obecní budova”- Božena Malinová,
“Sokolovna”-Blažena Bubeníková). Z ostatních okolních obcí bylo pod správou
vesnického spotřebního družstva v Němčicích nad Hanou dalších 10
potravinářských prodejen a závodů veřejného stravování. Ve všech těchto
prodejnách se mohlo v této době nakoupit jakékoliv zboží bez ohledu na to, zda
prodejna byla potravinářská nebo jiná. Nynější spotřebitel si těžko dovede
představit úmornou a namáhavou práci celého ústředí Jednoty, aby bylo dosaženo
specializace (soustředění činnosti na jeden obor) prodejen, jak je tomu v současné
době.
Ve vedení naší vesnické Jednoty se vystřídali 3 předsedové (Bohuslav
Vláčil z Nezamyslic, Jan Slepánek z Vyškova a Emil Vincour ze Skalky). V
představenstvu družstva pracovalo 5 členů a 3 členové revizní komise. Jednota
zaměstnávala včetně správního aparátu celkem 37 zaměstnanců. Kanceláře
Jednoty byly původně v místnosti nynějšího skladu průmyslové prodejny na
náměstí Palackého v Němčicích nad Hanou č.25, od roku 1955 na bývalé
provozovně pohostinství u Hořavů naproti cukrovaru. Vedoucím účetním po
celou dobu trvání Jednoty byla Jiřina Oulehlová, Němčice nad Hanou č.323.
Vedení Jednoty hospodařilo s členskými vklady, které dosahovaly 200 000
Kčs. Podle dosaženého hospodaření bylo každému členu vypláceno na restitucích
(náhradě) přibližně 30-50 Kčs ročně. Hospodařilo se s provozními úvěry na
zakoupené zásoby. Obrat všech 22 prodejen dosahoval roční výše 18 000 000
Kčs.
Přes počáteční potíže a změny ve vedení Jednoty bylo přece dosaženo
mnoha úspěchů v zajištění téměř 100% specializace prodejen a získání veřejných
investic i zařízení od bývalých majitelů, tj. téměř všech tehdejších prodejen. Je
pravdou, že někteří vedoucí prodejen (dřívější vlastníci) si nemohli zpočátku
zvyknout na tento přelom a že to dalo mnoho práce a výchovného úsilí, než si
uvědomili, že jsou jen zaměstnanci a že tedy musí řádně plnit své povinnosti.
Přímý každodenní styk s vedoucími prodejen a každodenní dohled zamezil, že v
prodejnách bylo málo mank (finančních schodků), kromě jednoho případu.
Zřízení vesnických Jednot z hlediska co největšího přiblížení řídících
orgánů k prodejnám a provozovnám se velmi osvědčil. Vesnické Jednoty splnily
nejen svůj úkol hospodářský, tj. rozšířit služby co nejblíže venkovským
spotřebitelům, ale i úkol politický, tedy stát se vzorem pro zakládání družstev v
zemědělství. Tím se také naplnilo jejich poslání na venkově a další jejich
ponechání se ukázalo bezdůvodné, neboť určité jejich zájmy se mohly stát brzdou
dalšího rozvoje činnosti spotřebních družstev. Proto ke konci roku 1957 byly
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vesnické Jednoty v rámci okresu sloučeny s okresní Jednotou. Tato organizace
prodejen se udržela dodnes.

Prodejna č.220 potraviny (cukrovar)
Ve snaze zlepšit služby obyvatelstvu a usnadnit nákupy pracujících přímo
na pracovišti, zřídila Jednota LSD v Prostějově od 1.října 1969 prodejnu potravin
v cukrovaru. Tato nová prodejna potravin v Němčicích nad Hanou dostala číslo
220, tedy číslo drogerie zrušené v roce 1964, neboť její prodejní sortiment byl
přeřazen do prodejny průmyslového zboží č.222. O nezbytnosti prodejny potravin
v cukrovaru svědčí mimo jiné její maloobchodní roční obrat, který již v prvním
roce jejího provozu (1970) činil 414 000 Kčs.

Potraviny Brno, prodejna č.140 (Stavební stroje)
Prodejna Pramene – potravin v místním závodě Stavební stroje vznikla v
roce 1956 původně jako závodní veřejná jídelna pro zaměstnance provozovny.
Během let postupně se vzrůstem počtu zaměstnanců překračovala prodejna
každoročně plnění maloobchodního obratu. Aby uspokojila koupěchtivost
zaměstnanců provozovny co do množství i jakosti zboží, stala se od 1.července
1969 původní závodní kantýna i prodejnou potravin Pramene Brno. Zatímco v
roce 1965 činil roční maloobchodní obrat prodejny 340 000 Kčs, vzrostl za 5 let
v roce 1970 o 419 000Kčs, činil 779 000 Kčs. Pro úsporu času nakupovali s
oblibou v závodní prodejně potraviny pro domácnost zaměstnanci Stavebních
strojů. O to pak se snížily nákupy potravin v prodejnách Jednoty v našem městě.
O neustále rostoucí životní úrovni obyvatelstva svědčí maloobchodní obrat
v posledním roce trvání našeho městečka. Jak ukazuje přehledný záznam jeho
zvýšení se projevilo v roce 1970 téměř ve všech obchodních zařízeních v našem
městě. Při porovnání v procentech je vzat za základ, tj. 100% maloobchodní obrat
v obchodních zařízeních v roce 1965.
Přehled o plnění maloobchodního obratu za rok 1965 a 1970 prodejen
Jednoty LSD a Pramene v Němčicích nad Hanou. Roční MO je uveden v
tisíci korunách:
Číslo:

Prodejna:

Vedoucí:

1965

1970

MO v %

212

Potraviny

J. Smažinka

2 066,2

2 130,0

103,1213

213

Potraviny

M. Vykoupil

1 409,6

1 418,0

100,5
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214

Maso-uzeniny

M. Matoušková

215

Maso-uzeniny

L Pecha

216

Mléko-pečivo

A.Timková

217

Cukrárna

218

1 181,0

896,0

75,8

354,2

2 821,0

796,8

1 114,3

760,0

68,2

N. Malinová

331,1

437,0

132,0

Obuv

J. Synková

613,9

905,0

147,6

219

Textil, oděvy

K. Ptáčková

1 275,5

1 551,0

121,6

220

Potraviny

J. Kalinayová

od 1969

414,0

-

221

Papír-hračky

L. Hanzlová

299,6

295,0

98,6

222

Prům. zboží

J. Patloka

2 392,6

3 301,0

138,0

226

Stavebniny

M. Štefanová

2 804,6

4 227,0

150,7

227

Partiová prod.

J. Řezáčová

172,6

zrušena

-

140

Potr.-Pramen

Matoušková

od 1969

779,0

-

14 015,2

19 934,0

Celkový maloobchodní obrat:

142,2

Prodejna masa č.215 měla v roce 1970 rozšířený prodej o mléko, mléčné výrobky,
pečivo a nápoje.
Celkový roční maloobchodní obrat Jednoty LSD činil v roce 1965 14 015
200,0 Kčs, v roce 1970 19 155 000,0 Kčs. K tomu ještě nutno připočíst roční
obrat 779 000,0 Kčs prodejny Pramen ve Stavebních strojích (zřízené v roce
1969) a tak se zvýší celkový roční maloobchodní obrat v Němčicích nad Hanou
na 19 934 000,0 Kčs, což je přibližně 20 000 000,0 Kčs, tj. o 42,2 % na 142,2 %
ročního maloobchodního obratu z roku 1965.

Nábytek Gottwaldov – prodejna nábytku 092
Prodejna je umístěna v Havlíčkově ulici v domě č.378. Tento dům se
stolařskými dílnami, parní sušárnou dřeva, strojním zařízením a zásobami dřeva
převzalo v roce 1950 Výrobní družstvo Univerzal Prostějov od samostatného
živnostníka, stolařského mistra Františka Hrabala. Toto stolařské družstvo zde
pracovalo jako v pobočném svém závodě v sériové (hromadné) výrobě v souladu
s ostatními závody v té době v družstvu sdruženými až do roku 1955. V tomto
roce získalo družstvo Univerzal pro výrobu velkou místnost, sál bývalého
hostince na Pinduli u nádraží, který před druhou světovou válkou sloužil TJ Sokol
jako tělocvična. Přestěhováním výroby do nového provozu uvolnilo družstvo
dílny i ostatní místnosti domu č.378 Jednotě LSD Prostějov, která převzala celý
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dům a stala se později podle vyhlášky 88/59 Úředního listu jeho majitelkou.
Jednota LSD za pomoci a organizace svého zaměstnance Josefa Smažinky
upravila dřívější stolařské provozní místnosti po menší adaptaci na prodejnu
nábytku, kterou jako vedoucí řídil Josef Smažinka a nábytek prodávala Anežka
Hrabalová. Vzhledem k dobré prosperitě (zdárný vývoj) a čilé poptávce z
širokého okolí po nábytku byla prodejna nábytku v rámci Jednoty od roku 1956
osamostatněna a vedoucí ustanovena Anežka Hrabalová, bývalá spolumajitelka
domu č.378. Od 1.ledna 1960 převzal prodejnu do své správy speciální obor
Nábytek Gottwaldov. Vedoucí prodejny Anežku Hrabalovou ponechal nadále na
pracovišti.
Prodejna prodává vše, co k nábytku do bytového zařízení náleží: kuchyně,
ložnice, obývací pokoje a všechno ostatní drobné zboží, potřebné k vybavení bytu
nábytkem. Zásluhou vedoucí Anežky Hrabalové uskutečňuje prodejna
mimořádně kvalitní služby obyvatelům širokého okolí, neboť zásobuje nábytkem
oblast v okruhu téměř 25 km. O širokém okruhu zákazníků svědčí také roční MO
v posledních 5 letech, který vykazuje milionové tržby.
Rok:

1961

1963

1965

MO v Kč:

2 414 000,0

2 861 000,0

2 859 000,0

Uhelné sklady Prostějov, sklad Němčice nad Hanou
Zásobování spotřebitelů pevnými palivy řídí v současné době ministerstvo
vnitřního obchodu přes KNV a ONV; prodej provádějí Uhelné sklady. Zřizují se
po jednom v každém okrese a jsou řízeny ONV. Povinností podniků Uhelné
sklady je zajistit dodávku paliv spotřebitelům vlastní dopravním prostředkem v
celém obvodu působnosti.
Uhelné sklady Prostějov, sklad Němčice nad Hanou, zásobují uhlím a
ostatním palivem celkem 19 obcí jižní části prostějovského okresu. Jak plní úkoly
zásobování obyvatelstva palivem, nám výstižně ukazuje množství vyložených
vagonů uhlí a dřeva na nádraží v Němčicích nad Hanou.
Rok:

1961

1962

1963

1964

1965

Vyloženo vagonů:

338

311

421

472

580

Nejvíce vagonů bylo vyloženo v roce 1965 (452 vagonů uhlí a 128 vagonů
dřeva, celkem 580 vagonů). Počet vagonů je brán dle jednotek. Ovšem vagony s
palivem jsou přistavovány v různé váze, buď normální o váze 250-300 q uhlí,
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nebo dvojité vagony VSA s 500-530 q uhlí. Některý měsíc bylo 40-50 %
přistavených vagonů značky VSA.
Roční maloobchodní obrat Uhelných skladů, skladu Němčice nad Hanou:
MO v roce:

1961

1963

1965

Kč:

2 132 218,0

2 243 466,0

2 543 345,0

Původní sklad uhlí a dřeva měl k dispozici (možnost volného použití) 2
skladovací kůlny, garáž a kanceláře v dřevěných budovách. Dnešní kanceláře
byly postaveny v roce 1962, sociální zařízení pro zaměstnance včetně sprch,
umyvárny a šaten bylo dokončeno v roce 1965. Jako dopravní prostředek sloužil
Uhelným skladům nejdříve 1 traktor, dnes 3 nákladní auta. Původně totiž Uhelné
sklady Němčice nad Hanou byly zaměřeny na prodej loco (spotřebitelé si
odváželi paliva vlastními prostředky). V současné době rozvážejí veškeré palivo
přímo spotřebitelům.
Mechanizačních prostředků se původně nepoužívalo. 3 zaměstnanci
pracovali ručně při vykládce i rozvozech. V roce 1963 obdržely Uhelné sklady
dopravní pás a vykladač vagonů značky “Lhoták”. V důsledku zvýšené kapacity
skladů se počet zaměstnanců nezměnil. V roce 1965 byl vykladač “Lhoták”
vyměněn speciálním vykladačem šnekovým KV 50, tím byla ruční vykládka z 80
% zlikvidována, neboť uhlí se dnes sype vykladačem a pásovým dopravníkem do
kovových násypníků a z těch se pak rozváží auty spotřebitelům.
Do roku 1945 byly v Němčicích nad Hanou celkem 4 obchody s uhlím a
dřevem (Bohumila Chytilová č.366, František Kyselák č.402, Ladislav Zedníček
č.29, Hospodářské družstvo č.25). Po znárodnění dolů v roce 1945 zůstává prodej
uhlí nadále v soukromých rukou až do roku 1948. Největších tržeb za uhlí a dřevo
dosahuje u nás firma “Kalor-Kanický”, vedoucí Bohumila Chytilová a spol.,
sklad uhlí a dřeva Němčice nad Hanou, která vlastně vybudovala 2 skladovací
kůlny a garáž, jež dosud slouží svému účelu v dnešním skladu a prodejně
Uhelných skladů. Od roku 1949 převzaly zásobování uhlím a dřevem od
soukromého sektoru nově zřízené kraje (KNV). Dosavadní obchody s uhlím a
dřevem byly zrušeny. V Němčicích nad Hanou zůstala 1 prodejna v prodejních a
skladovacích prostorách bývalé firmy “Kalor-Kanický” s novým názvem
“Olomoucké uhelné sklady Čs. dolů-sklad Němčice nad Hanou”. Při reorganizaci
krajů a okresů v roce 1960 přešlo zásobování uhlím na okresy (ONV) a tak dnešní
název prodejny má označení “Uhelné sklady Prostějov-sklad Němčice nad
Hanou”.
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IX. Stravování
O stravování a občerstvení obyvatel v Němčicích nad Hanou se starají v
současné době 2 závody veřejného stravování (ZVS), dříve zvané pohostinství, 1
závodní jídelna, 2 školní jídelny a 1 jídelna v jeslích.
Jednota LSD
Závod veřejného stravování (ZVS) č.696 “Na budově “
Této provozovně byly přiděleny některé přízemní prostory v obecní
budově č.3 v Němčicích nad Hanou, místnosti bývalého hostince “Na budově”.
Závod veřejného stravování má k dispozici 2 restaurační místnosti o rozloze asi
120 m2. V obou místnostech je u stolů celkem 80 míst. Provozovna nevyvařuje,
ale má k použití malou kuchyňskou místnost (18 m2) a sklep (50 m2). Podává jen
studená jídla-přesnídávky. Provozovna ZVS č.696 zaměstnává 2 pracovní síly.

Závod veřejného stravování č.697 v sokolovně
Provozovna je umístěna v budově sokolovny, jejímž vlastníkem je TJ
Sokol Němčice nad Hanou. Restaurační prostory o velikosti asi 150 m2 mají u
stolů 84 míst. Tento závod vyvařuje. Provozovna ZVS č.697 zaměstnává 4
pracovní síly.
Oba závody veřejného stravování v Němčicích nad Hanou jsou
provozovnami Jednoty LSD v Prostějově.
Závodní jídelna Jihomoravských cukrovarů-závod 09 Němčice nad Hanou
Závodní jídelna zajišťuje hromadné stravování především pracovníků
socialistické organizace, u níž je jídelna zřízena, ale mohou se v ní stravovat i
pracovníci jiných organizací, které závodní jídelnu nemají. Jídla se podávají
především na předplatné, placené nejméně na týden, nejvíce na měsíc předem.
Ceny podávaných jídel jsou odstupňovány podle cenových skupin a stanoveny
jednotně. Doba podávání jídel v závodní jídelně je přizpůsobena pracovní době
(směnám) pracovníků organizace a stanoví ji vedení organizace po dohodě se
závodním výborem ROH.
Závodní jídelna Jihomoravských cukrovarů-závod 09 Němčice nad Hanou
je umístěna v prostorách bývalého hostince “Na Pinduli” a zařízena na
vyvařování 250 obědů denně. Slouží nejen cukrovaru, ale také pracovníkům
provozovny Stavební stroje, výrobního družstva Univerzal, střediska Okresního
stavebního podniku, zaměstnancům LSD Jednoty, pošty a železniční stanice
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Němčice nad Hanou. Od roku 1966 vyvařuje obědy také našim důchodcům.
Největší vytížení závodní jídelny je v době cukrovarské kampaně, kdy vaří nejen
obědy, ale také večeře pro kampaňové pracovníky, ubytované v Němčicích nad
Hanou. Zatímco v době mimo cukrovarskou kampaň je průměrný počet strávníků
100-110 denně, stoupne denní počet obědů v době kampaně na 200-250, večeří
na 80-100. Zaměstnanci cukrovaru platí za 1 oběd 3,90 Kčs, pro ostatní (cizí) je
oběd za 4,20 Kčs. Závodní jídelna zaměstnává 3 pracovní síly (vedoucí jídelny,
vedoucí kuchařku a pomocnou kuchařku).
Závodní jídelna byla zřízena cukrovarem v roce 1951. Pro občerstvení a
přesnídávky v době zaměstnání slouží od roku 1959 přímo v závodě výhradně
pracovníkům cukrovaru závodní kantýna. Také provozovna Stavební stroje
zřídila pro své zaměstnance v roce 1956 závodní kantýnu.
Školní jídelna ZDŠ
Školní jídelna ZDŠ je určena k vyvařování obědů dětem zaměstnaných
matek, přespolním žákům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy. Tak
například v roce 1963 bylo dětem podáno celkem 57 789 obědů, učitelům a
správním zaměstnancům 5 706 obědů za rok, což je 9 % z celkového počtu. O
dozor při stolování dětí se starají učitelé, kteří dbají na to, aby děti dodržovaly
zásady kulturního stolování. Umístění školní kuchyně a jídelny v bývalých
šatnách v suterénu školy je provizorní a nevyhovující. Jídelna svou velikostí
nestačí provozu a výdej jídel probíhá na tři směny. Tím je ovšem zkracována
potřebná doba ke stolování. V jídelně jsou zaměstnány mimo vedoucí 2 kuchařky
a 2 pomocné síly. Na jednoho zaměstnance připadlo v roce 1963 15 874 vydaných
obědů, za měsíc 1 323 obědů. Jídelníček je sestavován vždy na týden a posuzován
obvodním lékařem. Hygienické předpisy jsou dodržovány a kvalita jídel je podle
kontroly nadřízených školských a zdravotních orgánů a průzkumu u rodičů žáků
na schůzích SRPŠ bez závad. Přesto počet strávníků a tím i počet vydaných
obědů, jak ukazuje přehled, mírně, ale neustále klesá.
Rok
Počet strávníků
Z toho dospělých
Obědů vydáno celkem
Průměrný náklad na 1 oběd v Kčs

1962

1963

1964

350

348

307

27

24

29

70 849

63 495

62 537

2,66

2,69

2,80
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Žáci I.-V. tříd platí za 1 oběd 3,0Kčs, VI.-IX. Tříd 3,20 Kčs, dospělí 3,95
Kčs. Dětem rodičů s nižšími příjmy se poskytují slevy podle počtu dětí. Příjmy
za obědy nestačí ani pro celkový náklad na nákup potravin, jak dokazuje přehled
o hospodaření školních jídelen ZDŠ a MŠ v Němčicích nad Hanou.
Přehled o hospodaření školních jídelen v Kč:
Rok čerpání
rozpočtu

Příjmy plán

Skutečnost Vydání
plán

Skutečnost

1962

180 000

204 166

249 800

ZDŠ
245 010
MŠ
38 561
Celkem: 283 571

1963

180 000

197 485

257 600

ZDŠ
230 457
MŠ
36 606
Celkem: 267 063

Školní jídelna ZDŠ zahájila provoz 4.prosince 1950. Jejím zřízením
byl na zdejší škole prakticky natrvalo odstraněn rozdíl ve stravování mezi žáky
domácími a přespolními.

Školní jídelna MŠ
Školní jídelna MŠ vyvařuje pro děti mateřské školy s celodenní péčí. Mimo
obědy poskytuje dětem pravidelně denně přesnídávky a svačinky, neboť v MŠ s
provozem delším než 6 hodin se děti stravují.
stravování je velmi dobré a u
některých dětí je biologická skladba ve škole spotřebovaných jídel hodnotnější
než při stravování domácím. V jídelně MŠ se stravuje průměrně denně 35 dětí a
6 zaměstnanců školy. Za denní stravování platí rodiče od 0,50 Kčs do 4,0 Kčs.
Výše poplatků se určuje zpravidla podle výše jejich příjmů a počtu dětí v rodině.
Školní kuchyně MŠ zaměstnává 1 kuchařku. Umístění kuchyně je nevhodné,
prostorově nevyhovuje a z toho důvodu je také kuchyně nedostatečně vybavena.

Školní jídelna jeslí
Tato jídelna je součástí denních jeslí, které jsou v provozu od 7.00 do 17.00
hodin. Průměrně se zde denně stravuje 20 dětí a 7 osob zaměstnaných v jeslích.
Mimo obědy dostávají děti přesnídávky (v 8.30 hodin) a svačinky (v 15.00
hodin). V jejich jídelníčku převládají mléčná jídla a zelenina.
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Jeslím sloužila původně kuchyně mateřské školy, která byla umístěna v
přízemí budovy MŠ a jeslí. Ale pro nedostatečný prostor pro přípravu vhodných
jídel pro děti do tří let byla pro jesle zřízena v roce 1958 samostatná kuchyně.
Zde pracuje 1 kuchařka s denním úvazkem 4 hodiny. Po stránce hygienické je
třeba tuto kuchyň ještě dobudovat.

X. Služby obyvatelstvu
Služby obyvatelstvu v Němčicích nad Hanou jsou na jednotlivých úsecích
občanské vybavenosti zajišťovány Podnikem místního hospodářství v Němčicích
nad Hanou, Oblastními komunálními službami města Prostějova, Hospodářským
podnikem města Prostějova, Lidovým družstvem holičů a kadeřníků se sídlem v
Prostějově a po stránce finančních služeb Státní spořitelnou Prostějov, pobočkou
v Němčicích nad Hanou.

Podnik místního hospodářství (MH)
Podnik místního hospodářství zajišťuje, zlepšuje a rozšiřuje služby
obyvatelstvu, provozuje opravářskou a údržbářskou činnost a obstarává správu a
údržbu bytového majetku v obci. MH je v současné době jedním z
nejdůležitějších a nejrozsáhlejších úseků, které řídí národní výbory, neboť provoz
podniků MH je napojen na rozpočet příslušného MNV, který stanový i jejich
plán.
Podnik MH v Němčicích nad Hanou byl zřízen v roce 1962 z popudu ONV.
Sdružuje celkem 32 provozoven, které jsou rozmístěny v 9 obcích jižní části
okresu Prostějov. V roce 1965 zaměstnával celkem 68 osob, z toho 44 mužů a 24
žen. V Němčicích nad Hanou zajišťuje Podnik MH služby obyvatelstvu v 8
profesích (povoláních-řemeslech): zámečnictví, stolařství, zahradnictví,
mechanika, dámské krejčovství, prádelna, nákladní doprava a různé (malířství,
natěračství, oprava elektropřístrojů a radiopřijímačů jako doplňková služba
podniku MH). V jiných obcích zajišťuje Podnik MH tyto služby: Nezamyslicezámečnictví, stolařství, osobní doprava a jako doplňkovou službu dámské
krejčovství, malířství, kamenosochařství, Tištín-sedlářství, dámské krejčovství,
Koválovice-Osíčany-zámečnictví, Obědkovice-zámečnictví, Dobromilicekamenolom, Vrchoslavice-klempířství, dámské krejčovství, Mořice a
Víceměřice-dámské krejčovství.
Převážná část provozoven je umístěna na původních místech, tedy v
provozech, kde byly dílny zřízeny ještě za dob soukromého podnikání. Proto dnes
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tyto provozovny již nevyhovují hlavně po stránce prostorové, strojové
vybavenosti a bezpečnosti práce. Jako vyhovující je možno označit provozovny
stolařství, mechaniky a prádelny v Němčicích nad Hanou, provozovny stolařství,
zámečnictví a osobní dopravy v Nezamyslicích, provozovny zámečnictví v
Obědkovicích a Osíčanech. Podniku MH nevyhovuje značné rozčlenění
provozoven jak po stránce řízení a nákupu materiálu, tak i po stránce investic. V
důsledku nákupu materiálu za maloobchodní ceny se zvyšují neúměrně sazby za
prováděné služby obyvatelstvu. Proto občané vyhledávají raději řemeslníky na
údržbářské a opravářské práce “za černou mzdu” a podnik MH se stává
hospodářsky pasivní, neboť jeho ztrátovost se stále prohlubuje. Finanční ztráta za
rok 1964 činila 43 895,69 Kčs.
Podle nové soustavy ekonomického řízení, která u podniků MH má být
zavedena v roce 1966, musí každý podnik být hospodářsky naprosto soběstačný,
bez rozpočtových příspěvků MNV nebo ONV. Dobrých hospodářských výsledků
může v současné době dosáhnout jen ten podnik MH, který soustředí co nejvíce
profesí do jednoho střediska, jež má výhodné spojení s celou obhospodařovanou
oblastí a je zároveň střediskem nákupu veškerého zboží. To jsou dnes hlavně
okresní města. Z těchto důvodů se budou celostátně rušit tzv. “malé podniky MH”
ve větších spádových obcích a na každém okrese zůstane zpravidla jen jeden
podnik MH, který bude zajišťovat služby obyvatelstvu v celém okrese, popřípadě
i větší oblasti. Proto také Podnik MH v Němčicích nad Hanou byl 31.prosince
1965 zrušen.

Lidové družstvo holičů a kadeřníků Hygie Prostějov, provozovny Němčice
nad Hanou
V současné době 1967 zajišťuje holičské a kadeřnické služby na našem
okrese kadeřnické družstvo Hygie 180 pracovnicemi a pracovníky na 70
provozovnách. V Němčicích nad Hanou pečují o tyto služby 2 provozovny s
dvěma pracovníky a dvěma pracovnicemi, a to nejen pro Němčice nad Hanou,
ale i okolí, neboť nejbližší holičské a kadeřnické provozovny jsou v
Nezamyslicích a v Klenovicích na Hané.
Chlapecké a pánské holičské úkony provádí provozovna v ulici Dolní brána
v domě č.410, dámská provozovna je na Palackého náměstí v domě Josefa Synka
č.9. Obě provozovny v současné době stačí k zajištění holičských a kadeřnických
služeb pro Němčice nad Hanou a okolí, jelikož většina mužů se holí sama a
značnou část dětí i dospělých stříhají, popřípadě i holí bývalí holiči, kteří jsou
dnes v jiném pracovním poměru a holičské práce v Němčicích nad Hanou i jinde
provádějí mimo zaměstnání.
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Koncem minulého století byla v Němčicích nad Hanou jen jedna holičská
oficina (provozovna) v domě č.183 v Masarykově ulici, kde pracoval holič
František Pospíšil sám. V té době stříhal a holil po domech Matěj Krasický. Před
první světovou válkou otevřel v Němčicích nad Hanou v Masarykově ulici v
domě č.184 další živnost holič a kadeřník František Chytil. Holič František
Pospíšil padl v první světové válce. Tuto živnost převzal jeho bývalý pomocník
Cyril Rumplík. Po návratu z československých legií po první světové válce si
zařídil holičství v pořadí třetí Vilém Macháček na Náměstí Palackého v domě
č.24 a v roce 1934 otevřel čtvrtou živnost v nynější provozovně v Dolní bráně
Rostislav Zedníček jako holič a kadeřník pánský a dámský. Po dvou letech přestal
dámské kadeřnictví provozovat, neboť v té době si otevřela samostatnou živnost
dámská kadeřnice Jiřina Prémová, provdaná Synková. O několik roků později si
otevřeli v obci samostatnou živnost holičství a dámské kadeřnictví manželé
Šťastných a tento stav 6 holičských provozoven asi s patnácti kvalifikovanými
pracovníky se u nás udržel až do roku 1945. V roce 1946 úmrtím holiče Cyrila
Rumplíka a jeho zetě Aloise Zdráhala skončila jejich živnost.
Po druhé světové válce před združstevněním pracovalo v Němčicích nad
hanou celkem 5 holičských a kadeřnických živností. V roce 1950 při
združstevnění živností přešly 3 z těchto živností na nový družstevní systém
“Lidové družstvo holičů a kadeřníků se sídlem v Prostějově”, Macháček a
Zedníček do jedné pánské provozovny, Synková do dámské provozovny. Od roku
1965 dostalo družstvo nový název Hygie, lidové družstvo holičů a kadeřníků
Prostějov. Tato družstva usměrňuje v hospodářské činnosti Krajský svaz řemesel
v Brně na základě pokynů a směrnic Ústředního svazu řemesel v Praze. Stanoví
jednotlivým družstvům úkoly v plnění plánů na pracovníky a dle těchto ukazatelů
určí celostátně jejich mzdu. Tato činí v současné době 56 % hrubého obratu
provozovny. Vedoucím pánské provozovny v Němčicích nad Hanou je stále
Rostislav Zedníček, dámskou provozovnu kadeřnickou nyní vede Božena
Macháčková.
Hospodářský podnik města Prostějova-kominictví Němčice nad Hanou
Původní koncesovaná (úředně povolená) živnost kominictví v Němčicích
nad Hanou, Žabák č.390, byla v roce 1960 rozdělena Hospodářským podnikem
města Prostějova na dva pracovní úseky (obvody), které byly přiděleny
kominickým mistrům z Němčic nad Hanou takto: úsek č.18 Josefu Matouškovi s
těmito obcemi: Němčice nad Hanou, Nezamyslice-Těšice, Tištín, KováloviceOsíčany, Mořice, Pavlovice-Unčice, Srbce, Vitčice, Vrchoslavice-Dlouhá Ves,
celkem 9 obcí. Úsek č.19 Ladislavu Matouškovi s těmito obcemi: hruška,
Tvorovice, Klenovice na Hané, Obědkovice, Ivaň, Čelčice, Skalka, Pivín,
Dobromilice, Doloplazy-Poličky, Dřevnovice, Víceměřice, celkem 12 obcí. Z
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dnešních přidělených obcí patřily dříve Klenovice na Hané, Obědkovice a Čelčice
kominické živnosti v Kojetíně, Ivaň kominické živnosti v Tovačově, kdežto
Měrovice nad Hanou a Stříbrnice byly součástí kominické živnosti v Němčicích
nad Hanou.
Hlavním úkolem kominíků je provádět pravidelné čištění komínů v
určeném úseku. Komíny u všech staveb musí mít náležitosti stanovené
československou státní normou (dohodnutý předpis). Kominíci mají upozorňovat
vlastníka domu na zjištěné stavební i požární závady a hlásit je stavebnímu úřadu
nebo okresní inspekci státního požárního dozoru.
V minulém století měla kominické živnosti zpravidla jen okresní města.
Během posledních 100 let se u nás rozrostla nejen města, ale i vesnice. Výstavbou
obcí se zvýšil i počet komínů. Na základě těchto změn se zřizovaly nové
kominické živnosti a současně se měnily také původní kominické obvody. Na
okrese přerovském, kam Němčice nad Hanou původně náležely, přibyly 4
kominické živnosti.
Prvním kominickým mistrem v Němčicích nad Hanou se stal počátkem
tohoto století František Šubrt. Roku 1923 převzal jeho kominickou živnost Petr
Matoušek, který vyučil v tomto řemesle svého syna Josefa a ten svého bratra
Ladislava. V roce 1952 byly kominické živnosti zrušeny a přešly na Krajský
kominický podnik v Olomouci, později na Oblastní služby města Kojetína. Při
reorganizaci (nové uspořádání) okresů a krajů v roce 1960 byli naši kominíci
přičleněni Hospodářskému podniku města Prostějova.

Hospodářský podnik města Prostějova-pohřební služba Němčice nad
Hanou, Novosady č.86
Pohřební služba zajišťuje obyvatelstvu služby, které souvisejí s pohřbem
občanů, pochováním nebo žehem. Zařizuje prodej rakví, kytic a věnců, upravuje
dekoraci (výzdobu místnosti) v domě smutku, opatřuje tisk parte (tištěné úmrtní
oznámení) a vypravuje pohřeb svým autofurgonem (pohřební vůz). Při úmrtí v
nemocnici pohřební služba vyřídí vše, čeho je třeba k převozu zemřelého. V
nemocnici předá i oblečení pro nebožtíka do rakve, s Pohřebním ústavem v
Prostějově vyřídí převoz zemřelého i pohřeb. podle přání pozůstalých dá v
Prostějově natisknout parte a postará se i o jejich dodání pozůstalým. Pohřební
služba v Němčicích nad Hanou zajišťuje tyto služby následujícím 10 obcím:
Němčice nad Hanou, Hruška, Tvorovice, Klenovice na Hané, Pivín, Mořice,
Pavlovice-Unčice, Srbce, Vitčice, Vrchoslavice-Dlouhá Ves.
Pohřební služba v Němčicích nad Hanou byla zřízena Hospodářským
podnikem města Prostějova v roce 1961. Vede ji Anežka Mádrová, jejíž otec
František Adamík jako stolař a truhlář vyráběl již před 50 lety rakve podle přání
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pozůstalých. Později, když vznikly továrny na výrobu rakví, objednával je do
skladu a prodával je pro zemřelé v Němčicích nad Hanou i v širokém okolí. Ještě
za jeho života převzala tuto živnost jeho dcera Anežka Adamíková-provdaná
Mádrová, která po zrušení živnosti “Sklad a prodej rakví” přešla do služeb
Hospodářského podniku města Prostějova.

Sběrna prádla, šatstva a elektrických spotřebičů
Přesné označení: Oblastní komunální služby města Prostějova-sběrna
Němčice nad Hanou, od roku 1966 Okresní podnik služeb Prostějov.
Sběrna je umístěna na Palackého náměstí v přízemí domu č.283, jehož
majitelkou je Anna Maráková. Sběrna zajišťuje pro občany z Němčic nad Hanou
a 10 okolních obcí praní prádla a chemické čištění a barvení oděvů. Od roku 1963
přijímá také opravy elektrospotřebičů. Provozovna má jen jednu větší místnost,
která současnému zvýšenému provozu již nevyhovuje. Celkové roční tržby od
obyvatelstva se pohybují kolem 100 000 Kčs. V roce 1965 dosáhla sběrna ročního
obratu 117 000 Kčs. Mimo Prostějov je to jedna z nejstarších sběren prádla a
šatstva a také sběrna s největším ročním obratem.
Vedoucí sběrny Františka Arnoštová, rozená Jiříčková, převzala před 18
lety sběrnu po matce Františce Jiříčkové, která již od roku 1928 brala věci k
čištění pro firmu J. Chrištov, čistírna a barvírna Vyškov.

Obnova, nové označení Oděvní tvorba, okresní průmyslový podnik v
Prostějově 5124-rychloopravna obuvi Němčice nad Hanou
Rychlosprávkárna obuvi zajišťuje opravy veškeré obuvi, vulkanizace
(způsob opravy za horka) gumové obuvi, opravy veškerých deštníků a koženého
zboží (školní aktovky, kabelky všeho druhu, nákupní tašky) a opravy punčoch.
Mimo tuto činnost provádí rychloopravy obuvi, opravy špiček, podpatků a jiné
drobné opravy. Podrážky se v rychloopravně neopravují. Rychlosprávkárna je
umístěna v Masarykově ulici ve dvou místnostech v přízemí domu č.356.
Majitelem je Miroslav Mišurec. Dílna současnému provozu služeb vyhovuje.
Průměr tržeb v období posledních tří let za služby obyvatelstvu činí 90 000 Kčs.
Původně prováděli opravy obuvi v obci obuvníci jako živnost a zhotovovali
i obuv novou. Zřízením prodejny firmy Baťa v Němčicích nad hanou v roce 1926
byla zřízena při této prodejně i správkárna obuvi, která byla v provozu až do roku
1948, kdy byly opravy obuvi soustředěny do okresních měst. Pro nepružnost
provádění oprav a zatíženost dopravy obuvi do města bylo nutno zřizovat nové
správkárny ve střediskových obcích, aby se vyhovělo zákazníkům. A tak byla v
roce 1949 zřízena i naše Obnova, která zaměstnává 1 řemeslníka a 1 vedoucí.
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Poštovní novinová služba (PNS), stánek č.09 Němčice nad Hanou
Laminátový (laminát-velmi pevná a odolná hmota) stánek PNS z roku 1962
je umístěn v Masarykově ulici na místě, kde dříve stála dřevěná prodejní budka
trafiky. Slouží hlavně prodeji novin a časopisů, prodeji tabákových výrobků,
kancelářských potřeb a upomínkových předmětů, službě pofis (prodej známek
pro sběratele) a prodej knih. Vedlejším úkolem tohoto stánku je prodej
poštovních cenin (známek, poukázek, průvodek), losů státní loterie, sazky a
sportky. Poštovní novinová služba prodává ve stánku nepřetržitě od 7.00 do 16.30
hodin, mimo stánek v čekárně na nádraží (od 5.00 do 6.30). V neděli je prodej ve
stánku omezen na dobu od 5.00 do 11.00 hodin. Průměrná měsíční tržba za
noviny činí 8 000-9 000 Kčs, za ostatní zboží 13 000-14 000 Kčs. PNS
zaměstnává ve stánku 2 osoby. Vedoucí je Marie Tesaříková č.488.
Počátkem tohoto století byla v Němčicích nad Hanou jediná trafika v ulici
Novosady č.153 (majitel Nykl). Mimo trafiku se kuřivo v Němčicích nad Hanou
prodávalo ve dvou obchodech se smíšeným zbožím a ve 4 hostincích. Po první
světové válce bylo více uchazečů o trafiky, ale povolení k prodeji kuřiva získali
váleční invalidé (po zraněních z války) - Václav Zahradníček a Alois Pavelka.
Zahradníček si postavil nejdříve dřevěnou prodejní budku v prostoru
dnešních uhelných skladů, později na místě nynějšího stánku PNS. Pavelka si
zařídil trafiku ve svém domě č.271 v Horní bráně. Tyto 2 trafiky prodávaly
kuřivo, kuřácké potřeby, poštovní známky a noviny, které dostávali přímo z
příslušných administrací. Mimo vlastní prodej dodávaly obě trafiky kuřivo i
místním hostincům. Po skončení prodeje kuřiva na lístky po druhé světové válce
prodal Zahradníček kuřiva ročně asi za 150 000 Kčs a Pavelka za 120 000 Kčs.
V současné době se kuřivo prodává v Němčicích nad Hanou mimo prodejní
stánek PNS také v prodejně papírnictví Jednoty LSD, ve dvou pohostinstvích a
ve dvou závodních kantýnách.

Státní spořitelna Prostějov-pobočka Němčice nad Hanou
Vznikla po druhé světové válce přeměnou dosavadní místní Hospodářské
záložny na peněžní ústav s názvem Spořitelna a záložna v Němčicích nad Hanou.
Později při reorganizaci peněžnictví se stala v roce 1953 pobočkou Státní
spořitelny v Kojetíně a od roku 1960 v Prostějově.
Prvořadým úkolem státní spořitelny je výchova občanů ke spořivosti.
Státní spořitelna soustřeďuje úspory občanů a pečuje o jejich bezpečnost. Každý
náš občan má možnost ukládat si třeba i malou část svého měsíčního příjmu do
spořitelny buď osobně sám na vkladní knížku, nebo po dohodě se spořitelnou si
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dát pravidelně měsíčně svým podnikem ukládat u spořitelny určitou částku ze
svého měsíčního příjmu (podnikové spoření). Totéž provádí JZD z pevné stálé
odměny u svých členů. Tím si občan zajišťuje možnost pořídit si po delší době i
takovou věc, kterou by si z pravidelného platu najednou koupit nemohl (pračku,
rádio, televizor apod.) nebo zpříjemnit sobě i své rodině letní dovolenou
(zájezdem, rekreací apod.). Vklad u statní spořitelny je vkladem vkladatele.
Spořitelna mu jej vyplatí bez výpovědi kdykoli, má-li vkladní knížku na 2% úrok.
Vlastní-li vkladní knížku na 3% úrok, je výpovědní lhůta šestiměsíční. Z peněz
uložených na výherní knížky se úroky neposkytují. Místo toho se koná dvakrát
do roka slosování výherních vkladních knížek. Vklady na vylosovaných knížkách
se pak zvyšují o výhru (20 %, 100 %, 250 % z průměrné výše vkladů v posledním
období) anebo prémií 1 000 Kčs, která se připisuje vylosovaným číslům
vkladních knížek za předpokladu, že během posledních 6 měsíců před tahem byl
na knížce vklad nejméně 200 Kčs.
Státní spořitelna slouží obyvatelstvu nejen tím, že přijímá vklady, ale
poskytuje také pracujícím půjčky, například na nákup nábytku i ostatního zařízení
domácnosti, na opravu či přestavbu rodinného domku apod. Vypůjčenou částku
splácí dlužník i s úroky 4-6 % v pravidelných měsíčních splátkách. Vedlejším
úkolem státní spořitelny je prodej losů československé státní loterie, která provádí
slosování (tah) pravidelně měsíčně, tedy 12x do roka.
Pobočka Státní spořitelny v Němčicích nad Hanou má své pracovny v
jednopatrové budově bývalé Občanské záložny Němčice nad Hanou č.2 v Horní
bráně. Tato budova byla postavena v roce 1938 stavitelem Tomášem Handlem z
Tvorovic a dnes se vším zařízením a vybavením má hodnotu 413 519 Kčs. V
přízemí budovy je vhodná úřadovna s čekárnou a jednopokojový byt, v prvním
patře jsou 2 dvoupokojové byty.
Státní spořitelna Prostějov-pobočka v Němčicích nad Hanou slouží dnes
obyvatelstvu 6 obcí: Němčic nad Hanou, Hrušky, Srbec, Tvorovic, Vitčic a
Vrchoslavic s Dlouhou Vsí. Přijímá veškeré vklady a provádí sama doplňkové
půjčky na nákup spotřebního zboží. Jinak veškeré půjčky na stavby, přestavby
rodinných domků a půjčky v hotovosti zprostředkuje přímo v centrále (ústředně)
Státní spořitelny v Prostějově. S rostoucí životní úrovní obyvatelstva vzrůstá stav
vkladů i počet vkladatelů a roste průměrná výše vkladů na 1 vkladatele, jak nám
ukazují číselné údaje o práci pobočky Státní spořitelny v Němčicích nad Hanou.
Rok:
31.12.

Počet vkladatelů

1960

3 304

Stav vkladů v Kčs

5 324 000

Průměrná výše
vkladu na 1
vkladatele v Kčs
1 611
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1963

3 707

8 475 000

2 286

1965

3 709

11 780 000

3 178

Rok:
31.12.

Částka
úložky přímo
na knížku (v
tisících Kč)

1960

-

Částka úložky
na podnik.
spoř.
závody JZD (v
tisících Kčs)

Celkem
uloženo (v
tisících)
Kčs

Zaměstnanců
zapojených do
podnik. spoř.
závody JZD

-

-

5 418

-

-

1 499

6 478

392

323

6 668

206

214

1963

4 355

624

1965

5 476

377
815

Jen v roce 1963 v době od 1.11. do 31.12. si vypůjčilo 69 žadatelů na
doplňkové půjčky na nákup spotřebního zboží u pobočky Státní spořitelny v
Němčicích nad Hanou 155 000 Kčs.
Shora uvedené výsledky hospodaření pobočky Státní spořitelny v
Němčicích nad Hanou nejlépe dokazují její ekonomický (národohospodářský)
význam a zároveň potřebu tohoto peněžního ústavu pro finanční služby
obyvatelstva jižní části okresu Prostějov.

Z historie peněžních ústavů v Němčicích nad Hanou
Před dvěma sty lety nebylo u nás peněžních ústavů. Výpůjčky bylo možno
obdržet jen soukromě, hlavně u židů, a to na úrok 20-40 %.
Z nařízení císaře Josefa II. Z roku 1788 byly na všech bývalých panstvích
zakládány vrchnostenské sýpky. Do těchto sýpek museli poddaní odvádět
každým rokem určité množství obilí, tzv. kontribuce, a tak vytvářet potřebné
zásoby obilí pro neúrodná léta. V případě neúrody se potom čerpalo obilí na setí
i na mletí z těchto zásob a obyvatelstvo tak bylo uchráněno nejen před hladem,
ale i morem, který hlad zpravidla provázel.
Po zrušení roboty v roce 1848 povstaly z kontribučenského fondu obilního
kontribučenské záložny jako první peněžní ústavy na našem venkově. Zákonem
z roku 1864 byly totiž kontribučenské sýpky zrušeny a prodány obcím nebo
občanům k rozebrání. Z utržených peněz se pak tvořily podle zákona
kontribučenské záložny. Kontribučenská záložna v Němčicích nad Hanou vznikla
z kontribučenského fondu obilního bývalého panství Kojetín-Víceměřice, jehož
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majitelkou byla tehdy maďarsko-německá rodina Szandor –Metternichova.
Kontribučenská záložna měla původně 220 podílníků ze 7 obcí (Němčice nad
Hanou, Měrovice nad Hanou, Hruška, Stříbrnice, Popůvky, Víceměřice a Pličky),
které patřily k jednomu kontribučenskému fondu se sídlem v Němčicích nad
Hanou. Podílníky byli všichni majitelé usedlostí, jejichž pozemky byly zapsány
v josefínském katastru jako orná půda. Ještě v roce 1911 z nařízení moravského
zemského výboru byla zhotovena nová matrika, v níž museli být zapsáni jako
podílníci všichni majitelé pozemků, nabytých od kterékoliv usedlosti. Podle
záznamu místního kronikáře byla kontribučenská záložna v roce 1919 neznámým
pachatelem v noci vyloupena a odcizena z ní hotovost 3 448 Kčs. Vzhledem k
tomu, že kontribučenské záložny pozbyly svého významu zřízením jiných
peněžních ústavů, zanikla po první světové válce i kontribučenská záložna v
Němčicích nad Hanou.

Rolnicko-občanská záložna
V druhé polovině minulého století nastává na venkově nové období
hospodářského podnikání rolníků i řemeslníků. K tomu je potřeba peněz, které
může nejvýhodněji zapůjčit peněžní ústav. Dosavadní kontribučenská záložna v
Němčicích nad Hanou neměla dostatečných finančních prostředků, a proto se
několik občanů s tehdejším starostou Janem Zedníčkem a rechtorem
(nadučitelem) Janem Sedláčkem v čele rozhodlo zřídit pro potřebu občanů,
rolníků a řemeslníků z Němčic nad Hanou i okolí větší peněžní ústav. A tak
založili roku 1883 Rolnicko-občanskou záložnu, která při svém založení čítala 34
členů. Rolnicko-občanská záložna v Němčicích nad Hanou měla v roce 1933 při
svém padesátiletém jubileu svého trvání ze všech místních peněžních ústavů
nejvíce vkladů. Před druhou světovou válkou (1935) postavila nákladem 175 000
Kčs novou jednopatrovou budovu (č.410) v ulici Dolní brána. V přízemí této
budovy byly zbudovány dvě prodejní místnosti, byt pro domovníka a v prvním
patře kanceláře záložny.

Občanská záložna
Koncem minulého století došlo u nás v Němčicích nad Hanou k
názorovému rozdělení obyvatelstva do dvou skupin-konzervativní (lpící na
starém a přežitém) a pokrokové. Vedení obce i Rolnicko-občanské záložny měla
v rukou konzervativní skupina v čele se starostou Zedníčkem. Omezený počet
členů (34) nebyl v záložně po jejím založení zvyšován, naopak od roku 1908 klesl
na pouhých 24 členů a ten zůstal nezměněn až do jejího zrušení. Proto tehdejší
místní předáci pokrokového směru se rozhodli zřídit na družstevním podkladě
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záložnu pro širší okruh členstva s neomezeným počtem členů. A tak 5.ledna 1896
byla svolána ustavující schůze, na které se sešlo 24 členů, kteří projednali a
zařídili vše potřebné k činnosti Občanské záložny, společnosti s ručením
omezeným. Koncem roku 1896 měla Občanská záložna v Němčicích nad Hanou
již 72 členů, 24 837,0 Kr volných vkladů a 312,0 Kr rezervních fondů. Stanovené
úkoly plnila Občanská záložna v Němčicích nad Hanou po dobu svého trvání
velmi dobře, neboť ve výroční zprávě v roce 1933 uvádí 389 členů a přes 4 000
000,0 Kčs vkladů. V roce 1938 dala tato záložna postavit stavitelem Tomášem
Handlem z Tvorovic jednopatrovou budovu č.2 v ulici Horní brána nákladem 235
000,0 Kčs.

Spořitelní a záloženský spolek
Po skončení první světové války byl v Němčicích nad Hanou založen v
roce 1919 Spořitelní a záloženský spolek. Tak od tohoto roku byly v Němčicích
nad Hanou 3 peněžní ústavy, které docela dobře sloužily občanstvu jak v
Němčicích nad Hanou, tak i v širokém okolí. Svědčí o tom nejlépe údaje o
hospodaření těchto ústavů v roce 1933:
Ústav

Počet
členů

Vklady v Kčs

Půjčky v Kčs Rezervní
fond v Kčs

Rolnickoobčanská záložna

24

4 505 316

4 193 970

148 500

Občanská záložna

389

4 029 047

nezjištěno

190 416

Spořitelní a
záloženský spolek

126

1 700 000

700 000

8 000

Celkem:

539

10 234 363

-

346 916

Tyto tři peněžní ústavy hospodařily až do 1.března 1943, kdy došlo ke
sloučení Rolnicko-občanské záložny, Občanské záložny a Spořitelního a
záloženského spolku v Němčicích nad Hanou v jeden peněžní ústav, v
Hospodářskou záložnu v Němčicích nad Hanou, která ke dni sloučení převzala
asi 12 000 000,0 Kčs vkladů. Srovnáním vývoje peněžních ústavů v první i druhé
světové válce bylo zjištěno, že přírůstky vkladů byly daleko vyšší než v době
míru, avšak u půjček docházelo ke značnému poklesu. Proto také po skončení
druhé světové války vykazovala Hospodářská záložna v Němčicích nad Hanou
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ke dni 1.11.1945, kdy došlo k první měnové reformě u nás, celkem 36 000 000,0
Kčs vkladů.
V roce 1945 byly dosavadní orgány Hospodářské záložny nahrazeny
pětičlennou národní správou, která vedla ústav až do roku 1952, kdy podle zákona
84/52 dochází k zestátnění peněžnictví. V roce 1948 podle zákona 181/48 byla
změněna firma Hospodářské záložny na Spořitelnu a záložnu v Němčicích nad
Hanou a od 1.ledna 1953 v důsledku zákona 84/52 na Státní spořitelnu v Kojetíně,
pobočka Němčice nad Hanou.

B. Výrobní vybavení obce
I.

Průmyslová výroba

Cukrovar v Němčicích nad Hanou
Cukrovar v Němčicích nad Hanou nesl původně název “Rolnický akciový
cukrovar a rafinerie Němčice nad Hanou”. Dnešní označení závodu zní:
Jihomoravské cukrovary, národní podnik, Staré Město u Uherského Hradiště,
závod 09 Němčice nad Hanou.
Cukrovar je nejstarším a největším výrobním zařízením v obci. Rozkládá
se ve východní části sídliště v blízkosti nádraží při křižovatce silnic z Němčic nad
Hanou do Měrovic nad Hanou a Vrchoslavic na ploše o výměře asi 12 ha. V
Nádražní ulici naproti cukrovaru byla vybudována v roce 1949 na ploše 1,5ha
mechanická skládka cukrovky o čtyřech složištích s možností uskladnění 175
000q řepy. Mimo tento sklad má cukrovar ke skladování cukrovky také
mechanickou skládku vagonové řepy (2 složiště) a 4 zpevněné skládky řepy
přímo v prostoru objektů (samostatné stavby) cukrovaru, které pojmou celkem
150 000q cukrovky.
Provoz cukrovaru zajišťují tyto objekty a zařízení: surovárna, rafinerie,
kotelna, elektrárna, dílny, skladiště rafinády (bílý cukr) o kapacitě 110 000 q
cukru, skladiště materiálu, kanceláře a mechanické skládky uvnitř i mimo závod.
V prostoru cukrovaru je také obytné budova pro 6 rodin hospodářských
pracovníků.

Přehled o výrobní činnosti závodu
Pro posouzení současného stavu výroby v cukrovaru nejlépe poslouží
porovnání základních ukazatelů v prvních 9 cukrovarských kampaních (1910-
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1918), kdy náš cukrovar pracoval jen jako surovárna, s ukazateli posledních 9
kampaní (1958 1966), tedy v rozmezí téměř šedesáti let.
Období

1910 - 1918

1958 - 1966

Průměrné množství zpracované
cukrovky za 1 kampaň:

677 243 q

957 328 q

Průměrné množství vyrobeného
cukru za 1 kampaň:

suroviny:
109 015 q

rafinády:
160 988 q

Průměrná doba trvání 1 kampaně:

87 dní

70 dní

Průměrné množství zpracované
cukrovky za 1 den (24 hodin):

7 794 q

13 698 q

Průměrné množství vyrobeného
cukru:

surovina:
1 254 q

rafináda:
2 303 q

K získání přehledu o celkovém stavu a vývoji výroby v našem cukrovaru
uvádím několik údajů o průměrných i minimálních a maximálních hodnotách
základních ukazatelů. Za dobu svého trvání (včetně kampaně 1966-1967), tj. za
57 cukrovarských kampaní, zpracoval cukrovar celkem 39 475 870 q řepy. Za 9
kampaní, tj. do roku 1918-1919, vyrobil v surovárně 981 137 q surového
(žlutého) cukru a od cukrovarské kampaně 1919-1920 do kampaně 1966-1967 ve
své rafinerii 6 047 777 q cukru (bílého zboží). Průměrné zpracování cukrovky za
1 cukrovarskou kampaň během 57 let jeho provozu činí 692 559 q. Průměrné
množství vyrobeného cukru (rafinády) od roku 1919, tj. během 48 kampaní, činí
v jedné kampani 125 995 q bílého cukru. Průměrné denní zpracování cukrovky
(24 hodin) během 57 kampaní je 11 492 q a průměrná výroba bílého cukru (48
kampaní) během 24 hodin činí 2 279 q. Nejvyšší cukernatost (digesce) řepy byla
v roce 1942, kdy činila 19,95 % kampaňového průměru, nejmenší 15,05 %
kampaňového průměru v roce 1966. Za dobu svého trvání pracoval cukrovar v
letech 1910-1919 jen jako surovárna 782 kampaňových dní a jako cukrovar s
rafinerií zpracovával cukrovku v letech 1919-1966 2 653 dní, tj. celkem za 57
kampaní 3 435 kampaňových dní. Nejkratší kampaň v Němčicích nad Hanou byla
v roce 1933, kdy trvala jen 29 dní (od 9.10. do 6.11. 1933). Nejdelší kampaň byla
v roce 1918, neboť trvala od 10.10.1918 do 18.1.1919, tj. 101 den. Nejčastěji v
roce byla kampaň zahájena 28.9.1914, nejpozději v roce 1945, kdy neurovnané
poměry po skončení druhé světové války znemožnily včasné zahájení kampaně.
Začala až 8.listopadu. Nejmenší množství řepy-399 400 q zpracoval náš cukrovar
v roce 1943(v době od 18.10.- 18.11., tj. za 32dní). Největší množství cukrovky
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-1133 020 q v roce 1966 (v době od 5.10. do 31.12., tj. za 88 dní). Nejmenší
množství rafinády, tj. 76 993 q bylo vyrobeno v roce 1945 (v době od 8.11. do
10.12., tj. za 32 dní). Nejvíce - 189 220 q v roce 1964 (v době od 1.10. do 16.12.,
tj. za 77dní). Z tohoto množství bílého cukru bylo: 152 900 q exportního krystalu,
26 900 q tuzemského krystalu, 2 820q krupice a 6 480q moučky. Kostky se v
tomto roce, po 45 letech provozu rafinerie, nevyráběly. V dějinách cukrovaru
byla jediná kampaň přerušena. Bylo to v roce 1944, kdy v období svátků Všech
svatých (1.11.) a deštivého počasí byl tak velký nedostatek řepy v cukrovaru, že
kampaň musela být úplně zastavena a teprve po 5 dnech byl provoz cukrovaru
znovu obnoven.
V dnešní době vyrábí cukrovar z největší části exportní rafinády. Jsou to
tyto druhy cukru: Crystals (10), Granulated (18), Superior Fine (24), Superior
Extrafine (32) a to v balení po 100 kg juta a po 50 kg papír nebo po 100 kg juta
(textilní surovina na výrobu pytlů) + polyethylen. Z tuzemských druhů cukru se
vyrábí krystal po 100kg juta, krupice po 25 kg, moučka po 25 kg a kostky rovněž
po 25 kg.
Zaváděním mechanizace (strojové výroby) do výroby se mění formy práce
i v našem cukrovaru. Zatímco na pracovišti přibývá strojů, které nahrazují lidskou
práci, ubývá při plném provozu cukrovarské kampaně téměř každým rokem
pracovníků. Snižuje se stav kampaňových pracovníků, ale zvyšuje se počet
stálých zaměstnanců cukrovaru v důsledku údržby většího počtu strojů a
složitějších strojních mechanizmů nového zařízení. V průměru posledních let činí
celkový stav pracovníků v době kampaně 650 osob, počet stálých zaměstnanců
mimo kampaň 140 osob.

Z historie cukrovaru
Hlavním důvodem pro vybudování cukrovaru v Němčicích nad Hanou
bylo nejen pěstování řepy cukrovky v úrodní nížině při řece Hané, ale také
všechny ty trampoty, které naši zemědělci museli každoročně překonávat při
odvozu a prodeji řepy do cukrovarů, které u nás vlastnila bohatá německá šlechta.
Až do padesátých let minulého století převládalo v našem zemědělství tak
zvané úhorové hospodaření, při němž část pozemků zůstávala neoseta. Intenzivní
(usilovné) polní hospodaření, tj. hospodářství s větší režií a zvýšeným výkonem
člověka, sledující rentabilitu (výnosnost) půdy na menším prostoru, přinesla
teprve cukrovka. Kdy se tato plodina začala u nás v Němčicích nad Hanou
pěstovat, nelze přesně zjistit, ale mezníkem jistě bude postavení cukrovarů v
Doloplazích v roce 1849 a v Kojetíně v roce 1869.
Cena cukrovky byla zpočátku velmi výhodná, a tak podporovala rozvoj
řepaření. V roce 1872 platily cukrovary za 1 vídeňký cent, tj. našich 56 kg, 90
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krejcarů a na 300 dodaných starých centů přidávaly 1 homoli (12 kg) cukru. Na
počátku pěstování cukrovky nebyly její výnosy velké, neboť nebylo zatím
zkušeností s jejím pěstováním. Pro pastevní odchov dobytka se rolníkům
nedostávalo potřebného chlévského hnoje pod cukrovku a umělá hnojiva se tehdy
nevyráběla. Nová plodina pozvolna měnila způsob hospodaření, od úhoru se
přešlo k pravidelnému osevnímu postupu. Rušily se u nás postupně pastviny,
zrušily se i vinice v polní trati Vinohrady za Hliníkem severně od železniční trati.
V důsledku zavádění nových krmiv (řepného listu, řepných skrojků a řízků) se
zlepšil výkrm dobytka, zvýšila se také jeho užitkovost a hospodaření našich
zemědělců se měnilo z extenzivního (pracujícího na velkých plochách s
rozsáhlými pastvinami a úhorem) na intenzivní (usilovné).
Pěstování cukrovky přineslo ovšem našim zemědělcům i řadu potíží. S
řepou do cukrovaru v Doloplazích se muselo vyjíždět z Němčic nad Hanou ještě
v noci, neboť příjem na jedné váze byl pomalý. Mimo to potahy z panských
dvorů, patřících německé šlechtě, měly přednost a předjížděly rolnické povozy.
Rozvoj cukrovarů zvyšoval i jejich zájem o řepu. V letech osmdesátých minulého
století se dodává řepa z Němčic nad Hanou a okolí mimo Doloplazy a Kojetín i
do cukrovaru v Lipníku nad Bečvou, který měl od obce pronajatou váhu na
nádraží v Němčicích nad Hanou. Po zastavení lipnického cukrovaru měl obecní
váhu pronajatu cukrovar v Kroměříži. V roce 1885 postavilo v Němčicích nad
Hanou poblíž nádraží své vlastní váhy několik cukrovarů (Kojetín, Chropyně,
Slavkov). Váhy cukrovaru byly postaveny i ve Vrchoslavicích, Pavlovicích a
jinde. Rozvoj cukrovarů a pěstování řepy pochopitelně sdružil společné zájmy
majitelů cukrovarů proti zájmům pěstitelů cukrovky. Cena řepy byla snižována,
přičemž velkým dodavatelům byla výhodněji upravována. Pro zemědělce se
zhoršovaly i výkupní podmínky pro příjem řepy. To vyvolalo pochopitelně
nespokojenost v řadách rolníků.
Cukrovary na Moravě byly vesměs zakládány německými šlechtickými
rodinami za pomoci vídeňského bankovního kapitálu (peněžitá částka přinášející
svému vlastníku i zisk ve formě úroků nebo renty). Tak se na moravský venkov
uměle rozšiřovalo němectví. Tím se ovšem vzájemné spory ještě více jiskřily.
Proto v letech 1870-1890 vznikalo na různých místech Moravy mezi rolnickými
pěstiteli cukrovky hnutí pro výstavbu vlastních cukrovarů, které však často pro
nepochopení rolníků vyznívalo naplano.
V roce 1880 vznikla v Ivanovicích na Hané snaha po založení rolnického
cukrovaru v místní obci. Do konce 21.ledna 1881 dovezly slavnostně ověnčené
vozy na staveniště první stavební kámen. Stavbu cukrovaru se však podařilo
kapitalistickým cukrovarníkům zmařit.
Stanovení nových výkupních cen řepy cukrovarnickým kartelem (sdružení
podnikatelů k dosažení většího zisku) v roce 1892 vyvolalo na Kojetínsku řadu
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nesourodých akcí pro postavení vlastního rolnického cukrovaru, ale zůstalo jen
při schůzích rolníků v Klenovicích na Hané, Němčicích nad Hanou,
Nezamyslicích a Tištíně. Nejblíže k uskutečnění byla akce, založená na schůzi v
Tištíně 20. prosince 1893, kde bylo navrženo postavit rolnický cukrovar v
Nezamyslicích. Byl dokonce ustaven přípravný výbor v čele s poslancem J.V.
Pokorným z Ivanovic na Hané a založena upisovací akce na 3 000 akcií s
kapitálem 600 000 zlatých a s povinnou dodávkou 600 000 q řepy. Pro cukrovar
v Nezamyslicích byly již zajišťovány pozemky, přičemž obec Dřevnovice
nabídla pozemky značně levněji než Nezamyslice. Avšak tato slibná akce opět
ztroskotala pro nedostatek pochopení samotných rolníků. Také akce rolnictva z
okresů Přerov, Kroměříž a Kojetín na zakoupení cukrovaru v Chropyni, který v
roce 1896 ohlásil úpadek, skončila nezdarem. Kromě toho ztráty, které rolnictvo
při tomto úpadku utrpělo oddálily na delší dobu snahy po vybudování vlastního
cukrovaru.
Teprve na schůzi Hospodářského spolku pro kojetínský okres, konané
26.února 1908, vzešlý podnět k postavení rolnického cukrovaru našel již
vhodnější odezvu a porozumění v rolnické veřejnosti. Na téže schůzi byl ustaven
přípravný výbor, do jehož čela byl postaven zkušený rolník Jan Rozkošný z
Křenovic u Kojetína, od roku 1887 poslanec říšské rady ve Vídni. Pod jeho
vedením byla rozvinuta široce založená akce na upisování 5 000 akcií s kapitálem
2 miliony Kr (korun rakouských) a s povinnou dodávkou 750 000 q řepy. I tuto
akci chtěl cukrovarnický kartel zmařit, proto nabídl přípravnému výboru 21.února
1909 ke koupi zastaralý a nevyhovující cukrovar v Doloplazích.
Na schůzi přípravného výboru 18.dubna 1909 bylo schváleno vybudovat
rolnický cukrovar v Němčicích nad Hanou, neboť cena pozemků, nabídnutá
tamějším obecním výborem, byla výhodná. Zde je třeba se zmínit, že tehdejší
starosta obce František Vrána z Komenského náměstí č.33 se značnou měrou
zasloužil o to, že cukrovar byl postaven v Němčicích nad Hanou, neboť zájem o
toto výrobní zařízení měl také Kojetín a Nezamyslice. Tyto obce vyvíjely pro to
značné úsilí. Starosta František Vrána nejen že nabídl obci pro stavbu cukrovaru
své vlastní pozemky, ale pokud sám při jednání s některými majiteli pozemků,
potřebných pro výstavbu cukrovaru, narazil na nepřekonatelné překážky při
výměně jejich pozemků za obecní, nabídl těmto rolníkům své vlastní pozemky v
blízkosti obce a sám si vzal nabízené obecní pozemky, třeba i méně úrodné a
vzdálenější od obce. O šlechetnosti jeho povahy a pevném pokrokovém smýšlení
svědčí i to, že se nedal koupit německými majiteli blízkých cukrovarů a vrátil
větší částku peněz ve zlatě, které mu byly za jeho nepřítomnosti dodány do domu.
Tím, jako starosta obce, znemožnil podplatitelům zmařit akci výstavby
Rolnického akciového cukrovaru v Němčicích nad Hanou, jak se jim to podařilo
v Ivanovicích na Hané a v Nezamyslicích.
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Na základě úspěšně probíhající upisovací akce byla svolána na 29.června
1909 do Němčic nad Hanou, sídla budoucího závodu, ustavující valná hromada
akcionářů. Na této první schůzi akcionářů z Němčic nad Hanou a širokého okolí
byl zvolen výbor a z něho se dne 17.července téhož roku ustavila správní rada
jako vedoucí orgán nového podniku. Předsedou správní rady byl zvolen rolník
Jan Rozkošný, tehdy poslanec ve Vídni, za I. republiky senátor našeho
parlamentu, který ve funkci předsedy správní rady spěšně pracoval více než třicet
let.
Za zásluhy o rozvoj cukrovaru v Němčicích nad Hanou mu byl postaven
na nádvoří závodu pomník s jeho bustou, která bohužel v deformačních
padesátých letech, byla odstraněna. Správní rada na schůzi, konané 5.srpna 1909,
zadala pražským firmám stavbu továrních budov za cenu 401 000 Kr a jejich
strojní zařízení za cenu 1 453 000 Kr s podmínkou, že nový závod předají do
provozu během jednoho roku.
Smlouva byla na 100 % splněna a nový cukrovar zahájil první
cukrovarskou kampaň 10.10.1910. V této první kampani, která trvala 85 dní, bylo
zpracováno 667 155q řepy, což je průměrně denně (za 24 hodin) 7 803q řepy a
bylo vyrobeno za kampaň 98 632 q surového cukru. Cukernatost řepy činila 15,88
% váhy cukrovky. Za 1q řepy platil cukrovar 2,83 Kr a za řízky požadoval 0,24
Kr a za kaly 0,03 Kr rovněž za 1 q. Tato první úspěšná kampaň i kampaně
následující upevnily nový závod natolik, že mu pomohly nejen úspěšně překonat
obtíže první světové války, ale položily pevné hospodářské základy k jeho
dalšímu rozvoji.
Za dobu svého trvání (56 let) prodělal cukrovar v Němčicích nad Hanou
celkem tři velké rekonstrukce (přestavby), které značně ovlivnily jak zpracování
cukrovky, tak i vlastní výrobu cukru.
Vedení cukrovaru správně předvídalo, že po válce bude nedostatek cukru
a že se daleko výhodněji bude prodávat na trzích cukr rafinovaný (bílý). Proto
rozhodlo již v roce 1916 rozšířit závod o rafinerii a postupně zvýšit jeho výrobní
kapacitu. Se stavbou rafinerie bylo započato 24.dubna 1917, avšak pro značné
materiálové potíže, způsobené válečnými poměry, byla rafinerie cukru
dokončena až v roce 1919. Počínajíc desátou cukrovarskou kampaní – od roku
1919 - vyrábí náš cukrovar již rafinovaný cukr. V této první smíšené kampani
bylo vyrobeno 72 700q rafinády, z toho asi 45 000 q krystalu a 27 700 q kostek.
Při druhé rekonstrukci cukrovaru v letech 1920-1924 byla surovárna
přebudována na zpracování 12 000 q řepy denně (za 24 hodin) a rafinerie
vybudována na výrobu všech druhů krystalů, kostek, moučky, krupice, homolí (5
kg a 12 kg), concasé a pilé. Kromě kostek a krystalů započal náš cukrovar již v
roce 1920 vyrábět pilé (rozlámané nepravidelné kusy cukru různé velikosti s
ostřejším zrnem). V témže roce byly na zkoušku vyrobeny 4 000 kg bezvadného
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velkokrystalového kandysu (cukrová rafináda v podobě velkých krystalů), od
jehož výroby však bylo dále upuštěno pro nezájem v obchodě. V roce 1923 bylo
započato s výrobou homolí, nejdříve lisovaných, později-po pořízení nákladného
zařízení-litých, o váze 12 kg. V roce 1925 byla zahájena výroba concasé
(hrubozrné homole rozsekané na kusy a dodávané v pytlích). Největší výroba
rafinády v období před druhou světovou válkou byla v roce 1928, kdy bylo
vyrobeno 171 000q rafinády, z toho 88 900 q krystalu, 8 600 q pilé, 46 200 q
kostek, 1 900 q lisovaných homolí, 9 500 litých homolí, 6 100 q consasé, 6 500q
moučky a 2 900q krupice.
V roce 1929 byla rekonstruována a rozšířena stanice na výrobu jemných
krystalů. Kostky se vyráběly v balení po 50 kg a po 5 kg. Později se přešlo na
výrobu dvojího druhu concasé (jemné a hrubé) a rovněž kromě velkých homolí
byly vyráběny i homole malé. V dalších letech bylo upuštěno od výroby
některých druhů pro nezájem kupujících. Takže například výroba pilé byla
ukončena v roce 1937, concasé v roce 1938 a výroba homolí v roce 1939. Výroba
byla pak zaměřena hlavně na krystal, zvláště jemný, vývozní a u kostek se přešlo
na balení po 25 kg a po1kg.
Po vysoké konjunktuře (stav obchodu dle nabídek a poptávek) let 19181928 nadešla světová odbytová krize (obchodní tíseň-povážlivý stav
kapitalistické výroby) a v ní na základě mezinárodních cukerních dohod omezené
vývozní kvóty (podíly) cukru z produkčních (výrobních) zemí. Tyto kvóty
(sjednané podíly) podstatně omezily možnosti dalšího rozvoje závodu. Investice
(náklady na stavby a zařízení) před druhou světovou válkou se omezily v podstatě
na rozšíření zařízení elektrárny a na zlepšení vodního hospodářství. Pochopitelně
ani léta druhé světové války nedala závodu možnosti dalšího technického rozvoje.
Jako první akce po druhé světové válce bylo v roce 1949 vybudování
mechanické skládky pro příjem cukrovky do výroby vodním splachováním.
Později byly zmechanizovány (zavádění strojové výroby) veškeré práce na
skládce i nakládce uhlí a vápence, zmechanizováno pytlování a odvoz krystalu
do skladu a zrekonstruována stanice varostrojů.
Rokem 1948, kdy po únorových událostech se všechny výrobní prostředky
staly vlastnictvím všech pracujících, se začíná nová historie závodu. Znárodnění
uvolnilo hybné síly a otevřelo závodu další možnosti plánovitého rozvoje a
zdokonalování. Uvolnilo produktivní (tvořivé) síly jeho zaměstnanců, aby v
součinnosti se zemědělci zajišťovali další růst výroby závodu. Avšak toto období
současně vytvářelo deformační (znetvořené) vztahy vůči potravinářskému
průmyslu přijetím tzv. železné koncepce (plánu přípravy a provedení úkolu) naší
republiky. Byl preferován (zvýhodňován) a finančně dotován (proplácen ze
státních prostředků) především těžký průmysl, kdežto průmysl spotřební a
potravinářský technicky zaostával. Pracující cukrovaru však již po roce 1954
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začali odstraňovat z vlastní iniciativy těžkou fyzickou práci svými zlepšovacími
návrhy. Velikou iniciativu v tomto směru, jako jeden z prvních, projevil Vojtěch
Chytil, který zkonstruoval z vyřazeného auta GMC elektrický jeřábový lžícový
vykladač uhlí z vagonů, jehož použití bylo rozšířeno v současné době i na
zauhlování kotelny. Tento vykladač má výkon asi 50t uhlí na jednoho pracovníka
za hodinu. Mimořádný úspěch podnítil Vojtěcha Chytila ke zhotovení obdobného
vykladače vápence z vagonů, který byl v provozu 10 let. V letech 1957-1958
Vojtěch Chytil navrhl a zkonstruoval sklopné hydraulické můstky na
vyprazdňování povozů a traktorových vleček s cukrovkou. Zájem o tuto
mechanizaci byl značný, takže byly zřízeny při místním závodě samostatné
vývojové dílny a v roce 1959 byl uspořádán v cukrovaru v Němčicích nad Hanou
celostátní Den techniky i za účasti tehdejšího ministra potravinářského průmyslu
Uhra. Ve vývojových dílnách v Němčicích nad Hanou bylo zhotoveno 95 kusů
sklopných můstků v hodnotě asi 4 000 000 korun, celostátně asi 420 kusů těchto
můstků. Dobré zkušenosti s touto mechanizací byly předány a využity v Polsku a
Maďarsku. Činnost vývojových dílen v Němčicích nad Hanou byla stabilizována
(ustálena) a trvá dodnes. V těchto dílnách byla zhotovována prototypová zařízení
(první výrobky nového druhu k ověřování nových provozních vlastností)
podnikového i celostátního významu (dávkovače formolu do difuze-vyluhování
řepných řízků-dle řešení Baraše-Mojžíše aj.), nedostatková speciální čerpadla,
lapače řepného chrastu a celá řada speciálního cukrovarského zařízení. Za tuto
průkopnickou činnost byli Vojtěch Chytil a četní další pracovníci cukrovaru
vyznamenáni.
Zatímco v období posledních 20 let (1945-1965) byla celá řada cukrovarů
v Čechách a na Moravě uzavřena a jejich činnost zaměřena na jinou výrobu
(cukrovar Doloplazy, Chropyně, Tovačov aj.) bylo v šedesátých letech
rozhodnuto začít z modernizací našeho cukrovaru. Cukrovar v Němčicích nad
Hanou se totiž jakostí vyráběného cukru zařadil do skupiny 10 nejvýznamnějších
exportních cukrovarů v naší republice, které vyrábějí nejlepší bílé zboží pro
vývoz do ciziny. Tato rekonstrukce v pořadí třetí bude největší rekonstrukcí
závodu za dobu jeho trvání. Rekonstrukce cukrovaru byla rozvržena do tří
základních etap (období), a to proto, aby rekonstrukční práce mohly být vždy
provedeny v jarním a letním období tak, aby závod v době řepné kampaně nebyl
vyřazen z provozu. Období rekonstrukce je zhruba rozpočítáno na dobu devíti let
(1962-1972) a vyžádá si nákladu mnoha desítek milionů.
V I. etapě bylo vyřešeno vlastními silami, vlastními zlepšovacími návrhy i
konstrukčními řešeními množství problémů, souvisejících s odstraněním těžké
namáhavé ruční práce, se zlepšením pracovního prostředí i dalším zvyšováním
kvality výroby. Byla vyřešena mechanizace zauhlování kotelny, zmechanizován
přísun surového cukru k rafinaci (čištění), provedena výměna afinačních
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(čistících) odstředivek za výkonné, postaveny dva nové varostroje, provedena
úplná mechanizace při pytlování krystalového cukru, komplexně (souborně)
řešena mechanizace při příjmu cukrovky a podobně. Tyto akce byly velmi
efektivní (působivé) a přinesly závodu úsporu téměř 120 pracovníků denního
stavu, zaměstnaných právě při těch nejtěžších manuálních (ručních) pracích.
Některá z těchto řešení, jako například mechanizace pytlování krystalového
cukru jsou v současných podmínkách natolik vyhovující, že podle vzoru zařízení
němčického cukrovaru provádějí naše strojírenské závody rekonstrukce jiných
cukrovarů. Při těchto adaptacích (úpravách) byla vyřešena celá řada drobných
problémů, které svou všeobecností přesáhly i rámec závodu a byly využity na
četných jiných závodech. Že to nebyly jen bezvýznamné a běžné záležitosti,
svědčí skutečnost, že celá řada zaměstnanců cukrovaru v Němčicích nad Hanou
je nositelem státních vyznamenání za mimořádné pracovní úspěchy.
Č.

Nositel
vyznamenání

Uděleno
v roce

Druh vyznamenání Vyznamenání
udělilpropůjčil

1.

Josef Baraš

1966

Nejlepší pracovník
min. potr. průmyslu

Ministr
potravinářskéh
o průmyslu

2.

Alois Bartošek

1967

Nejlepší pracovník
min. potr. průmyslu

Podnikový
ředitel a ROH

3.

František Bernát

1960
1962

Nejlepší pracovník
min. potr. průmyslu

Ministr
potravinářskéh
o průmyslu

Vyznamenání za
vynikající práci

Prezident
republiky

4.

Antonín Bělka

1965

Nejlepší pracovník
min. potr. průmyslu

Ministr
potravinářskéh
o průmyslu

5.

Karel Hrdý

1967

Průkopník
socialistické práce

Podnikový
ředitel a ROH
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6.

7.

Vojtěch Chytil

Karel Mojžíš

1957
1962

1959
1960
1967

Vyznamenání za
vynikající práci

Prezident
republiky

Vyznamenání za
zásluhy o výstavbu

Prezident
republiky

Nejlepší pracovní
min. potr. průmyslu

Ministr
potravinářskéh
o průmyslu

Vyznamenání za
vynikající práci

Prezident
republiky

Za vynikající
výsledky prac.
Iniciativy v roce
50.výročí VŘSR

Předseda vlády
a předseda
ÚRO

8.

Jaroslav Pluhař

1967

Vynikající
pracovník zeměděl.
a výživy v roce
1967

Ministr
zemědělství a
výživy

9.

Jan Sokol

1967

Průkopník
socialistické práce

Podnikový
ředitel a ROH

1967

Průkopník
socialistické práce

Podnikový
ředitel a ROH

10. Bohumila Zoňová
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11. Jihomoravské
1966 a
cukrovary, závod 05, 1967
Němčice nad Hanou 1967
1967

Závod vzorné
jakosti
Závod socialistické
práce
I. místo a získání
standarty nejlepšího
závodu při
mezinárodní soutěži

Krajský výbor
zaměstnanců
odbor. svazu v
potrav.
průmyslu a
stát. inspekce
jakosti
oborové
ředitelství
cukrovarů a
ústř. výbor
odb. svazu
pracovníků
potrav.
průmyslu
cukrovar.
podnik
cukrovar.
Podnik WEB
Zukerfabrik”Er
nest
Thälmann”
Oschatz z NDR

Na značné zvýšení produktivity práce v našem cukrovaru v době plného
provozu cukrovarské kampaně ukazuje i počet pracovníků. Zatímco v období
plné výroby všech druhů rafinády v době první republiky činil počet pracovníků
na třech směnách za 24 hodin 1050 osob, dnes (1966) při plné kampani se vystřídá
za tři směny 580 pracovníků. Úspora nastala hlavně v důsledku zavádění
mechanizace, která snížila počet zaměstnanců při plném provozu cukrovaru o 45
%, i když výroba cukru vzrostla.
Ve II. etapě rekonstrukce našeho cukrovaru byla provedena výměna
zastaralého strojně technologického zařízení za nové s vyšší produktivitou. Tak
například byla vyměněna stará Robertova difuze za difuzi kontinuální
(nepřetržitou) DdS, získanou dovozem z Polské lidové republiky, postavena nová
tlaková odparka a rekonstruováno celé parní schéma (vzor), všechny hnací parní
stroje i parní čerpadla byly nahrazeny novými elektrickými stroji a čerpadly. Celý
řepník byl rekonstruován postavením nových řezaček na řepu dovozem získaných
řízkolisů na vyluhované řízky i zabudováním nové poloautomatické řepní pračky.
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Byla vybudována nová trafostanice (přeměňovací stanice) s moderní rozvodnou
elektrického proudu. Při této příležitosti byla zesílena nákladem cukrovaru
přívodní linka elektrického proudu pro celé Němčice nad hanou až z Dřevnovic
v hodnotě 300 000 Kčs. Zároveň byla provedena nová elektroinstalace celého
závodu i s kabelizací (položením kabelů) nového venkovního výbojkového
osvětlení (za 8 milionů Kčs).
Jak se projevuje nová technika a mechanizace výroby v závodě, je nejlépe
patrno z úspory počtu pracovníků za poslední roky. Jen od roku 1959, tedy za 7
let, byl snížen stav pracovníků v kampani o více než 110 lidí, z čehož podstatnou
část tvoří: mechanizace difuze (30 pracovníků), elektrifikace bývalé “Obsluhy
parních strojů” (12 pracovníků), mechanizace krystalovny (27), mechanizace
navážení uhlí (12), centrovky I. afinace a zadin (12), malaxery-přechod na
nepřetržité čeření (3), vyváření difuzních zahřívačů místo kartáčování (2), zános
cizí suroviny, volně sypané místo pytlované (8), úprava ve filtrační věži (3),
úspora brusiče nožů řezaček s pomocníkem atd.
Ve III. etapě bude provedena v cukrovaru výměna epurační (čistící) linky
na řepnou šťávu a výstavba nové kotelny. Mezi těmito jednotlivými
rekonstrukčními etapami probíhají i další rekonstrukce zařízení ne sice výrobního
charakteru, ale neméně důležitého pro další rozvoj závodu. Máme na mysli
rekonstrukci závodové vlečky v délce 3104 m, vybavení závodu mechanizačními
prostředky a vybudování nové čistírny odpadních vod. Jen předběžně lze uvést,
že náklady na tuto III. etapu přesáhnou 50 000 000 Kčs.
Cukrovar v Němčicích nad Hanou je zařízen nejen na výrobu rafinovaného
cukru z přijímané cukrovky, ale i na rafinaci dodávaného surového cukru ze
surováren (Vyškov aj.). Jeho stavební i strojní vybavení umožňuje v současné
době (1966) již zpracování téměř trojnásobného množství cukrovky za
cukrovarskou kampaň ve srovnání s léty před rokem 1950. Svědčí o tom již i
zpracování 1 133 000q cukrovky v kampani 1966.
I při značně zvýšené výrobě si závod zachovává vynikající kvalitu svých
výrobků. Svědčí o tom také skutečnost, že jako první cukrovar v Československu
získal od státní inspekce jakosti v roce 1966 čestný titul “Závod vzorné jakosti”,
jehož držitelem je dodnes. Vysoká kvalita vyrobeného cukru umožňuje závodu,
že se stal výhradně exportním závodem na nejnáročnějších zahraničních
kapitalistických trzích. Bez nadsázky lze říci, že cukr z němčického cukrovaru za
56 let jeho trvání okusily téměř všechny státy Evropy, Afriky i Asie, pokud s
Československem udržovaly obchodní styky. Také v současné době se expeduje
cukr z Němčic nad Hanou do mnoha zemí, z nichž jako největší odběratele je
možno jmenovat NSR, Francii, Velkou Británii a Saudskou Arábii.
Dosud největších pracovních úspěchů ve své 57leté historii dosáhl náš
cukrovar v roce 1967, kdy zpracoval 1 165 620q cukrovky. To je zatím největší
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množství zpracované cukrovky za kampaň. Za tuto kvantitativní, ale zároveň
kvalitní práci získal cukrovar skvělá vyznamenání. Za vítězství v socialistické
soutěži ve IV. čtvrtletí 1967 v rámci podniku Jihomoravské cukrovary obdržel
závod 05 Němčice nad Hanou standartu podnikového ředitele a podnikového
výboru ROH. Náš cukrovar, jako první závod v cukrovarnickém oboru v
Československu, obdržel za vynikající výsledky ve výrobě v roce 1967 titul
“Závod socialistické práce”. V mezistátní soutěži cukrovarů mezi kombinátem
Ernsta Thälmanna Oschatz v NDR a našimi Jihomoravskými cukrovary zvítězil
cukrovar Němčice nad Hanou mezi 21 soutěžícími závody a obdržel od
podnikového ředitele kombinátu Ernsta Thälmanna standartu nejlepšího závodu.
Náš cukrovar je i nadále držitelem titulu “Nejlepší exportní závod” pro splnění
požadavků nejnáročnějšího exportu nejen do států socialistických, ale i do států
kapitalistických. Pro své prvotřídní výrobky je již druhým rokem držitelem titulu
“Závod vzorné jakosti”.

Stavební stroje, přesné označení Stavební stroje n. p. Zličín, závod 3 Brno,
provozovna 33 Němčice nad Hanou
Provozovna zabírá nejvýchodnější část obce, jižně od silnice Němčice nad
Hanou-Měrovice nad Hanou. Rozloha budov a zařízení provozovny s prostory
pro umístění stavebních strojů a jejich demontáže (rozebírání strojů) činí v
současné době 4,80ha. U silnice od cukrovaru směrem k Měrovicím nad Hanou
stojí budova mechanických dílen a nástrojárny (č.419), administrativní kanceláře
a sociální zařízení (č.482) a vrátnice s vhodně upraveným parkovištěm aut a
úschovnou motorových vozidel a jízdních kol. Na nádvoří provozovny jsou tyto
budovy: stolárna, učňovské dílny, kovárna a renovační (renovace-uvedení do
původního stavu) dílna, malá hala, kotelna a údržbářská dílna, nová rozsáhlá hala,
skladiště a klubovna “Rudý koutek”.
Hlavním úkolem provozovny Stavebních strojů je provádění generálních
(úplných), středních a běžných oprav stavebních strojů a speciálních vozidel
nejen pro podniky spadající pod ministerstvo stavebnictví, ale také pro jiné
socialistické sektory. Provozovna opravuje autojeřáby HSC, AB-063,
přepravníky volně ložených stavebních hmot (cisterny k přepravě cementu) i
přepravníky k zemědělským účelům, podvalníky typu Hunger a Gotha,
srovnavače D-144, D-265, bagry UB-20 (rýpadla a dumpcary DC-5 (terénní
vozidla pro dopravu zeminy). K těmto opravám si provozovna sama vyrábí určité
druhy náhradních dílů jak pro generální opravy a běžné údržby strojů, tak i pro
zásobování držitelů těchto strojů. Provozovna má své učňovské středisko, kde si
prakticky sama vychovává pracovní dorost.
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Přehled o výrobní činnosti provozovny:
Výroba:
1961
1963

1965

Objem v Kčs

19 683 000

23 831 000

25 765 000

Zaměstnanost:

155 osob

163 osoby

187 osob

Národní podnik Stavební stroje obdržel za mimořádné výsledky dosažené
v činnosti pro stavebnictví i ostatní odvětví národního hospodářství tato
vyznamenání: Rudý prapor ministerstva stavebnictví a Ústřední rady odborů v
letech 1962, 1964 a 1965. Sama provozovna získala v roce 1965 čestný titul
“Provoz XIII. Sjezdu KSČ”. Roku 1966 byl národnímu podniku Stavební stroje
propůjčen prezidentem republiky za dlouholeté vynikající hospodářské výsledky
Řád práce. Mimo tato ústřední vyznamenání obdrželo 30 pracovníků provozovny
nejvyšší podniková a odborová vyznamenání a 3 kolektivům byl udělen čestný
titul “Brigáda socialistické práce” (BSP).
Výhledově plánuje provozovna jako opravářskou činnost zejména opravy
autojeřábů a přepravníků volně ložených hmot. Zvyšováním mechanizace ve
stavebnictví se zvětšují také úkoly na opravářskou činnost stavebních strojů. To
také dokazuje i značně zvýšený počet zaměstnanců v roce 1967 (210 osob) a
objem roční výroby (kolem 55 000 000 Kčs). O dalším rozvoji této provozovny
svědčí také investice v hodnotě 1 milionu Kčs, vložená v letech 1966-1967 do
provozovny a rozšířené plochy o parcelu ve výměře 0,68ha, která leží při silnici
k Vrchoslavicím mezi příjezdovou silnicí ke Stavebním strojům a mezi
bytovkami cukrovaru.

Historie provozovny
Po likvidaci firmy Antonín Pospíšil, sklad a obchod s dřívím Němčice nad
Hanou, Masarykova č.282, zakoupila v roce 1926 tento sklad zvaný “Forota”
firma Ing. Alois Beneš, podnikatelství staveb v Kojetíně. Majitel firmy Ing.
Beneš, němčický rodák, rozšířil tento sklad stavebních hmot o prodej stavebních
potřeb (stavebního železa apod.) a prodej uhlí pro Němčice nad Hanou i široké
okolí. Zároveň při skladu stavebních hmot zřídil betonárnu na výrobu
cementových rour a cementových schodů. Sklad s betonárnou zaměstnával
původně 6 osob.
V roce 1927 přešla firma Ing. Beneš z Kojetína do Přerova. Tam se
postupně rozšiřovala, neboť prováděla stále více větších staveb nejen na území
Moravy a Slezska, ale i na Slovensku. Za tím účelem rozšiřovala svůj strojový
park, který bylo třeba skladovat, udržovat a opravovat. Bylo proto nutno postavit
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dílny se sklady a garážemi pro běžné i generální opravy. A tak v letech 19371938 Ing. Beneš postupně vystavěl v Němčicích nad Hanou při silnici do Měrovic
nad Hanou potřebné skladovací prostory, dílny a garáže zvané “Dolní dílny”,
které se staly podkladem provozovny dnešních Stavebních strojů.
V roce 1939 pracovalo již v “Dolních dílnách” asi 12 lidí a v “Horní dílně”
(Forotě) 6 osob. V době zimní se tento počet vždy značně zvětšil, neboť v zimě
se tehdy na stavbách nepracovalo. Proto zedníci, pomocné síly i odborní
pracovníci ze staveb (zámečníci, strojníci aj.) přecházeli na zimní měsíce do dílen
v Němčicích nad Hanou a zde pak opravovali veškeré stavební stroje i drobný
inventář ze staveb.
O dobrém rodáckém patriotismu (láska k rodné obci) svědčí snaha
podnikatele Ing. Aloise Beneše, vybudovat v rodné obci útulek pro přestárlé
občany. Šlo o stavbu jednopatrové rožní budovy v nynější Fučíkově ulici (naproti
bývalé obecní pastoušky č.211), na kterou již byly vypracovány podrobné plány
s patřičnou dokumentací (soubor technických, ekonomických aj. pomůcek, které
tvoří podklad pro vypracování projektů). Ing. Beneš měl k výstavbě chudobince
připraveno, na bratrově pozemku, větší množství kamene a k jeho vybavení již
zakoupeno veškerý nábytek pro zařízení, který byl zatím složen v jeho
podnikových ubytovnách v Přerově. Bohužel válečné události znemožnily
uskutečnění tohoto dobročinného díla, které by jistě v nynější době pomohlo řešit
situaci přestárlých občanů v Němčicích nad Hanou a okolí.
Postupně, opatřováním starších obráběcích strojů pro zařízení dílen a
kovárny v “Dolním skladu”, přibývalo i dělníků a současně stoupal i význam
tohoto původního skladu pro vlastní závod, neboť se zde začaly provádět běžné
opravy skladovaných stavebních strojů. Kaskádovitá (stupňovitá) stavba,
postavená kolmo k hlavní budově směrem jižním, sloužila v této době jako
skladiště a garáže pro auta a válcovací garnitury (souprava strojů, jejichž činnost
spolu souvisí). Počátkem druhé světové války prováděla firma Ing. Beneš již
celou řadu dopravních staveb (betonová silnice Hranice-Valašské Meziříčí,
Betonová a štěrková silnice Brodek-Prostějov, dálnice Bunč v délce 8 km, stavbu
dráhy Velké Meziříčí-Křižanov, silnice Cetechovice-Zdounky, silnice SlavkovStrání-Květná na Moravě a Slovensku aj.) a staveb jiného druhu (vysílací stanice
Dobrochov). Proto požadavky, kladené na dílny v Němčicích nad Hanou neustále
stoupaly. Často bylo zapotřebí velmi rychle určitého zařízení a opatření na tyto
stavby. Začaly se vyrábět velmi lacino i vozíky úzkokolejné dráhy o obsahu
0,75m3. V letech 1938-1945 firma Ing. Beneše zaměstnávala až 3 500 lidí na
stavbách a na 50 technických a administrativních zaměstnanců. Po skončení
druhé světové války prováděla firma Ing. Beneš opravy mostů (na řece Hané u
Vrchoslavic, na řece Bečvě v Přerově u elektrárny a jinde), pozemní stavby,
hrazení bystřin, regulace (úprava vodních toků) toků a silnic. Vlastnila bohatý
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strojový park: 5 silničních válcovacích garnitur, 8 drtičů kamene, 6 těžkých
nákladních aut, 4 lokomobily (parní stroje), 14 kompresorů (stroje na stlačování
a přemísťování plynů), několik set kusů sbíjecích a vrtacích kladiv a 2
nejmodernější betonovací soupravy na úpravu silnic v republice. Tyto soupravy
prováděly denně betonáž na letišti v Přerově, případně na silnicích o šířce 7,50m
a v délce až 210 m za 8 hodin. Přitom soupravu obsluhovaly celkem 3 osoby.
Majitel firma Ing. Alois Beneš zemřel 1.října 1947 a jeho stavební podnik
byl znárodněn v únoru 1948. V té době byly k tomuto stavebnímu podniku
přičleněny i ostatní stavitelské firmy v Přerově (Ing. Dlouhý, Bedřich Kovařík,
Bláha aj.) a i jejich údržbářské dílny byly přemístěny do Němčic nad Hanou.
Znárodňovacím dekretem byl tento podnik začleněn do znárodněných stavebních
organizací s prvním znárodněným názvem “Československé stavební závody,
národní podnik Praha, závod Přerov” (ČSSZ). Údržbářské dílny v Němčicích nad
Hanou již nestačily provozu, neboť stavební podnik se rozrůstal, stavebních strojů
přibývalo a bylo nutno je řádně udržovat. Proto v letech 1949-1950 byla
postavena bez investiční kvóty (sjednaný podíl) uprostřed nádvoří hala o
rozměrech 40x15m. Také požadavek na pracovní síly stoupal, takže v roce 1950
pracovalo v dílnách již 60 osob.
Asi v roce 1951 byl přejmenován tento závod v rámci ministerstva národní
obrany na Moravostav, národní podnik, pro oblast Moravy. V této době začal
nový podnik mimo jiné stavbu cementárny v Hranicích, stavbu Přerovských
strojíren v Přerově, avšak tyto stavby nedokončil, neboť byl pak pověřen úkoly
vojenských staveb (stavbu letiště v Přerově aj.). Vytvořením nového stavebního
podniku se staly údržbářské dílny v Němčicích nad Hanou strojní stanicí,
specializovanou organizační jednotkou národního podniku Moravostav Přerov s
úkolem provádět strojní údržby a generální opravy stavebních strojů: míchačky
malty a betonu, finišery (zhutňovací stroje při betonování vozovky), čerpadla,
pontonové čluny pro těžbu štěrku a písku, korečkové bagry (rýpadla), nákladní
automobily. Požadavky armády na strojní stanici v Němčicích nad Hanou se
zvyšovaly. Proto zde byla plánována větší výstavba výroben. K jejich
uskutečnění však nedošlo mimo jiné i neschopností vedení ONV v Kojetíně.
V roce 1955 přešlo ředitelství strojní stanice Moravostavu, které bylo až
dosud v Přerově, do Němčic nad Hanou a s ním také strojní základna těžkých
strojů a nákladní doprava. Základna těžkých strojů zajišťovala pak z Němčic nad
Hanou veškeré zemní práce, bagry, buldozery, skrejpry (stroj na odkrývání
zeminy v rovných terénech) a silniční úpravy parními válci (párový traktor s
radlicí pro pozemní práce). V roce 1956 strojní stanice Moravostavu přešla pod
vedení národního podniku Stavoindustria Bratislava. Od roku 1957 převzaly
strojní stanici v Němčicích nad Hanou “Opravny strojů, národní podnik Praha,
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závod Brno-Přízřenice”, které později změnily svůj název na “Stavební stroje n.
p. Zličín, závod 3 Brno-Přízřenice, provozovna 33 Němčice nad Hanou.
Výstavba provozovny prošla čtyřmi vývojovými etapami. V první etapě
byla postavena větší část budovy č.419 jako mechanické dílny a západní
kaskádovitá část provozovny jako garáže a sklady. V druhé etapě byla
prodloužena budova č.419 směrem k Měrovicím nad Hanou a vybudována
východní kaskádovitá část bývalého nádvoří, která při pozdější výstavbě byla
zbourána. V třetí etapě bylo postaveno sociální zařízení s umývárnami a sprchami
(budova č.482) v sousedství budovy č.419, hala 40x15m a drobné výrobny,
dřevěný barák jako kanceláře a skladiště, přístřešek, z kterého byla později
adaptována (adaptace-přizpůsobení stavby jiným účelům) lakovna. V poslední,
čtvrté etapě, byla postavena nová hala (60x14 + 30x14m), vrátnice s kanceláří a
kantýnou, odmašťovna a přemístěn “Rudý koutek” z horních dílen, které již v
roce 1960 převzal Okresní stavební podnik v Prostějově. Stavebních investic se
plánuje v páté etapě asi za 9 milionů (další hala, nový sklad, učňovské dílny a
pomocné provozy) a strojních investic za 16 milionů Kčs. Od 1.ledna 1969 se
stala provozovna závodem s 241 zaměstnanci (180 mužů a 61 žen) a 30 učni (25
hochů a 5 dívek) a s plánovaným finančním objemem pro rok 1969 70 milionů
Kčs. Její nové přesné označení: Stavební stroje n. p. Zličín, závod 3 Němčice nad
Hanou.

Okresní stavební podnik Prostějov, stavební středisko Němčice nad Hanou
Stavební středisko je nejmladším výrobním zařízením v naší obci, neboť
vzniklo při reorganizaci (nové uspořádání) okresů a krajů v roce 1960. Stavební
středisko je umístěno v bývalých horních dílnách provozovny Stavebních strojů
v Masarykově ulici proti kancelářím cukrovaru. Stavební středisko Okresního
stavebního podniku (OSP) v Prostějově má v Němčicích nad Hanou dílnu
stolařskou, zámečnickou, klempířskou, hlavní sklad na různý stavební materiál,
sklady na vápno, cement, sklady na řezivo, prefabrikáty na volném prostranství,
které dnes pro rozsáhlost sortimentu (druhů) nevyhovují. Nad hlavním skladem
jsou umístěny kanceláře střediska, schůzová místnost a archiv.
OSP v Němčicích nad Hanou provádělo původně práce stavební: zednické,
tesařské, stolařské, pokrývačské, klempířské, zámečnické, elektroinstalace,
vodoinstalace, dále práce sklenářské, malířské a natěračské. Všechny tyto práce
byly prováděny Stavebním střediskem jak při investiční výstavbě, tak i při údržbě
bytového fondu. Od roku1963 převzal některé stavební profese (obory) přímo
pod svou správu mateřský podnik OSP v Prostějově, a tak ze Stavebního střediska
v Němčicích nad Hanou přešli do OSP do Prostějova zámečníci, klempíři,
elektroinstalatéři a vodoinstalatéři.
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Přehled o obsazení jednotlivých profesí ve Stavebním středisku
v Němčicích nad Hanou v letech 1961-1965 ukazuje tato tabulka
Výroba:

1961

1963

1965

zedníci

34

30

18

tesaři

4

4

4

dělníci

8

8

7

stolaři

5

4

4

pokrývači

4

1

1

klempíři

4

4

-

zámečníci

1

1

-

elektroinstalatéři

8

11

-

vodoinstalatéři

6

8

-

sklenáři

1

1

1

12

13

12

natěrači

2

2

4

řidiči

3

2

2

závozníci

2

2

2

skladníci

1

1

1

Celkem:

95

92

56

malíři a natěrači

Celková zaměstnanost Stavebního střediska v Němčicích nad Hanou
Zaměstnanci
1961
1963
1965
Hospodářsko-techničtí
a administrativa:

12

8

7

Výroba:

95

92

56

Péče o pracující (POP):

4

4

3

Celkem zaměstnanců:

111

104

66
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Ve své činnosti se Stavební středisko v Němčicích nad hanou zaměřuje
převážně na investiční výstavbu a na stavební a údržbářské práce pro socialistický
sektor, kde jsou mu svěřovány větší opravy, zejména generální opravy (GO).
Údržba bytového fondu menšího rozsahu byla zabezpečována podnikem MH
(místní hospodářství) a po jeho zrušení prostřednictví drobných provozoven
MNV. Jinak sami občané se snaží vyhledat si odborníka, který běžné závady za
úplatu odstraní. Do jaké míry tyto služby obyvatelstvu obstarává Stavební
středisko, je patrno z plnění jeho výrobního plánu (příjmy od obyvatelstva).
Výrobní plán Stavebního střediska v Němčicích nad Hanou:

Rok

Plán v Kčs

Plnění plánu
v Kčs

Plnění
plánu v
%

Příjmy od
obyvatel v
Kčs

Příjmy
v%

1961

4 250 000

4 480 000

105,4

1 050 000

23,4

1963

3 680 000

3 850 000

104,6

850 000

22,0

1965

3 850 000

4 405 000

114,4

920 000

20,9

Uvedené údaje dokazují, že příjmy za služby obyvatelstvu činí v průměru
5 let asi 22,1 % z celkového plnění výrobního plánu.
Historie Stavebního střediska v Němčicích nad hanou je krátká. Při
reorganizaci okresů a krajů v ČSR v roce 1960 byly zrušeny některé kraje a
okresy, mezi nimi i okres Kojetín. V důsledku toho bylo 26 obcí z Kojetínska
připojeno k okresu Prostějov. Aby OSP v Prostějově mohl pohotově poskytovat
služby obyvatelstvu, jako jsou práce údržbářské i investiční v těchto obcích jižní
části okresu, přijal ochotně nabídku provozovny Stavebních strojů v Němčicích
nad Hanou, která mu dávala k dispozici (možnost volného použití) své “Horní
dílny”) bývalou Benešovu “Forotu”. Tak byly dílny u nádraží v Němčicích nad
hanou přebudovány na provozovnu OSP Prostějov. Do nově zřízeného
Stavebního střediska v Němčicích nad hanou přešla v roce 1960 značná část
pracovníků OSP v Kojetíně. Některá řemesla byla v roce 1963 z tohoto střediska
převedena přímo do OSP Prostějov. Jelikož stávající řemesla ve Stavebním
středisku nemají dostatek učňovského dorostu, počet pracovníků klesá, zatímco
požadavky na služby obyvatelstvu i na investiční výstavbu neustále rostou.
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Univerzal-výrobní družstvo stolařů a čalouníků Prostějov, provozovna 12
Němčice nad Hanou
Univerzal-provozovna 12 v Němčicích nad Hanou je umístěna na dvou
pracovištích, a to v bývalých stolařských dílnách původního majitele stolaře
Josefa Hrabala v Masarykově ulici č.440 a v bývalém sále TJ Sokol u nádraží v
domě č.254 (Pindula). Provozovna Univerzálu má k dispozici v domě č.440
celkem 8 provozních místností-3 strojovny, 1 přípravnu, 1 klížírnu, 3 dílny. V
domě č.254 2 místnosti-1dílnu o rozměrech 22x11x9 m a 1 stříkárnu.
Výrobní družstvo Univerzal v Němčicích nad Hanou se původně zabývalo
výrobou a opravami nábytku všeho druhu. Přitom provoz Masarykově ulici
provádí až dosud strojovou přípravu materiálů pro ruční dílnu na Pinduli. V těchto
dílnách se sériově vyráběly v letech 1960-1965 obývací pokoje. Provozovna
družstva Univerzal v Němčicích nad Hanou vyráběla ročně průměrně 235
souprav obývacích pokojů. Hlavním odběratelem těchto pokojů byl n. p. Nábytek
v Gottwaldově. Ke konci roku 1965 byla výroba obývacích pokojů v provozovně
v Němčicích nad Hanou zastavena a převedena do provozoven družstva
Univerzal v Prostějově. Od roku 1966 byla zavedena v Němčicích nad Hanou
výroba nábytku pro vývoz do ciziny, hlavně do Švédska. V současné době se zde
vyrábí nábytek z borového dřeva, stříkaný lakem, dodávaným zákazníkem ze
Švédska. Lakem se provádí matová povrchová úprava nábytku. V roce 1966 bylo
do Švédska dodáno 1 000kusů postelí, 500 kusů stolů a 1 000 kusů květinových
stolků, vše bez jediné reklamace (stížnosti).
Opravy a přepracování nábytku všeho druhu provádí provozovna
Univerzal v Němčicích nad Hanou mimo vlastní výrobní činnost v rámci služeb
obyvatelstvu. Snaží se vyhovět všem požadavkům svých zákazníků.

Rok

1961

1963

1965

955 850

1 256 000

1 331 000

1 661 000

Plnění výroby v Kčs

1 010 100

1 292 044

1 339 371

1 689 885

Plnění výroby v %

106

103

101

102

Počet zaměstnanců

24

27

24

22

Plán výroby v Kčs

1956

Pracovníci provozovny se zapojují do socialistické soutěže kolektivními
nebo osobními závazky. V socialistické soutěži ke XII. sjezdu KSČ se
vyznamenal kolektiv soudruha Otruby v ruční dílně, soutěžící o titul BSP
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(Brigáda socialistické práce) a obdržel v roce 1963 čestný název “Kolektiv XII.
Sjezdu KSČ”. V socialistické soutěži k 20. výročí osvobození ČSR byl udělen
provozovně čestný název “Provozovna 20. výročí osvobození ČSR”. Z
jednotlivců byl vyhodnocen v rámci kraje již v roce 1954 Alois Dosoudil, který
získal odznak “Vzorný družstevník”.
Plán výroby pro rok 1966 činil 1 063 000 Kčs a byl splněn na 104,5 % (1
111 273 Kč). Pro rok 1967 byla plánována výroba 1 400 postelí a 750 stolů na
export. V dalším období je i nadále výroba zaměřena na export (vývoz do
zahraničí). Předpokládá se, že se výroba značně zvýší. V investiční výstavbě se
plánuje nejdříve výstavba kotelny a dále výstavba ruční dílny na pozemku vedle
nynější strojovny. Tím se v budoucnu zlepší organizace práce a zhospodární se
výroba.
Z historie družstva Univerzal a jeho provozovny
Výrobní družstvo stolařů a čalouníků Univerzal v Prostějově bylo založeno
jako podnik dělnické svépomoci na ustavující schůzi, která se konala 5.července
1919 ve Spolkovém domě v Prostějově za účasti 25 členů. Družstvo bylo zapsáno
v ústředním rejstříku jako “Průmyslové družstvo Univerzal, zapsané
společenstvo s ručením omezeným v Prostějově”.
Začátky družstva byly velmi těžké, neboť po první světové válce se
družstvu nedostávalo všeho potřebného k zajištění nového provozu. Největší
obtíže byly rázu finančního. A tu zase přispěla družstvu svou pomocí První
dělnická záložna v Prostějově. Ta financovala družstvo na podkladě záruky všech
členů družstva. Přesto, že družstvo Univerzal vzniklo za velmi těžkých podmínek,
rozvíjelo se slibně krok za krokem. V poměrně krátké době, v roce 1927, mělo
již 120 kvalifikovaných dělníků a úplně nové strojové vybavení. Kvalitou, levnou
prací a dobrou organizací vyrábělo družstvo levněji než drobní a velcí živnostníci,
kteří nemohli v té době družstvu konkurovat.
V roce 1931 družstvo Univerzal v Prostějově do základů vyhořelo, uhořel
hlídač i se psem. Všechno, co družstevníci za 12 let vybudovali, zničil požár.
Následovalo soudní vyrovnání. Věřitelé přistoupili na zaplacení svých
pohledávek ze 47 %. Ale uvědomělí družstevníci se nevzdali. Začali znovu
budovat za velkých obětí a odříkání. Brigádnicky a svépomocí postavili družstvu
krásnou prodejní místnost, kancelář, prostornou ruční dílnu a strojovnu s
moderními stroji a vším technickým zařízením.
Rok 1945 byl pro družstvo Univerzal v Prostějově velmi těžký. Po
skončení druhé světové války se situace začala lepšit až koncem měsíce srpna. V
roce 1949 bylo přikročeno ke slučování soukromých živnostenských firem.
Družstvo navázalo jednání se Společenstvem stolařů a družstvem “Živnodruž” v
Prostějově. Teprve v roce 1950 bylo socializováno (převedení výrobních
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prostředků do společného vlastnictví) 24 živnostníků do družstva Univerzal, mezi
nimi i 2 stolařství z Němčic nad Hanou. Byly to firmy Hrabal Josef a Hrabal
František, které již za čtvrtstoletí svého trvání vytvořily dobrou pověst
nábytkářství ve zdejší obci.
Koncem minulého a počátkem tohoto století pracovali v Němčicích nad
Hanou 3 stolaři a truhláři (Ludvík Čabaňa, František Adamík a Hynek Borek).
Na přání zákazníků zhotovovali ze dřeva vše potřebné pro tehdejší domácnosti a
hospodářství: kolébky, stoly, skříně, postele, židle, lavice do kuchyně, moučnice,
dveře, okna, schody, zábradlí, vrata i rakve. Po skončení první světové války
vznikají v Němčicích nad Hanou nové živnosti stolařské, které svou činnost
zaměřily nejdříve na stolařské práce stavební a teprve později se soustředily na
výrobu nábytku.
Po první světové válce se do Němčic nad Hanou přiženil stolařský mistr
Čeněk Kotek z Kojetína. Zařídil si stolařství v Masarykově ulici v domě č.138.
Pracoval v obci několik let a jelikož se mu podnikání nedařilo, odstěhoval se za
prací do Francie, kde v roce 1966 zemřel.
V roce 1919 byla ohlášena v Němčicích nad Hanou nová živnost: “Hrabal
Josef, stavební a nábytkové stolařství Němčice nad Hanou č.97”. Stolařský mistr
Josef Hrabal se vyučil řemeslu v Kojetíně u mistra, který pracoval několik let ve
Vídni a vyráběl na tehdejší dobu již moderní nábytek. Josef Hrabal začal
provozovat svou živnost na Novosadech v domě svých rodičů s vypůjčenou
hoblicí a potřebným stolařským nářadím od svého švagra Hynka Borka, jehož
otec byl také stolařem. Pro nával stolařských prací, které hned pro začátek získal,
si musel přibrat dva učně. Dílna mu naprosto nevyhovovala. Byla to jen malá
světnička, a proto byl nucen větší kusy výrobků opracovávat v průjezdu domu a
hotový nábytek vystavovat přes den na ulici a na noc nebo za nepříznivého počasí
uskladňovat v průjezdu. Proto již v roce 1919 si zakoupil od místního obchodníka
Albína Žitného pozemek v Masarykově ulici a do zimy postavil jednopatrový
dům, který má dnes č.312.
V roce 1920 si postavil ve dvoře tohoto domu vlastní malou dílnu. Jelikož
stolařských prací stále přibývalo, vzal si na pomoc jednoho stolařského dělníka.
V letech 1919-1920 se totiž v Němčicích nad Hanou stavěly 4 obytné cukrovarské
domy v ulici směrem k Vrchoslavicím. Zde Josef Hrabal se svými dvěma učni, s
jedním stolařským dělníkem a za spolupráce stolařského mistra Františka
Adamíka z Němčic nad Hanou provedli v těchto novostavbách všechny potřebné
stavební stolařské práce. Mimo výstavbu cukrovarských obytných domů se
začala v roce 1920 v Němčicích nad Hanou rozrůstat výstavba rodinných domků.
V těchto novostavbách bylo třeba klást podlahy, umístit dveře, vrata, okna apod.
Stolařský mistr Josef Hrabal i se svými pomocníky již nestačil na všechny tyto
ruční práce. Proto ve spolupráci se svým kojetínským známým z doby učení
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Drexlerem (Drexler, výroba ručních fukarů na čištění obilí Kojetín), pořídil si na
obrábění dřeva primitivní stroje, které poháněl žentourem s kravským potahem.
Po zavedení elektrického proudu v obci v roce 1922 si začal pořizovat nové
stroje. První speciální stroj zakoupil za 19 500 Kčs v Německu. Tento
kombinovaný stroj na hoblování od šíře i od síly se stal základem jeho dalšího
rozvoje výroby. Strojovým zařízením pak snadno zhotovil místnímu cukrovaru
tisíce lisek na sušení cukru. Stolařských prací v Němčicích nad Hanou neustále
přibývalo. Stolařský mistr Josef Hrabal postupně přibíral nové zaměstnance a
svou dílnu rozšiřoval přístavbami a vybavoval novými stroji. Hrabalovo stolařství
vyrábělo mimo jiné potřeby zařízení pro stavbu staré sokolovny (na Pinduli),
rafinerii cukru a cukerní skladiště v Němčicích nad Hanou.
Když se zjara roku 1925 začala v obci stavět budova měšťanské školy,
nestačil již Josef Hrabal se svými zaměstnanci na všechny stolařské práce
stavební a na zhotovení nábytku pro tuto novou školní budovu a zároveň na
zakázky občanů z Němčic nad Hanou a okolí. Proto vyzval svého mladšího bratra
Františka, který pracoval v té době jako kvalifikovaný stolařský dělník v
Umělecko-průmyslových (UP) závodech v Brně-Králově Poli, k samostatné
stolařské práci v místní obci. A tak v roce 1925 si otevřel František Hrabal živnost
stavební a nábytkové stolařství v Němčicích nad Hanou. Stejně jako bratr Josef
před lety začal pracovat v domě svých rodičů na Novosadech č.97. K práci si
přibral 2 zaměstnance. Protože tento dům prostorově stolařství nevyhovoval,
postavil si František Hrabal v roce 1927 stolařskou provozovnu v Havlíčkově
ulici č.378.
S rozsáhlou výstavbou rodinných domů v Němčicích nad Hanou vzrůstala
potřeba stolařských výrobků pro stavebnictví, ale také nábytku pro nové
domácnosti. Do roku 1929 bylo stolařských zakázek, hlavně stavebních, v
Němčicích nad Hanou neúměrně mnoho, a proto obě stolařství-Josefa Hrabala i
Františka Hrabala-přibírala nové zaměstnance, takže v roce 1930 stav pracovníků
činil u obou Hrabalů 7 osob.
V období hospodářské krize v letech 1930-1934 poklesly zakázky jednak
pro omezení stavebního ruchu, jednak pro snížení kupní síly obyvatelstva v
důsledku nezaměstnanosti. Oba majitelé stolařských živností, nechtějíce
propouštět své zaměstnance, hledali nová odbytiště pro svůj nábytek. Josef
Hrabal se stal akcionářem tržnic v Olomouci a Bratislavě a zde pro svou dobrou
kvalitu dodávaného nábytku získal dostatečné množství objednávek. František
Hrabal solidní (poctivě provedenou) prací pro firmu Sigma Lutín, která
rozšiřovala závod a postupně prováděla výstavbu dvou velkých internátů, získal
na dobu 12 let stolařské práce stavební i nábytkářské pro tyto stavby. Jinak během
druhé světové války dodávala obě stolařství nábytek hlavně do měst.
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Po druhé světové válce měla stolařství dostatek práce. Přestavby
dosavadních domů, a hlavně nová vybavení domácností nábytkem, vyvolaly
značný zájem o stolařské výrobky. V rámci socializace byly soukromé živnosti
Josefa a Františka Hrabala pojaty 1.října 1950 do Lidového družstva Univerzál v
Prostějově. Téměř všichni zaměstnanci obou stolařství včetně bývalých majitelů,
celkem asi 30 pracovníků, se stali členy družstva. Vedoucím Univerzálu,
provozovny 206 v Němčicích nad Hanou, se stal stolař Jan Hrabal, absolvent
tříleté odborné školy mistrovské v Olomouci, syn původního majitele Josefa
Hrabala. Výroba nábytku v Němčicích nad Hanou byla pak soustředěna v
bývalých dílnách obou majitelů. Vyráběly se hlavně obývací pokoje leštěné,
ořech, a to tak, že u Josefa Hrabala byla prováděna práce strojová, přípravná a
částečně ruční. Avšak podstatná část dokončujících prací byla prováděna v
dílnách Františka Hrabala. V důsledku zvyšující se výroby byl získán původní
tělocvičný sál bývalé sokolovny (na Pinduli) pro dokončující práce celé
provozovny. Tím došlo k lepší organizaci a dělbě práce, což se projevilo zvýšení
produktivity práce i kvality výrobků. Z bývalých dílen Františka Hrabala se stala
prodejna nábytku Nábytek 092 Gottwaldov.

Pekárna
Její přesné označení: Jihomoravské pekárny n. p. Brno, závod Prostějov,
provoz Němčice nad Hanou 9-2/12. Parní pekárna je v domě č.53 ve Chvátalově
ulici a její majitelkou je Františka Nyklová, vdova po pekaři Karlu Nyklovi.
Hlavním výrobním úkolem pekárny je dodávat spotřebitelům chléb a běžné
pečivo (rohlíky a pletenky), vedlejším úkolem-jemné pečivo (vánočky). Výrobě
veškerého pečiva slouží v pekárně výrobní místnost, expediční (výpravní)
místnost, dva sklady a kancelář. Pekárna je v provozu denně (mimo neděli) od
půlnoci do dvanácti hodin. Zaměstnává 5 pracovníků ve výrobě a 1 sílu v expedici
pečiva. Vyrábí průměrně denně 450 chlebů po 2 kg, 9 000 rohlíků a 800 pletenek,
mimo to ve čtvrtek ještě 500 ks jemného pečiva. Rozvoz chleba i pečiva se
provádí dvěma nákladními auty (skříňovými vozidly), které slouží také jiným
pekárnám v jižní části okresu Prostějov. V současné době naše pekárna zásobuje
chlebem Němčice nad Hanou, Hrušku, Tvorovice a Dobrochov, běžným a
jemným pečivem Němčice nad Hanou, Hrušku, Tvorovice, Dřevnovice,
Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Hradčany, Kobeřice, Brodek u Prostějova
a Želeč.
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Přehled o roční výrobě pekárny:
Chléb v
tunách

Chléb v

Běžné peč. v
tunách

Běžné pečivo v
Kčs

1956

240

624 000

120

348 000

1960

250

650 000

115

333 500

1963

250,5

651 300

118

342 200

1965

255

663 000

130

377 000

Rok:

Jemné pečivo
v tunách

Jemné pečivo Pečivo celkem Pečivo celkem v
v Kčs
v tunách
Kčs

1956

-

Rok:

Kčs

-

360

972 000

1960

10

63 000

375

1 046 500

1963

12,5

78 750

381

1 072 250

1965

15

94 500

400

1 135 400

Z přehledu je patrno, že roční výroba pečiva v pekárně neustále stoupá.
Svědčí o tom i rok 1966, kdy roční výroba veškerého pečiva dosáhla 423 tun v
hodnotě maloobchodní ceny 1 192 900Kčs. Co do velikosti objemu roční výroby
je parní pekárna v Němčicích nad Hanou řazena na 7. místo v pořadí všech 27
pekáren na okrese Prostějov.
Na počátku tohoto století měli v Němčicích nad Hanou pekařskou živnost
3 mistři pekaři. Z těch pekař Vincenc Nykl postavil v roce 1926 dnešní parní
pekárnu, která slouží svému účelu již 40 let. V roce 1956 Jednota LSD Kojetín
provedla nákladem 60 000 Kčs rekonstrukci pekárny a vyměnila zastaralé
zařízení. V důsledku toho 50% namáhavé ruční práce v pekárně bylo odstraněno.
V současné době (1965) na našem prostějovském okrese je v provozu 27 pekáren,
jejichž činnost bude postupně v roce 1968 zastavena, neboť zásobování chlebem
a pečivem převezme moderně vybavená průmyslová velkopekárna, která se již
staví v Prostějově. Tato bude dodávat veškeré pečivo pro okres Prostějov, Vyškov
a část okresu Blansko. Bude to jedna z největších pekáren v Československu.
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II.

Zemědělská výroba

Jednotné zemědělské družstvo (JZD)
JZD v Němčicích nad Hanou bylo založeno 1950 jako zemědělské družstvo
I. typu podle zákona čís. 69/49 Sb. ze dne 23.února 1949 o jednotných
zemědělských družstvech.
Na základě schválení Ústřední rady družstev, zastoupené ONVdružstevním oddělením v Kojetíně, ze dne 2.března 1951 bylo JZD v Němčicích
nad Hanou zapsáno Okresním soudem v Olomouci dne 29.března 1951 do
podnikového rejstříku odd. Dz pod čís. 156/1 v přesném znění firmy “Jednotné
zemědělské družstvo v Němčicích nad Hanou se sídlem v Němčicích nad Hanou.
Předmět činnosti družstva je dán zákonem č.69/49 Sb. a ustanovením stanov
vyhlášených v Úředním listě.”
Usnesením valné hromady ze dne 29.dubna 1951 byl stanoven členský
podíl částkou 100,-Kč a zvoleno první šestičlenné představenstvo: Župka Florián,
zemědělec, Němčice nad Hanou č.392 jako předseda, Křiváková Františka,
zemědělská dělnice, Němčice nad Hanou č.459 jako místopředsedkyně,
Přibylová Žofie, zemědělská dělnice, Němčice nad Hanou č.374, Pospíšil
Vojtěch, zemědělec, Němčice nad Hanou č.276, Vrána František, zemědělec,
Němčice nad Hanou č.83, Karlíková Božena, zemědělská dělnice, Němčice nad
Hanou č.352.
V roce 1965 JZD Němčice nad Hanou sdružuje 195 zemědělských závodů
v obci a obhospodařuje 942 ha, tj. 78% celkové výměry katastru obce. Na základě
přírodních podmínek a trvale působících ekonomických hledisek je obec
Němčice nad Hanou zařazena do zemědělské výrobní oblasti řepařské II.
Soustředění zemědělské výroby do velkého ekonomického celku vyvolalo
celou řadu závažných problémů v JZD i v obci. Snad nejtěžším úkolem při
provádění socializace zemědělství u nás bylo společné ustájení dobytka. Na rozdíl
od jiných obcí nebylo v Němčicích nad Hanou vhodných stájí k adaptaci
(přizpůsobení stavby jiným účelům) pro společné ustájení dobytka, protože v
minulosti se zde zemědělci zabývali více rostlinnou výrobou (pěstováním
cukrovky, ječmene, pšenice aj.) nežli živočišnou (chovem dobytka). V důsledku
toho nebylo v obci, až na mlýn č.99, větších stájí. Po provedení adaptací stájových
prostorů ve mlýně bylo přistoupeno k zahájení investiční výstavby objektu JZD
na ploše asi 5 ha podle vypracovaného zastavovacího plánu, který sice odpovídá
potřebám našeho JZD v době ukončení socializace zemědělství v obci, ovšem
dnes, při speciálním (týkající se jen určité věci) zaměření na družstevní
velkovýrobu, již nevyhovuje.
Proto založení JZD si nutně vyžadovalo vybudování společných stájí pro
rychlé ustájení dobytka i společných zařízení na uskladnění strojů, pícnin apod.
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(skladovací prostory). A tak došlo v letech 1956-1963 k rozsáhlé soustředěné a
ucelené výstavbě smíšené živočišné farmy 500 m severně za železniční tratí
mimo sídliště při silnici do Prostějova.
Přehled o výstavbě objektů a zařízení JZD:
Č.

Objekt-zařízení

Hodnota
investice
v Kčs

1.

Kravín typ 55 M

721 636

2.

Lehká stáj (salaš)

3.

Teletník

4.

Kapacita

Dán do
provozu

98 ks dojnic (krav)

1957

74 368

60 ks mladého skotu

1957

47 040

33 ks telat

1958

Průjezdná stáj

130 080

66 ks krav

1958

5.

Kravín typ “Donava”

727 715

166 ks krav

1962

6.

Porodna prasnic

255 830

46 ks prasnic

1957

7.

Porodna prasnic

117 720

43 ks prasnic

1962

8.

Automatický vepřín

568 960

700 ks vepřů

1964

9.

Adaptace konírny
(mlýn)

67 392

32 ks koní

1962

10.

Drůbežárna I.

24 910

500 ks slepic

1957

11.

Drůbežárna II.

32 900

500 ks slepic

1959

12.

Drůbežárna III.

42 720

500 ks slepic

1959

13.

Sušička obilí

109 458

300 q za 24 hodin

1961

14.

Mostní váha

32 042

250 q

1958

15.

Silážní jáma

56 000

350 m3

1957

16.

Opravářská dílna
(adaptace)

138 000

17.

Vodovod s vodojemem

395 118

délka 1 800 m, l 000 hl

1965

18.

Komunikace (silnice)

146 710

863 m

1956-65

19.

Správní budova JZD

380 000

1960

1966
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Ve správní budově JZD našeho JZD se soustředí 6 kanceláří, zasedací
místnost, sociální zařízení se šatnami a umývárnami pro 40 pracovníků, kantýna
a mostní váha. V současné době se plánuje výstavba 3 kůlen. Mimo stájové
prostory živočišné farmy je dosud k 1.1.1965 ustájeno 245 ks skotu a 110 ks
vepřů, a to celkem v 9 usedlostech (č.8, 13, 20, 40, 56, 57, 64, 66, 69), které slouží
dosud jako prozatímní výrobní provozy JZD. 26 koní má společnou stáj ve
chlévech bývalého mlýna (č.99).
Nyní půjde v našem JZD hlavně o to, aby byly vytvořeny investiční
výstavbou vhodné podmínky pro důsledné velkovýrobní formy hospodaření.
Nastávající specializace (soustředění činnosti na jeden obor) a koncentrace
(soustředění výroby do větších celků) zemědělské výroby si vyžadují, aby dnešní
smíšené farmy byly přebudovány v souvislosti s předpokládanou koncepcí
(zaměřením) zemědělského závodu na specializovanou výrobní jednotku.
V hlavním výrobním středisku budou soustředěna společná zařízení pro
celý zemědělský závod:
1.

Správa závodu.

2.

Stájové objekty dojnic, prasnic a dalších hospodářských zvířat
(nejdůležitější živočišná výrobní odvětví).

3.

Provozní dvůr s nejnutnějšími skladovacími prostory, které budou
navazovat na stájové objekty (sklady objemné píce a steliva, silážní
žlaby, sklady okopanin).

4.

Mechanizační dvůr s dostatečnými plochami pro výstavbu garáží,
kůle a zařízení pro opravu a údržbu dopravních a mechanizačních
prostředků.

5.

Ústřední sklady a laboratoře.

6.

Sociální zařízení se šatnami, umývárnami a kantýna.

Technologická úroveň zemědělských staveb musí v budoucnu co nejvíce
napomáhat růstu zemědělské výroby, zlepšení organizace práce, zvýšení její
kulturní úrovně a produktivity i snížení vlastních nákladů.
Nezbytným předpokladem pro vyrovnání úrovně výrobních sil mezi
průmyslem a zemědělstvím je dosáhnout jak růstu intenzity (míra pracovního
úsilí za jednotku času), zemědělské výroby, tak i zvýšení produktivity práce
zaváděním nových technologických postupů ve výrobě a plným využitím
moderních mechanizačních prostředků. Nové zemědělské stroje v našem JZD
změnily organizaci práce jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě. Převažující část
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polních prací je stále více svěřována strojům a ruční práce se stává jen doplňkem.
K jakým převratným změnám došlo během posledních 15 let zaváděním nových
strojů při obdělávání a sklizni zemědělských plodin, ukazuje tento přehled:

Mechanizace rostlinné výroby
Orba 5-6 radličnými pluhy nebo speciálními tříradličnými pluhy (na
jeteloviny, úhory apod.) pomocí kolových traktorů, od roku 1955 i pásovými
traktory.
Hnojení chlévskou mrvou při použití nakladačů hnoje a rozmetadla
chlévské mrvy RMA 2. Provádí se od roku 1961 a ruční práce spojená s
nakládáním a rozhazováním hnoje je převážně odstraněna.
Hnojení průmyslovými hnojivy při plném využití agregátů (účelové
spojení dvou nebo více strojů k plnění nové činnosti sloužící výrobě) s talířovými
a odstředivými rozmetadly (německé výroby) značky DO-25 se provádí od roku
1955.
Příprava půdy k setí se prováděla agregáty (smyky, brány, kultivátory,
vály), které jsou taženy traktory pásovými nebo kolovými (od roku 1955). Setí
obilí se provádělo agregáty secích strojů 26 řádkových (1955). K setí
obrušovaného řepného semene (jednoklíčkového) se používal 12 řádkový přesný
řeposecí stroj (od roku 1962. K sázení brambor sloužil 4 řádkový sazeč 4-SaBC62,5. Provádí se od roku 1958. Brambory se obdělávaly traktorem RS-09 s
nosičem nářadí na oborávání (hrůbkování) brambor (od roku 1963). Plevele se
ničily postřikovačem P900 taženým traktorem, záběr asi 7 m s ošetřenou plochou
do šíře 10 m (od roku 1958). Ničení mandelinky bramborové se provádělo
leteckým poprašováním. Provádí Agrolet od roku 1959. Sklizené pícniny se
dosušovaly ventilátory na roštech (od roku 1963). Ke sklizni obilovin se
používaly kombajny (mechanický stroj vykonávající při polních pracích několik
dílčích výkonů), od roku 1957, kdy se sklízelo poprvé kombajnem sovětské
výroby S4. Přímá dvoufázová sklizeň obilovin s plným využitím moderních
mechanizačních prostředků od roku 1960. Ke sklizni brambor sloužil vyorávač
značky TEK od roku 1957. Sklizeň cukrovky, tzv. Dělená sklizeň seřezávači
skrojků a vyorávači řepných bulev se provádí od roku 1957. Řepné skrojky s
řízky a kukuřice se silážují pomocí silážních kombajnů. Kukuřice se seče a
mechanizačním zařízením žene přímo na vlečky. Sklápěním vozů padá pak
krmivo do silážních jam a dusáním pásovými traktory se připraví ke konzervaci
(postup při zpracování krmiv pro účely dalšího uskladnění). Provádí se od roku
1960.
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Mechanizace živočišné výroby
K poměrně menší mechanizaci došlo v živočišné výrobě. I zde nová
technologie (způsob výroby) vyrovnává postupně rozdíly mezi průmyslem a
zemědělstvím zaváděním nových technologických postupů. Používají se:
Dojící aparáty a strojní dojení DT 100 zavedeno od roku 1957.
Oběžný škrabák k odklízení chlévské mrvy v kravínech od roku 1957.
Vyhřívání kotců u selat elektřinou zavedeno od roku 1961.
Krmné automaty zařízeny při výstavbě vepřínu v roce 1964.
Mechanizací a specializací zemědělské výroby vznikají v zemědělství nové
pracovní obory: kombajnér, drůbežář apod.
O rozsahu zemědělské výroby v JZD v Němčicích nad Hanou svědčí údaje
o osetých plochách, celkové sklizni zemědělských plodin a stavech
hospodářských zvířat. V roce 1965 bylo oseto: pšenicí 206 ha, ječmenem 142 ha,
ovšem 28 ha, řepkou 10 ha, cukrovkou 154 ha, brambory 59 ha, krmnými
okopaninami 6 ha, pícninami na orné půdě 194 ha a kukuřicí na siláž 40 ha. Z
těchto výměr bylo sklizeno: pšenice 6 227 q, ječmene 3 867 q, ovsa 504 q, řepky
16 q, cukrovky 48 300 q, brambor 7 738 q.
Stavy hospodářských zvířat k 31.12.1965: dojnice 311ks, ostatní skot
435ks, prasnice 101ks, ostatní prasata 991ks. Z chovů našeho JZD byly v roce
1965 vyřazeny slepice. Jejich průměrný roční stav za posledních 5 let činil 2
258ks. Intenzitu výroby JZD v Němčicích nad Hanou udává přehled hlavních
ukazatelů hospodaření v letech 1961-1965.
Intenzita výroby v JZD Němčice nad Hanou v letech 1961-1965
Stav-skutečnost k
1961
1962
1963
1964
1965
31.12.
Celková produkce v
Kčs na 1 ha

8 720

9 026

9 106

12 075

10 274

Hrubá zemědělská
produkce v Kčs

8 180

8 801

8 920

10 648

9 769

5 298

5 976

6 267

6 927

7 025

na 1 ha
Tržní zemědělská
produkce v Kčs na 1
ha
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Rostlinná výroba:
Stav-skutečnost k
31.12.

1961

1962

1963

1964

1965

Hrubá rostlinná
produkce na 1 ha v
Kčs

4 578

4 959

5 134

6 184

5 006

Tržní rostlinná
produkce na 1 ha v
Kčs

2 160

2 680

2 700

2934

2 673

Hektarové výnosy v q-pětiletý průměr:
ČSSR Okres JZD 1961

1962

1963

1964

1965

pšenice

24,2

32,5

33,8

35,4

31,8

36,0

36,0

30,0

ječmen

22,8

30,8

29,5

27,5

31,7

28,2

33,0

27,0

oves

19,8

23,0

26,1

28,6

32,5

22,5

28,0

18,9

cukrovka

276,0

316,0

314,0

270,0

290,0

340,0

364,0

307,0

brambory

115,0

127,0

158,0

130,0

116,0

140,0

245,0

157,0

Prodej státu:
1961

1962

1963

1964

1965

Obiloviny-celkový v q

3 812

4 090

4 724

5 540

5 954

Z toho pšenice v q

1 172

1 101

2 235

2 760

3 045

Z toho ječmene v q

2 640

2 989

2 489

2 780

2 909

Cukrovka-celkový v q

37 952

41 415

46 453

53 872

47 526

Brambory-celkový v q

1 880

1 865

1 870

2 000

1 900

1961

1962

1963

1964

1965

3 632

3 842

3 786

4 463

4 763

Živočišná výroba:
Hrubá živ. produkce
na 1 ha v Kčs
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Tržní živ. Produkce

4 354

3 295

3 567

3 993

4 352

na 1 ha v Kčs
Skot na 100 ha v ks

88,2

89,5

90,3

96,9

91,0

Z toho krav

36,2

38,6

39,6

40,2

38,0

Z toho ostatní skot

52,0

50,9

50,7

56,7

53,0

141,8

122,4

120,9

135,8

133,2

14,4

14,0

13,4

12,1

12,4

Z toho ostatních prasat

127,4

108,4

107,5

123,7

120,8

Slepice-stav na 100 ha
v ks

319,0

295,0

240,0

222,0

Prasata na 100 ha v ks
Z toho prasnic

*

-

*likvidace slepic k 1.12.1965

Stav-skutečnost k 31.12.

1961

1962

1963

1964

1965

Užitkovost: denní
dojivost 1 krávy v litrech

6,25

5,24

5,13

6,15

6,61

Roční dojivost 1 krávy v
litrech

2 283

1 912

1 872

2 247

2 415

Přírůstky na váze na
kus/den: jatečný skot

0,56

0,70

0,71

0,64

0,76

jatečná prasata

0,40

0,36

0,39

0,41

0,43

Snůška vajec na
kus/rok: slepice

125

140

160

113

119 k
1.12.

Prodej státu:
1961

1962

1963

1964

1965

1 219

1 373

1 579

1 735

2 114

Hovězí v q

520

560

708

723

837

Vepřové v q

699

813

871

1 012

1 277

Maso celkem na 1 ha

165

186

207

228

257

Maso celkem v q
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Hovězí

73,7

76,1

93,0

95,0

102,0

Vepřové

99,0

110,5

114,5

133,0

152,0

Mléko celkem v l

436 130

422 491

475 757

562 722

641 000

Mléko na 1 ha v l

617

574

625

738

781

Vejce celkem v ks

196 837

230 130

276 528

189 400

150 000

Vejce na 1 ha v ks

278

312

362

248

184 k
1.12.

Produktivita práce v
Kčs

1961

1962

1963

1964

1965

Celková produkce na
1 pracovníka

24 339

26 145

26 234

33 764

35 915

Zemědělská produkce 22 826
na 1 pracovníka

25 496

25 700

29 775

33 801

Odměna za práci v
Kčs

1961

1962

1963

1964

1965

Peněžní na 1 PJ*

18

18

19

20

22,50

Naturální na 1 PJ

1,21

1,21

1,29

1,21

-

6 612

6 775

7 628

8 000

10 334

434

434

454

455

-

1961

1962

1963

1964

1965

Společné obdělávání
zp* v ha

706,18

735,75

760,57

820,04

838,19

Společné obdělávání
op* v ha

694,89

724,70

748,05

806,83

824,98

98,33

98,33

92,46

99,00

99,00

Peněžní na 1 stálého
pracovníka
Naturální na 1
stálého pracovníka
*PJ = pracovní jednotka

Záhumenky v ha
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Stálí pracovníci
celkem

253

251

264

272

237

Z toho žen

166

167

174

176

147

Na 1 pracovníka
připadá zp v ha

2,79

2,93

2,88

3,01

3,45

*zp = zemědělská půda
*op = orná půda
Číselné údaje o hospodaření JZD v Němčicích nad Hanou jasně dokazují,
jak nové formy práce v zemědělství napomáhají zvyšovat hektarové výnosy i
užitkovost ustájených zvířat. Hrubá produkce (výroba) rostlinná JZD v
Němčicích nad Hanou rostla v letech 1961-1965 nepravidelně. V jednotlivých
letech jsou značné výkyvy, způsobené především mimořádnými povětrnostními
podmínkami. V porovnání let 1961 a 1965 činí průměrné roční tempo přírůstku
hrubé rostlinné produkce pouze 2,3 %, ačkoliv v roce 1963 i v roce 1964 bylo
mnohem vyšší, kdy tempo přírůstku v porovnání s rokem 1961 dosáhlo zvýšení
35 %, tedy během tří let o více než třetinu, což činí průměrně ročně 11,6 %. Hrubá
živočišná produkce našeho JZD se během let 1961-1965 zvýšila o 31,2 %, tedy
téměř o jednu třetinu a její růst-mimo rok 1963- je pravidelný.
Podle zjištění Ústřední komise lidové kontroly a statistiky v Praze dosáhla
tržní zemědělská produkce ve stálých cenách na 1 ha zemědělské půdy v průměru
v roce 1965 v ČSSR celkem 4 035 Kčs (rovná se 100 %), v našem JZD 7 025
Kčs, tj. 174,1 % celostátního průměru. Z toho rostlinná výroba v ČSSR 1 216
Kčs, tj. 30,1 %, v JZD Němčice nad Hanou 2 673 Kčs, tj. 66,2 %. Živočišná
výroba v ČSSR 2 819 Kčs, tj. 69,9 %, v našem JZD 4 352 Kčs, tj. 107,9 %. Podíl
tržní produkce na hrubé produkci se u rostlinné výroby v ČSSR pohyboval v roce
1965 kolem 41 %, v našem JZD činil 53 %, u živočišné výroby v ČSSR kolem
97 %, v JZD Němčice nad Hanou se projevil 92 %. Podobně jako v průmyslu
platí stále i v zemědělství heslo “Vyrábět lépe a levněji”. Lépe, znamená s
menším množstvím vynaložené živé práce na jednotku produkce. Tím se sníží
vlastní náklady zemědělských podniků a pak je možno zemědělský výrobek
spotřebitelům prodávat levněji. Zdokonalováním mechanizace výroby roste
produktivita zemědělské práce a příjmy i důchody zemědělcům stále stoupají.
Přehled o vývoji socializace zemědělství v JZD Němčice nad Hanou
Při vesnické organizaci KSČ v Němčicích nad Hanou byl v roce 1949
vytvořen přípravný výbor pro ustavení JZD. JZD bylo založeno v Němčicích nad
Hanou o žních v roce 1950 jako jednotné zemědělské družstvo I. typu. Podle
ústního sdělení prvních funkcionářů družstva (písemné záznamy z JZD předány
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dosud nezjištěno kam) činil nejvyšší stav členů JZD v letech 1951-1954 celkem
64 členů, z toho bylo 41 (6 mužů a 35 žen) aktivně činných a 26 členů jen
registrovaných (nepracujících). Tento početní stav se neustále měnil. Naše JZD
I. typu v letech 1950-1954 dosáhlo nejvyšší výměry 78 ha zemědělské půdy, z
toho 63 ha obecní půdy. Přesná evidence (vedení záznamu) členů i výměr
obhospodařované zemědělské půdy družstva jsou vedeny v záznamu od roku
1955. V srpnu tohoto roku přešlo naše družstvo na II. typ hospodaření JZD.
Počet Počet
Počet
členů zaměst. sdruž.
JZD JZD
zem.
závod
ů

Výměr
a zem.
půdy
JZD

Výměra
zem. půdy
záhumenkářů

Celková
výměra
z.p.
JZD v
ha

Stav k
31.12.
roku

Typ
JZD

1955

II.

63

-

24

198

1956

III.

125

-

71

309

49

358

1957

III.

141

-

88

365

61

426

1958

III.

235

-

116

526

93

619

1959

III.

257

1

128

684

102

786

1960

III.

267

3

182

697

98

795

1961

III.

271

3

186

706

98

804

1962

III.

269

5

189

736

93

829

1963

III.

264

5

193

761

99

860

1964

III.

263

9

194

820

99

919

1965

Pevná
257
odměna

7

195

842

99

941

-

198

V roce 1956 bylo darováno státu 36 ha zemědělské půdy od dvou
zemědělských usedlostí (č.24, č.57). Tuto půdu převzalo do obhospodařování
naše JZD. V roce 1957 bylo předáno do užívání socialistickému sektoru podle
vládního nařízení č.50 z roku 1955 celkem 54 ha zemědělské půdy od 5
zemědělských usedlostí (č.17, č.35, č.37, č.60, č.120). Tato zemědělská půda
přešla do obhospodařování JZD Doloplazy a JZD Víceměřice. Přelom v
socializaci naší obce nastal v roce 1958, kdy v JZD přibylo přes 100 nových
členů, kteří vnesli do družstva téměř 200 ha zemědělské půdy. A tak zemědělský
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socialistický sektor v obci začal hospodařit na většině katastru. V letech 19641965 přebralo JZD Němčice nad Hanou zemědělskou půdu, kterou až dosud
obhospodařovala JZD v Doloplazích a Víceměřicích v katastru obce Němčice nad
Hanou. V minulých letech se také výměra našeho JZD zvyšovala převzetím
zemědělské půdy, kterou v místním katastru darovali státu. Roztřídění veškerých
ploch půdy v katastru obce Němčice nad Hanou na základě přesných údajů
Geodézie-jednotné evidence půdy v Prostějově se jeví v hektarech k 31.12.1965
takto:
Roztřídění veškerých ploch půdy v katastru
Skupin
a zem.
závodů

Počet
Celko- Zeměd.
zem.
vá
půda
závodů výměra
v ha

JZD

1

Záhumenky
čl. JZD

211

Zem.
závody
řízené
výrob.
sprá vou

1

Lesní
půda

Rybníky s
chov.
ryb

Ostatní
vodní
plochy

Zastavěné
pl.

Ostatní
pl.

859,86

852,32

-

0,54

0,24

6,06

0,70

97,50

89,21

-

-

-

8,21

0,07

957,36

941 53

-

0,54

0,24

14,27 0,77

Ostat.
16
závody
st. soc.
sektoru

27,03

10,00

0,97

0,58

1,58

2,74

11,15

Jednot- 120
livě
hospod.
od
0,10-10
ha

123,12

119,08

-

-

0,14

3,60

0,30

Uživat.
do

79,30

8,14

-

-

12,07

7,91

51,18

-
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0,10ha
a ost.
plochy
Stát.
lesy
závod
Olomouc

1

2,66

Celkem 138

-

2,66

1189,47 1078,75 3,63

-

-

1,12

14,03

-

-

28,52 63,40

Z celkové výměry 1 078,75ha zemědělské půdy připadají na jednotlivé
kultury tyto plochy (v ha):
Skupina Orná
Zahrady Intenziv. Louky
Pastviny Celkem
zeměd.
půda
ovocné
zem. půdy
závodů
sady
JZD

838,98

5,94

4,41

Záhumenky
členů
JZD

79,43

9,71

-

Zeměd.
závody
říz. výr.
správou

918,41

15,65

Ostat.
záv.st.
soc.
sektoru

4,81

Jednotl.
hospod.
od 0,1010 ha
Uživatelé do
0,10 ha

-

2,98

852,31

0,01

0,06

89,21

4,41

0,01

3,04

941,52

2,40

-

0,08

2,71

10,00

103,28

14,77

-

0,04

0,99

119,08

1,40

6,60

-

-

0,14

8,14
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Celkem

1 027,90

39,42

4,41

0,13

6,88

1 078,74

Po zrušení roboty v minulém století přešla většina zemědělské půdy v
Čechách a na Moravě do soukromého vlastnictví rolníků. Během posledních sta
let se však stali vlastníky zemědělské půdy i občané jiných povolání, kteří půdu
získali dědictvím nebo i výhodnou koupí. Tito zemědělci obdělávali zpravidla jen
tolik pozemků, kolik potřebovali k zajištění zemědělských plodin pro výživu své
rodiny. Ostatní pozemky pronajímali zemědělcům. V obcích s rozsáhlým
katastrem bylo rolníkům část nabízeno k pronájmu i ke koupi větší množství
pozemků. Proto si zemědělci vybírali pozemky úrodnější, s menší vzdáleností od
vesnice. Pozemky vzdálené se zpravidla pronajímaly zemědělcům ze sousedních
katastrálních obcí, kde nebyly takové možnosti pronájmu nebo kupu zemědělské
půdy.
Při provádění socializace zemědělství platila zásada, že rolník při vstupu
do JZD předal socialistickému sektoru nejen vlastní zemědělskou půdu, ale i půdu
pronajatou. Tak se stalo, že pronajatá zemědělská půda sousednímu katastru pak
přecházela do katastru této obce. Výměra katastru obce Němčic nad Hanou činila
1 202,42ha. V období socializace zemědělství převzala obec Tvorovice z
němčického katastru 7,11ha a obec Hruška 11,00ha zemědělské půdy, kterou
dosud obhospodařovali zemědělci z těchto obcí, takže katastr Němčic nad Hanou
se zmenšil o 18,11ha zemědělské půdy. Obec Němčice nad Hanou zase převzala
z poměrně blízkého katastru mořického 5,15ha zemědělské půdy,
obhospodařované občany z Němčic nad Hanou. Tím se poněkud snížil úbytek
katastru Němčic nad Hanou, který má v současné době (1965) rozlohu 1 189,47ha
(proti původnímu menší o 12,95ha, tj. přibližně o 1 %). Socializací zemědělství
se tedy změnila nejen tvářnost, ale i velikost katastrů obcí.

Soukromý zemědělský sektor
V současné době (1965) z celkové výměry 1 079 ha zemědělské půdy
katastru obce Němčic nad Hanou užívá 952 ha, tj. 88,2 % socialistický sektor
zemědělský (JZD celkem 942 ha, ostatní závody státního socialistického sektoru
10 ha) a 127 ha, tj. 11,8% soukromý zemědělský sektor. V soukromém
zemědělském sektoru je zahrnuta veškerá zemědělská půda nejen soukromě
hospodařících rolníků, ale také drobných držitelů a ostatních uživatelů
zemědělské půdy. Skutečných soukromých zemědělců bylo koncem roku 1965
celkem 13, z toho 4 s celkovou výměrou závodů od 2 do 5 ha (čísla zemědělských
usedlostí: 23, 36, 46, 66) a 9 zemědělců s celkovou výměrou závodů od 5 do 10
ha (čísla zemědělských usedlostí: 4, 48, 50, 55, 100, 124, 272, 381, 402). Těchto
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13 zemědělských závodů obhospodařovalo celkem 80,47ha zemědělské půdy, tj.
7,45 % veškeré zemědělské půdy v katastru obce. Průměrná výměra jednoho
soukromého hospodářství činila 6,19ha zemědělské půdy. Celkovou situaci o
počtu soukromých zemědělců, drobných držitelů a ostatních uživatelů půdy v
obci i o velikosti ploch jejich jednotlivých kultur ukazuje přehledně tato tabulka:
Soukromý zemědělský sektor podle stavu k 31.12.1965
V současné době (1965) z celkové výměry 1 079 ha zemědělské půdy
katastru obce Němčic nad Hanou užívá 952 ha, tj. 88,2 % socialistický
zemědělský sektor (JZD celkem 942 ha, ostatní závody státního socialistického
sektoru 10 ha) a 127 ha, tj. 11,8 % soukromý zemědělský sektor. V soukromém
zemědělském sektoru je zahrnuta veškerá zemědělská půda nejen soukromě
hospodařících rolníků, ale také drobných držitelů a ostatních uživatelů
zemědělské půdy. Skutečných soukromých zemědělců bylo koncem roku 1965
celkem 13, z toho 4 s celkovou výměrou závodů od 2 do 5 ha (čísla zemědělských
usedlostí: (23, 36, 46, 66) a 9 zemědělců s celkovou výměrou závodů od 5 do 10
ha (čísla zemědělských usedlostí: 4, 48, 50, 55, 100, 124, 272, 381, 402). Těchto
13 zemědělských závodů obhospodařovalo celkem 80,47ha zemědělské půdy, tj.
7,45 % veškeré zemědělské půdy v katastru obce. Průměrná výměra 1
soukromého hospodářství činila 6,19 ha zemědělské půdy. Celkovou situaci o
počtu soukromých zemědělců, drobných držitelů a ostatních uživatelů v obci i o
velikosti ploch jejich jednotlivých kultur ukazuje přehledně tato tabulka:
Soukromý zemědělský sektor podle stavu k 31.12.1965
Výměra v ha Počet uživat. Celková
Orná půda
výměra v ha

Zahrady

0,10-0,30

60

12,38

4,91

5,78

0,30-0,50

33

14,27

8,80

4,75

0,50-2,00

14

16,00

12,75

2,31

2,00- 5,00

4

16,32

15,48

0,52

5,00-10,00

9

64,15

61,34

1,41

Celkem

120

123,12

103,28

14,77

Výměra v ha

Počet uživat. Celková
Louky
výměra v ha

Pastviny Zem.p.
celkem
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0,10-0,30

60

12,38

-

-

10,69

0,30-0,50

33

14,27

0,04

-

13,59

0,50-2,00

14

16,00

-

0,55

15,61

2,00- 5,00

4

16,32

-

-

16,00

5,00-10,00

9

64,15

-

0,44

63,19

Celkem

120

123,12

0,04

0,99

119,08

Výměra v ha

Počet uživat. Celková
výměra v ha

Zastavěná
plocha a
nádvoří

Neplodící
plochy
0,09

0,10-0,30

60

12,38

1,60

0,30-0,50

33

14,27

0,68

0,50-2,00

14

16,00

0,33

2,00- 5,00

4

16,32

0,32

5,00-10,00

9

64,15

0,67

0,29

120

123,12

3,60

0,44

Celkem

0,06
-

Jednotlivě hospodařící rolníci (JHR) dostávají podle výměry svých
zemědělských závodů úkoly pro plnění výkupu rostlinné i živočišné výroby
stejně jako socialistický zemědělský sektor (JZD a státní statky). V naší obci je
nejpočetnější soukromý sektor ze všech obcí okresu Prostějov. Do jaké míry
splnili naši soukromí zemědělci úkoly státního výkupu v roce 1965 je patrno z
tohoto přehledu:
Plnění výkupu rostlinné výroby v roce 1965:
Zrniny Plně- Plně - Pšeni- Pšeni- Pšeni- Ječcelkem: ní v ní v % ce
ce v q ce v % men
plán q
q
plán q
plán q
572

505

88

230

209

91

342

JečJečmen v men v
q
%
296

86
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Cukrovka
plán q

Cukrovka
plnění v q

Cukrovka
plnění v
%

Brambory Brambory Brambory
plán q
plnění v q plnění v
%

6641

5207

78

154

154

Plnění výkupu živočišné výroby v roce 1965:
Maso
Plně- Plně - Vepř. Vepř. Vepř.
plán
ní v ní v % plán q v q
v%
q
182

187

102

89

82

92

100

Hovězí Hovězí
plán
plnění
q

Hověz
í
plnění
v%

92

114

105

Mléko
plán v l

Mléko
plnění v l

Mléko
plnění v
%

Vejce plán Vejce
v ks
plnění v
ks

Vejce
plnění v
%

68 796

50 388

73

41 533

72

29 718

Tato čísla ukazují výsledky hospodaření 14 soukromých zemědělských závodů
(od 2 do 10 ha), které obhospodařovali v roce 1965 celkem výměru 85,24ha
zemědělské půdy. Koncem tohoto roku 1 zemědělský závod o celkové výměře
4,78ha (zemědělská usedlost č.122) přešel do hospodaření JZD Němčice nad
Hanou pro pracovní neschopnost majitele při jeho vysokém věku (80 let-jeho
manželka 72 let).
U soukromého sektoru jde především o přestárlé zemědělce nebo jejich
děti, které hospodaří s rodiči. Všechna dosavadní opatření a akce k jejich získání
do JZD se minula účinkem. Při každém rozpisu celoročních úkolů, projednávání
plnění výkupních úkolů, technických úpravách zemědělské půdy a jiných akcích
je neustále působeno na soukromé zemědělce pro jejich získání pro společné
hospodaření, zatím bezvýsledně. Nucení a uplatňování jakýchkoliv sankcí
(donucování) vůči soukromě hospodařícím zemědělcům, jak tomu bylo v
revoluční době zakládání JZD u nás, je dnes neslučitelné s dopřáváním pravé
svobody občanům, zaručené socialistickou ústavou ČSSR. A toho jsou si vědomi
jak poslanci MNV, tak i funkcionáři místních organizací.
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Půda obdělávaná zemědělci v Němčicích nad Hanou v roce 1788
Číslo
Jméno zemědělce
Výměra půdy
domu
jitra

sáhy

ha

ary

m2

1.

Wavruch Ignatz

-

573

-

20

63

2.

Hruschka Wenzel

-

604

-

21

75

3.

Gemeinde- radnice

23

632

13

24

93

4.

Jiřiček Anton

30

837

17

58

15

5.

Trpík Thomas

26

1 350

15

46

10

6.

Navrátil Alois

19

699

11

19

55

7.

Horák Wendelin

26

992

14

82

-

8.

Kiselák Ignátz (starší)

34

739

19

85

1

9.

Trpik Martin

30

882

17

59

76

10.

Hrdy Martin

30

853

17

58

72

11.

Bieskup Anton

28

398

16

23

13

12.

Hernz Joseph

10

110

5

79

94

13.

Oplotzký Johannn

24

243

14

15

7

14.

Aulehla Johann

24

1 383

14

32

19

15.

Matauschek Philipp

10

373

5

89

43

16.

Matauschek Jann

9

1 556

5

74

49

17.

Přivřel Florian

27

1 062

15

93

42

18.

Kwitschala Franz

10

329

5

87

83

19.

Kučera Johann

25

807

14

69

5

20.

Kučera Fabian

9

915

5

51

33

21.

Matauschek Georg

19

1 182

11

36

94

22.

Nowak Matausch

27

814

14

85

60

23.

Přivřel Franz

4

1 271

2

76

36

24.

Jiřiček Libor

26

1 367

15

46

80

349

25.

Obigkeitliches
Schenkhaus

18

693

10

61

75

27.

Schön Joseph

8

1 287

5

7

11

28.

Zona Franc

5

1 112

3

28

3

29.

Oulehla Anton

21

128

12

14

19

30.

Kiselak Anton

19

512

11

12

86

31.

Kiselak Ignatz (starší)

4

908

2

63

8

32.

Hrdý Wenzel

8

1 131

5

1

53

33.

Wrana Martin

18

15

9

37

36

34.

Teliczka Kašpar

11

821

6

58

96

35.

Doubrava Franz

10

954

6

10

34

36.

Wrana Franz

4

1 032

2

48

91

37.

Wrana Ignatz

28

1 409

17

29

92

38.

Wawruch Ignatz

27

429

15

70

53

39.

Kiselak (mladší)

31

1 022

18

22

39

40.

Kiselak Joseph

19

74

10

97

8

41.

Přivřel Martin

4

841

2

60

68

42.

Doubrava Thomas

-

573

-

20

63

43.

Pospischil Johan

-

615

-

22

15

44.

Šimeček Wendelin

48

71

45.

Trpik Anton

24

57

46.

Ferenz Martin

27

1 431

16

6

73

47.

Hollub Joseph

2

684

1

39

81

48.

Kahay Anton

13

1 118

7

89

6

49.

Matauschek Georg

25

696

14

65

6

50.

Wrana Jann

25

1 322

14

87

59

51.

Šimeček Wenzel

19

302

11

5

28

28
-

998

16

683

-
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52.

Oulehla Libor

5

1 484

3

41

42

53.

Kazik Thomas

8

1 487

5

14

34

54.

Matauschek Stephan

28

127

16

17

35

55.

Matauschek Martin

25

544

14

59

51

56.

Bezchyba Thomas

25

904

14

72

56

57.

Iřiček Paul

28

11

16

13

19

58.

Hrdý Paul

47

1 275

27

53

8

59.

Karelka Jan

11

424

6

48

87

60.

Kahay Isidor

19

283

11

4

58

61.

Iřiček Georg

19

733

11

20

78

62.

Iřiček Michal

27

967

15

9

1

63.

Wranna Andreas

28

510

16

31

16

64.

Skoutajan Ciril

19

100

10

98

1

65.

Stehlik Ignatz (Pfar)

8

231

4

69

12

66.

Pausch Joseph

28

1 029

16

49

84

67.

Kahay Gregor

27

653

15

78

89

68.

Dika Filipp

28

668

16

36

85

69.

Chvatal Matias

27

648

15

78

62

70.

Motak Thadeus

28

1 592

16

81

29

77.

Waclavek Kajetan

4

1 201

2

73

64

99.

Špaček Joseph

22

797

12

95

90

100.

Matauschek Johann

4

382

2

50

16

118.

Kausal Johann

-

551

-

19

84

119.

Navrátil Franz

-

577

-

20

78

120.

Mlejnek Simon

-

600

-

21

60

121.

Sahanek Franz

-

608

-

21

89

122.

Herentz Matay

-

709

-

25

52

351

123.

Nowak Matauš

-

598

-

21

54

124.

Matauschek Wendelin

-

681

-

24

50

133.

Bielin Johann

5

456

3

4

42

143.

Motal Joseph

9

946

5

52

46

144.

Motal Joseph

12

769

7

15
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Půda obdělávaná zemědělci v Němčicích nad Hanou v roce 1948
Číslo
Jméno zemědělce
Výměra půdy
domu
ha

ary

1.

Hradil Vilém

3

20

4.

Kyselák Antonín

11

32

6.

Navrátil Jindřich

13

50

7.

Pospíšil Jaroslav

11

77

8.

Kyselák Antonín

11

23

10.

Kyselák František

14

14

12.

Kyselák Karel

15

34

13.

Oulehla Miroslav

14

3

16.

Hrdý Alois

9

54

17.

Látal František

10

45

18.

Kyselák Jan

6

39

20.

Zoňa Stanislav

12

19

22.

Poušová Božena

4

39

23.

Krejčíř Alois

3

95

24.

Beneš Karel

18

40

26.

Matoušková Ludmila

2

26

30.

Zedníček Jaroslav

7

56

352

31.

Jiříček Florián

4

67

33.

Vrána Miroslav

13

6

34.

Matoušek Josef

13

74

35.

Černošek Josef a Frant.

12

31

36.

Hrdý Bohumil

7

61

37.

Oral Jaroslav

11

45

38.

Kyselák Emil

9

4

39.

Kyselák Vojtěch

18

40.

Kyselák Bohumil

14

97

41.

Přemyslovský Josef

12

87

43.

Jiříček Jaroslav

9

93

45.

Borek Josef

5

72

46.

Hrdý Antonín

7

76

47.

Holubová Eliška

4

7

48.

Kahaj František

6

83

49.

Zdražil Antonín

10

93

50.

Vrána František

9

35

52.

Oulehlová Marie

6

54.

Kahaj Jan

8

49

55.

Pospíšil Stanislav

7

36

56.

Matoušek Jaroslav

14

57.

Jiříček Jaroslav

15

89

58.

Hrdý Stanislav

3

10

59.

Oplocký Jan

3

47

60.

Šírek Jan

17

26

61.

Kahaj František

8

88

62.

Domanský Vojtěch

15

73

-

-

353

64.

Vláčilík František

10

70

66.

Kyselák Antonín
Kyseláková Františka

13

2 52
41

67.

Škrkánek Zdeněk
Kahaj Jan

9
3

83
82

68.

Hodinářová Marie

4

74

69.

Oralová Josefa

13

2

70.

Hrabal Antonín

3

1

77.

Šimeček František

4

23

83.

Vrána František

3

92

84.

Nejedlík Metoděj

4

78

95.

Matuška Mojmír

4

9

97.

Přemyslovský Jan

3

81

98.

Jiříček Bohumil

4

81

99.

Čáp Miroslav

27

77

100.

Hrdý Bohuslav

7

25

110.

Hodinář Alois

4

44

113.

Hodinářová Františka

2

1

116.

Janečka Karel

4

24

119.

Kyselák Cyril

3

55

120.

Hrdý Jan

4

73

122.

Šimečková Emilie

4

28

123.

Vrána Cyril

2

48

124.

Sahánek Valentin

5

33

128.

Kyselák Jan

8

9

139.

Hrubý František

4

30

140.

Motalík Jan

3

97

143.

Vrána František

9

5

354

144.

Jiříček František

9

16

156.

Kyselák Josef

4

46

173.

Hrubý Jan

3

33

186.

Malec Jan

6

42

192.

Vrána Vladimír

6

31

198.

Čabaňa Alois

7

33

206.

Šebelová Františka

3

88

210.

Hrdý Rudolf

8

46

212.

Zdráhal Josef

5

7

221.

Holub Jan

6

53

224.

Oulehla Celestýn

6

64

229.

Oral Bohumil

2

40

241.

Vrána Jan

6

23

249.

Látal František

4

70

253.

Baláš František

4

30

258.

Štefec Bohumil

2

97

259.

Vrána Miroslav

5

56

263.

Chytilová Anna

3

73

272.

Kyselák František

6

50

273.

Holub Vladimír

4

38

276.

Pospíšil Vojtěch

4

58

285.

Hrdý František

9

95

287.

Říha Antonín

3

88

288.

Hořava Antonín

9

39

292.

Pouš Antonín

3

5

294.

Šimečková Božena

3

40

295.

Borovička Jaroslav

4

83

355

311.

Dočkal Josef

9

45

316.

Synek Karel

4

49

344.

Oral František

4

78

361.

Vrána Josef
Šimeček Antonín

3
4

28
66

363.

Dvořáková Anežka

2

66

372.

Konupka Leopold

4

11

381.

Oulehla Jan

6

88

389.

Matoušek Josef

3

65

392.

Župka Florián

5

22

402.

Kyselák František

5

29

422.

Přikrylová Františka

2

59

447.

Kyseláková Jarmila

2

97

456.

Matoušek Josef

6

17

Okresní veterinární zařízení Prostějov, Veterinární středisko Němčice nad
Hanou
Hlavním úkolem veterinární služby je udržení zdraví zvířat ve svěřeném
veterinárním obvodu. Veterinární středisko Němčice nad Hanou poskytuje
veterinární služby 24 obcím jižní části okresu Prostějov. Veterinární středisko v
Němčicích nad Hanou obhospodařuje 4 preventivní veterinární obvody s
průměrem 7 500 VDJ (velkých dobytčích jednotek), které sdružují tyto obce:
I. Veterinární obvod: Ivaň, Čelčice, Klenovice na Hané, Skalka, Obědkovice
II. Veterinární obvod: Hruška, Tvorovice, Němčice nad Hanou, Vrchoslavice,
Vitčice, Pavlovice u Kojetína, Srbce,
III. Veterinární obvod: Tištín, Koválovice-Osíčany, Nezamyslice-Těšice,
Dřevnovice, Víceměřice, Mořice
IV. Veterinární obvod: Želeč, Kobeřice, Hradčany, Dobromilice, Doloplazy,
Pivín
Pro každý veterinární obvod má veterinární středisko k dispozici (možnost
volného použití) 1 veterinárního lékaře, 1 veterinárního technika a1 vozidlo.
Telefonní službu na veterinárním středisku obstarává 1 dispečerka (tel.č.1).
Nutné porážky dobytka, hygienicky závadné, odstraňuje v obvodech
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veterinárního střediska asanační technik (pohodný). Veterinární služba na
středisku je denně mimo neděle a svátky v době od 6,30 do 14,30 hodin, v sobotu
do 12 hodin. Mimo tuto dobu poskytuje nutné veterinární služby celému okresu
veterinární středisko v Prostějově svou pohotovostní službou. Veterinární službu
i potřebné léky poskytuje stát bezplatně. Práci veterinárního střediska organizuje
veterinární lékař, ustanovený jako vedoucí veterinárního střediska, který pak
provádí službu s menším počtem VDJ. Personální (osobní) obsazení
veterinárního střediska v Němčicích nad Hanou je toto: 4 veterinární lékaři pro 4
veterinární obvody, 4 veterinární technici (zároveň zvěroklestiči), 1 asanační
technik se vším vybavením a 1 dispečerka. Veterinární středisko je umístěno na
bývalém sokolském stadionu za Novosady v budově č.414, která byla pronajata
veterinárnímu zařízení TJ Sokol Němčice nad Hanou na dobu 99 let. Veterinární
středisko má k dispozici 2 kanceláře, šatnu, sociální zařízení s koupelnou,
svobodárnu pro veterinárního technika, skladiště a garáže pro 3 vozidla. V
současné době toto středisko vcelku vyhovuje veterinárnímu provozu.
Pracovníci veterinárního střediska jsou zapojeni do socialistické soutěže o
vzorný preventivní veterinární obvod. V roce 1962 se umístili na I. místě v okrese
Prostějov (MVDr. Jaroslav Přecechtěl, veterinární lékař a Vrána Jan, veterinární
technik). V roce 1965 krajský výbor odborového svazu zaměstnanců
zemědělského a lesního hospodářství Jihomoravského kraje v Brně propůjčil
kolektivu pracovníků veterinárního střediska v Němčicích nad Hanou za vzornou
práci titul “Brigáda socialistické práce”. Výrobní zemědělská správa v Prostějově
udělila v roce 1965 MVDr. Ivu Pospíšilovi, vedoucímu veterinárního střediska v
Němčicích nad Hanou, titul a odznak “Nejlepší pracovník v zemědělství” za
příkladnou práci při zajišťování úkolů zemědělské výroby v JZD.
První
zvěrolékař v Němčicích nad Hanou MVDr. František Hrozek nastoupil službu v
roce 1912. Pracoval v obvodě Němčice nad Hanou a v deseti obcích a na počet
dobytka měl asi dnešních 11 000-12 000 VD (velkých dobytčích jednotek). V té
době zvěrolékaři prováděli většinou léčebnou praxi a hygienické prohlídky masa
a potravin živočišného původu. MVDr. František Hrozek pracoval v obvodu
Němčice nad Hanou 42 let, tedy až do roku 1954. Byl znám jako velmi dobrý
praktický veterinární lékař.
Veterinární služba na bývalém kojetínském okrese byla organizována ve 4
veterinárních obvodech (Kojetín, Tovačov, Němčice nad Hanou, Nezamyslice).
V únoru 1951 byla veterinární služba zestátněna. Praxe veterinárních lékařů byla
pak vykonávána v těchto 4 obvodech až do roku 1954. V tomto roce zásluhou
okresního veterináře MVDr. Jaroslava Přecechtěla bylo vybudováno přestavbou
domu č.414 v Němčicích nad Hanou veterinární středisko na bývalém sokolském
stadionu za Novosady nákladem 65 000 Kčs. Ovšem veškeré pomocné práce při
této přestavbě prováděli zdarma příslušníci tehdejšího veterinárního střediska. Z
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veterinárního střediska v Němčicích nad Hanou byly pak řízeny veterinární
služby pro obvody Němčice nad Hanou, Nezamyslice a Klenovice na Hané. V
době, než bylo dobudováno veterinární středisko v Kojetíně, byla veškerá
veterinární služba (i noční a nedělní pohotovostní služba) řízena pro celý okres
Kojetín veterinárního střediska v Němčicích nad Hanou. Po reorganizaci okresů
a krajů v červenci roku 1960 přešlo ze 36 obcí bývalého okresu Kojetín 24 obcí
na okres Prostějov. Pro ně byla řízena veterinární služba ze střediska v Němčicích
nad Hanou, kde po dobu 1 roku se vykonávaly i noční pohotovostní služby. V
roce 1964 byla zrušena samostatná služba zvěrokleštičů, kteří přešli jako
normální veterinární technici do veterinárních zařízení. Nyní práci zvěrokleštičů
provádějí veterinární technici. Od roku 1960 až do 1.7.1966 byla veterinární
služba bezplatná.

Inseminační středisko
Od 1.7.1965 má nový název “Plemenářská služba Prostějov, výsadka
Němčice nad Hanou
Hlavním úkolem plemenářské služby je plemenitba všeho hospodářského
zvířectva (zvyšování užitkovosti dobytka). Inseminace (umělé oplodňování
hospodářských zvířat) je jejím jedním speciálním úkolem, protože inseminace se
provádí jen u skotu, kdežto u ostatních hospodářských zvířat je dosud ponechána
přirozená plemenitba.
Plemenářská služba v Prostějově obhospodařuje pobočkou 1 zootechnika
(školený odborník v zemědělské živočišné výrobě) a 2 inseminačních techniků v
Němčicích nad Hanou oblast jižní části okresu Prostějov, čítající 20 obcí
bývalého okresu Kojetín (mimo Ivaň a Klopotovice) a obec Želeč, tedy celkem
21 obcí. Podobně plemenářské služby severní části okresu Prostějov provádí
pobočka v Konici.
Původní inseminační středisko v Němčicích nad Hanou bylo utvořeno při
hlavní inseminační stanici, která byla zřízena 1.7.1950 v Grygově u Olomouce.
Od 15.9.1950 organizoval středisko Ferdinand Kužela z Vlkoše s úkolem
vybudovat inseminační středisko v Němčicích nad Hanou pro celý kojetínský
okres. Jako první inseminační technik v tomto středisku byl ustanoven od
1.10.1950 František Bosák z Němčic nad Hanou č.70. Kancelář, laboratoř,
sociální zařízení a garáž v provozu tohoto střediska byly získány přestavbou
objektu bývalé mlékárny v Němčicích nad Hanou nákladem 175 000 Kčs.
První inseminace byla provedena na jalovici Jiřího Bělašky z Mořic, která
zabřezla po prvním umělém oplodnění semenem býka Césara, plemeníka
vynikajících užitkových vlastností. První tele po inseminaci se narodilo v okrese
kojetínském v Nezamyslicích. Úspěch se však nedostavil. Byla to veliká zrůda,
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jaká se při inseminaci již nikdy potom nevyskytla. Tato okolnost způsobila pak
značné potíže při získávání dalších obcí pro inseminaci.
Inseminační středisko v adaptované budově bývalé mlékárny se
neosvědčilo. Pro nevyhovující hygienické poměry tohoto pracovního prostředí
zde byl provoz zastaven v roce 1958. Inseminační středisko se pak přestěhovalo
do budovy na starém sokolském stadioně, která až dosud sloužila okresnímu
veterinárnímu zařízení, jež přešlo v tomto roce do Mořic, kde byla pobočka Státní
traktorové stanice Kojetín. V roce 1958 převzala tato stanice okresní veterinární
zařízení mimo zdravotní veterinární službu, která zůstala na jatkách v Kojetíně.
Téhož roku byla do inseminační služby v Němčicích nad Hanou začleněna
zootechnická služba, která až dosud po vedením ONV v Kojetíně
obhospodařovala celý okres.
Při reorganizaci státní správy v roce 1960 bylo okresní inseminační
středisko v Němčicích nad Hanou zrušeno. Část pracovníků přešla na okres
Prostějov, ale jejich pracovní středisko zůstalo v Němčicích nad Hanou, druhá
část přešla na okres Přerov. Pobočka inseminační stanice v Němčicích nad Hanou
pracovala do roku 1961 v prostoru bývalého inseminačního střediska. V tomto
roce se pobočka přestěhovala do nového zařízení, zbudovaného přestavbou
budovy ve dvoře zdravotního střediska v domě č.355. Tato adaptace byla
provedena nákladem 28 000 Kčs.

Stanice hřebců
Připouštěcí stanice plemenných hřebců v Němčicích nad Hanou je
umístěna ve stájích a prostorách bývalého hostince Pindula v Masarykově ulici
č.254. Stanice je každoročně v provozu jen po dobu připouštění klisen, od února
do konce června. Na tuto dobu přiděloval Státní hřebčinec v Tlumačově stanici v
Němčicích nad Hanou průměrně 5 hřebců s dvěma jejich ošetřovateli. V současné
době poklesl chov koní v oblasti stanice natolik, že k připouštění klisen stačí dnes
1 hřebec, kterého zde ošetřuje Jan Dvořák z Tlumačova č.115.
Tradice chovu teplokrevných koní je v Němčicích nad Hanou již téměř
stoletá. Zdejší rolníci, jako zkušení chovatelé koní, se vždy snažili vychovat si
koně co nejkvalitnější. Proto již v roce 1872 založili v Němčicích nad Hanou
chovatelský spolek “Sdružení chovatelů koní”, který vedl také plemennou knihu
chovných klisen. V této době se totiž započalo u nás s plánovitým přidělováním
plemenných hřebců chovatelským spolkům. Připouštěcí stanice plemenných
hřebců v Němčicích nad Hanou byla zřízena v prostorách bývalého zájezdního
hostince v domě č.25 na Palackého náměstí (dnes prodejna průmyslového zboží).
Její stáje stály na místě budovy dnešního kina Oko v ulici Dolní brána.
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Když v roce 1898 byl založen “Spolek pro chov koní pro okres Kojetín”,
staly se Němčice nad Hanou jeho sídlem. Členy tohoto spolku byli chovatelé
nejen z Němčic nad Hanou a ostatních obcí tehdejšího soudního okresu Kojetín,
ale i chovatelé koní okrajových obcí sousedních okresů-Kroměříž, Vyškov a
Prostějov. Okresní spolek pro chov teplokrevných koní pořádal pravidelně
každoročně přehlídky nebo výstavy chovných klisen s hříbaty, i jednoročních a
starších koní. Kvalitou plemenného materiálu, který byl v této oblasti odchován,
se stanice plemenných hřebců v Němčicích nad Hanou dělila o přední místo na
Moravě jen se stanicemi v Kroměříži a Velkém Týnci u Olomouce. O rozsáhlé
chovatelské činnosti zdejší stanice hřebců svědčí počty připuštěných klisen. Tak
v roce 1874 bylo připuštěno 164 klisen, v roce 1920 celkem 463 klisen, v roce
1939 ještě 335 klisen, kdežto v roce 1967 již jen 87 klisen. Pokles chovných
klisen nastal v důsledku socializace zemědělství. Zemědělská velkovýroba
zaváděním mechanizace (traktory, auta apod.) vyřadila postupně z provozu
nejdříve kravské potahy a v současné době i potahy koňské.

Výkupní sklad
Jeho přesný název zní: Zemědělský nákupní a zásobovací podnik n. p.
Brno, závod Prostějov, sklad Němčice nad Hanou.
Výkupní sklad je umístěn v obilním skladišti bývalé Jednoty
hospodářských družstev Brno na náměstí Palackého č.25, který patřil družstvu
“Lidový dům” v Němčicích nad Hanou. Obilní sklad je třípatrová budova s
možností uskladnění 70 vagonů obilí. Jako pobočné sklady slouží provozu skladu
bývalý mlýn v Mořicích se skladovací kapacitou 40 vagonů obilí a konečně sklad
v Brodku u Prostějova (bývalé hospodářské družstvo) s kapacitou 40 vagonů. V
roce 1966 dal Zemědělský nákupní a zásobovací podnik (ZNZP) Brno vybudovat
v Němčicích nad Hanou v Tyršově ulici při železniční trati nákladem 600 000
Kčs montované skladiště hangárového (hangár-velká zastřešená hala k úschově
letadel) typu se skladovací kapacitou 70 vagonů.
Hlavním všeobecným úkolem skladu v Němčicích nad Hanou je nákup
obilí, sena, slámy a odbyt sadby. Dalším úkolem provozu je zásobování JZD
míchanými krmivy, připravovanými míchárnou krmiv v Kostelci na Hané a
zásobování JZD namíchanými hnojivy z míchárny v Nezamyslicích. Právě pro
tyto účely bylo také vybudováno skladiště v Tyršově ulici. Speciálním úkolem
skladu v Němčicích nad Hanou je rozvoz krmiv z tohoto skladu přímo JZD. V
roce 1967 využívá těchto služeb skladu Němčice nad Hanou 90 % JZD v obvodu
jeho působnosti. Výkup zemědělských plodin a výdej hnojiv i krmiv provádí
provozovna v Němčicích nad Hanou ve 20 obcích jižní části okresu Prostějov
(Němčice nad Hanou, Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Kobeřice-Hradčany,
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Brodek u Prostějova, Želeč, Dřevnovice, Tištín, Koválovice-Osíčany,
Nezamyslice-Těšice, Mořice, Pavlovice-Unčice, Srbce, Vitčice, VrchoslaviceDlouhá Ves, Hruška, Tvorovice, Klenovice na Hané a Pivín). Z obilí vykupuje
sklad ječmen a pšenici. Ječmen buď uskladňuje v Němčicích nad Hanou,
Mořicích, Brodku u Prostějova, nebo ho dodává ihned zpracovatelským závodům
(sladovnám). Podobně pšenici uskladňuje v Němčicích nad Hanou a sušárně
brambor v Tištíně nebo dodává přímo mlýnům ke zpracování. Sklad v Němčicích
nad Hanou zaměstnává 11 stálých pracovníků.
Přehled o plnění plánu výkupu Skladu v Němčicích nad Hanou:
Rok

Druh

Plán výkupu v
q

Skutečnost v
q

Plnění výkupu v %

1961

obilí

35 600

39 450

110,8

1963

obilí

35 820

37 940

105,9

1965

obilí

36 380

41 450

113,9

1961

brambory

6 380

6 395

100,2

1963

brambory

6 420

6 442

100,3

1965

brambory

6 500

6 610

101,7

Ačkoli plán výkupu obilí, jak je patrno z přehledu, se každým rokem
zvyšuje, překračuje ještě sklad výkup stále 100 % jeho plnění, neboť se zvyšují
hektarové výnosy JZD. U brambor zůstává výkup během 5 let přibližně na stejné
výši.

Přehled o plnění plánu odbytu (prodeje) Skladu Němčice nad Hanou:
Rok

Druh

Plán odbytu v q

Skutečnost v q

Plnění odbytu v %

1961

hnojiva

42 800

47 340

110,6

1963

hnojiva

43 500

49 370

113,5

1965

hnojiva

43 880

54 240

123,6

1961

krmiva

3 600

3 290

108,8

1963

krmiva

4 400

4 840

110,0
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1965

krmiva

4 800

6 660

138,7

Spotřeba hnojiv neustále roste. Při srovnání s rokem 1961 se skutečná
spotřeba hnojiv v roce 1965 zvýšila o 6 900 q, tedy o 14,5 %. Koncem roku 1965
bylo zkušebně započato s mícháním hnojiv, které se v příštích letech plně
osvědčilo. Také spotřeba krmiv, dodávaných skladem v Němčicích nad Hanou, v
našich JZD roste. Skutečnost prodeje v roce 1965 je o 2 740 q, tj. o 69 % vyšší
proti skutečnému prodeji v roce 1961. Z toho je patrno, že nákup míchaných
krmiv je pro JZD výhodný, neboť při nižších výrobních nákladech zvyšuje
produkci živočišné výroby.

Z historie skladu
Hospodářská krize (finanční tíseň) v období před druhou světovou válkou
zasáhla i naše zemědělství. V této hospodářské tísni byl zaveden pro posílení
zemědělství v naší republice obilní monopol, tzn. hospodářským družstvům bylo
dáno výhradní právo k výkupu a prodeji obilí s možností určitých pohyblivých
cen při výkupu ve prospěch zemědělců. V té době politická strana republikánská
(agrární) ovládla v Československu hospodářsky většinu zemědělských
průmyslových závodů (cukrovary, lihovary, pivovary, sladovny apod.) a zejména
tehdejší hospodářská družstva. Prostřednictvím hospodářských družstev
získávala republikánská strana mezi zemědělci různými výhodami při výkupu
obilí hlasy voličů na úkor jiných politických stran. Tento způsob politické agitace
byl velkým nebezpečím pro lidovou stranu, hlavně v zemi Moravskoslezské, kde
tato strana měla nejsilnější postavení mezi politickými stranami a ve svých
organizacích mnoho členů zemědělců. Lidová strana ovlivnila ve svém okruhu
působnosti Jednotu hospodářských družstev v Brně a ústředí Spořitelních a
záloženských spolků-Raiffeisenek-v Brně. Politickému tlaku družstev na
zemědělce přes republikánskou stranu se snažila lidová strana čelit tím, že
prostřednictvím Jednoty hospodářských družstev v Brně a za finanční podpory
Spořitelních a záloženských spolků v Brně začala zakládat nová hospodářská
družstva zvaná “Zádruhy”.
Již po žních v roce 1934 bylo započato na mnoha místech-mimo jiné i v
Němčicích nad Hanou-s výkupem obilí pro Jednotu hospodářských družstev v
Brně. V roce 1935 bylo formálně ustaveno hospodářské a konzumní družstvo
“Zádruha” pro soudní okres Přerov, Kojetín a Lipník nad Bečvou se sídlem v
Přerově. Hned v prvních letech Zádruhy bylo dosaženo velkých úspěchů a její
pobočka v Němčicích nad Hanou vykoupila již v roce 1936 přes 100 vagonů obilí.
Nebylo však dostatek skladišť. Obilí bylo proto skladováno ve stodolách,
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kůlnách, stájích, prostě všude tam, kde se dalo získat jakékoliv místo. K tomu
potřeby pro zemědělce, hlavně hnojiva si žádala vybudování vyhovujícího
skladiště. Vedení Zádruhy v Přerově jednalo proto s Jednotou hospodářských
družstev v Brně o postavení nutných skladištních prostor v Přerově, Kojetíně, v
Němčicích nad Hanou a v Tovačově. V Němčicích nad hanou bylo dohodnuto
postavit skladiště na pozemku domu č.25, který náležel družstvu “Lidový dům”.
Jednota hospodářských družstev v Brně uzavřela s družstvem Lidového domu
smlouvu na 70 let. Po této době skladištní budovy, vystavěné nákladem Jednoty
hospodářských družstev v Brně, mají přejít bez jakékoliv náhrady v majetek
družstva Lidový dům. Mimo to se Jednota hospodářských družstev v Brně
zavázala platit družstvu Lidového domu roční nájem 5 000 Kčs. V letech 19361937 vystavěla firma Bitner a Pavlovský z Prostějova skladiště o kapacitě 70
vagonů obilí mimo sklepní místnosti pro uskladňování hnojiv a jiných
zemědělských potřeb.
Postavení skladiště bylo velkým přínosem pro zemědělce z Němčic nad
Hanou i širokého okolí, ale trnem v oku pro republikánskou stranu, která tím
ztratila svůj výkupní monopol. Proto když po osudových dnech v roce 1938
získala tato strana rozhodující moc, použila jí v prvé řadě k likvidaci Zádruh pod
licoměrným heslem “Slučování a jednota”. Tím skončilo hospodaření Jednoty
hospodářských družstev v Brně i jejich Zádruh. Skladiště Zádruh, tedy i skladiště
v Němčicích nad Hanou, bylo převzato Hospodářskými družstvy. Prvním a
posledním vedoucím skladu Zádruhy byl Antonín Kyselák, rolník, Němčice nad
Hanou č.4.

Mlýn, původně dolní mlýn v Němčicích nad Hanou, založen v roce 1533
Tento mlýn byl od základu znovu postaven v letech 1929-1930 stavitelem
Ing. Aloisem Benešem a nákladem majitelky mlýna Bohumily Čápové. Moderní
zařízení mlýna provedla firma Josef Prokop-synové, továrna mlýnských strojů a
zařízení Pardubice. Stavba mlýna se zařízením si vyžádala nákladu přes 1 milion
korun.
Na tehdejší dobu to byl vzorný mlýn středního typu na zpracování 80-100
q obilí za 24 hodin. K pohonu mlýna byly postaveny 2 vodní Francisovy turbíny,
plynosací motor a elektromotor, vše asi o 60 HP. Mlýn zpracovával obilí jak pro
zemědělce, tek i pro pekárny a obchody. Obilí pro obchodní zpracování (asi 50
vagonů ročně) bylo vykupováno přímo od zemědělců, ale i od místního družstva
Zádruhy a Hospodářského družstva v Kojetíně. Mlýnské výrobky byly dodávány
do měst (Přerov, Prostějov, Kojetín, Kroměříž) i do obchodů v širokém okolí.
Mlýn zaměstnával 4 stálé pracovníky.
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Po druhé světové válce se ve mlýně zpracovávalo výhradně selské obilí. V
letech 1947-1948 byl mlýn v Němčicích nad hanou přeměněn na cvičný mlýn pro
praktickou výuku mlynářských učňů odborného mlynářského učiliště v Kojetíně.
V roce 1950 byl provoz mlýna úplně zastaven. Budovu mlýna převzalo
Hospodářské družstvo v Kojetíně jako skladiště obilí a hospodářských potřeb
(Pytlů, lopat, provázkových povřísel apod.). Přízemí budovy mlýna pronajalo
hospodářské družstvo Jednotě LSD v Prostějově jako skladiště.
V letech 1950-1957 byl mlýn veden a udržován v původním stavu jako
státní rezerva (záloha) pro případ nepředvídaného vyřazení větších mlýnů z
provozu. Proto mlýnské stroje byly pravidelně konzervovány a udržovány v
pohotovosti, aby mlýn v případě potřeby mohl okamžitě přejít do provozu. Od
roku 1957 používá mlýna JZD v Němčicích nad Hanou na šrotování obilí pro
vlastní potřebu a zároveň jako obilního skladiště pro uskladňování svých obilních
zásob.

Z historie mlýnů v Němčicích nad Hanou
Podle historických záznamů byly v našem městečku 2 mlýny, horní mlýn
a dolní mlýn. Horní mlýn stával na dolním toku potoka Žlebůvky, protékajícího
Němčicemi nad Hanou za stodolami u rozsáhlé zahradní parcely, patřící k domu
č.48 v dnešní Chvátalově ulici. Dolní mlýn byl vybudován na mlýnském náhonu
říčky Broděnky v Mlýnské ulici u domu č.99.
O vzniku horního mlýna a jeho zániku se nám nedochovaly písemné
zprávy. První známý majitel horního mlýna Johan Klaudy koupil podle záznamu
v gruntovní knize (uložena ve Státním archívu v Janovicích u Rýmařova) v roce
1606 od dolního mlynáře mlýnské složení za 1 130 moravských zlatých. Klaudy
prodal mlýn s poli i lisovnou oleje v roce 1652 za 2 400 zlatých Adamu
Brančíkovi, po jehož smrti 1674 syn Adam Brančík mladší s povolením panství
hraběte Salma mlýn s lisovnou oleje přestavěl. Po jeho smrti, od 1.února 1714,
převzal mlýn i s lisovnou oleje zeť Severin Spilka s manželkou Kateřinou,
nezamyslický sládek. Vykoupil od vdovy Brančíkovy za 3 610 hřiven právo
osmiletého užívání a dědické podíly. Po smrti Severina Spilky prodali své podíly
dne 7.července 1764 za 3 875,45 rýnských spoludědici Josefu Schmiedtovi. Od
něho koupil horní mlýn i s gruntem č.48 s účinností od 1.dubna 1781 za 7 500
rýnských dolní mlynář Josef Špaček. Od té doby již není v gruntovní knize o
horním mlýnu č.48 žádný záznam.
Zatím se nepodařilo zjistit, zda mlýn zanikl požáry, které často obec ničily,
anebo že zchátralý přes 100 let starý (přestavěný) horní mlýn č.48 zboural a grunt
prodal z konkurenčních důvodů kupec dolní mlynář. Toto bude asi
nejpravděpodobnější skutečnost. Svědčí o tom částečně i záznam josefínského
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katastru rustikální (selské) půdy, pořízený v roce 1778. V seznamu majitelů
rustikální půdy v Němčicích nad Hanou je uveden pod číslem domu 48 Anton
Kahay jako majitel 13 jiter 1 118 sáhů půdy, což je 7 ha 89 arů. Zbytek výměry
původního gruntu si asi pravděpodobně ponechal dolní mlynář Josef Špaček,
který má v seznamu rustikální půdy u dolního mlýna č.99 uvedenu výměru 22
jiter 797 sáhů, tj. 12 ha 96 arů půdy.
V domě č.48 ve Chvátalově ulici žije dodnes rodina Kahajova a na chalupě
soukromě hospodaří František Kahaj se svou manželkou Jiřinou. Hned za domem
má rozsáhlé hrazené pole o výměře 6,89ha zemědělské půdy (z toho 5,77ha orné
půdy) s pomístím názvem Kahajova zahrada. Je obtékáno potokem Žlebůvkou
doplněným vodou z mlýnského náhonu dolního mlýna. Mohutný trám, který byl
objeven u domu č.48 při hloubení studny, je pravděpodobně jedním ze zbytků
bývalého mlýna.
První záznam o dolním mlýnu na dnešním mlýnském náhonu z říčky
Broděnky v Mlýnské ulici (dům č.99) máme v povolení držitele “Tovačovského
panství”, k němuž Němčice nad Hanou patřily, pana Jana Z Pernštejna a na
Helfenštejně. Listem, vydaným na zámku tovačovském 24.dubna 1533 Jan z
Pernštejna dává svolení, aby mlynář Jan Horák postavil mlýn “na tom Potoku,
kteríž gde od Wicomieřic k Niemčicím, na kterégšto Wodie gest prve Mlegn stari
Niemčicki, a tu o na sobie na tom ukazanem Miestie Mlegn stavietj ze Štyrmi
Koli, ze třemi Maučnimi, a čtvrtim Krupnim.”. Kde dříme ten zmíněný mlýn na
mlýnském náhonu býval, dosud není známo. Proto byl dnešní mlýn na místě, jež
panští “Auředlnici a Služebnici oddali gsau mu Misto k Mlegništj”, postaven
znovu na starém náhonu Broděnky na mlýn a do řeky Hané.
O dalších držitelích tohoto tzv. dolního mlýna č.99 není archivních
dokladů. Dne 7.prosince 1800 s účinností od 1.ledna 1801 prodal tento dolní mlýn
majitel mlynář Josef Špaček i s gruntem kanovskému a pak chrášťanskému
mlynáři Václavu Čápovi a jeho manželce Johaně Kužmové, dceři němčického
řezníka, za 12 400 rýnských. Jeho otec Václav, mlynář a výměnkař chrásťanský,
zemřel v 93 letech věku u svého druhého syna Josefa, mlynáře v Hulíně č.232.
Syn mladšího Václava Čápa Karel Čáp se stal mistrem mlynářského cechu
12.června 1824 a převzal 7.února 1831 s manželkou Marií Kyliánovou, dcerou
letošovského mlynáře, od otce mlýn i s hospodářstvím. Byl předsedou I. správy
místní Kontribučenské záložny. Karel Čáp vychoval 7 dětí, které vesměs dosáhly
vysokého věku a významného společenského postavení. Z nich třeba zvláště
jmenovat vrchního důlního radu příbramských dolů Alberta Čápa (nar. 8.4.1837
v Němčicích nad Hanou č.99, zemřel v Příbrami 8.9.1931), mecenáše
(podporovatel umění) pražského muzea a galerie umění i Vlastivědného
muzejního spolku v Olomouci, zakladatele 8 stipendií (po 15 000 korunách) pro
české studenty a jeho bratra JUDr. Emila Čápa (nar. 10.9.1843 v Němčicích nad
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Hanou č.99, zemřel 6.5.1908 v Olomouci), advokáta v Olomouci a
vlasteneckého, kulturního a menšinového pracovníka severomoravského,
význačného bojovníka za počeštění Olomouce.
V roce 1871 předal Karel Čáp, v posledních letech života, snad po mrtvici
ochrnutý (zemřel 14.12.1892), majetek synu Bedřichovi (mlynářskému učni od
10.1.1855 a tovaryši od 10.1.1858), který jej zvelebil a rozmnožil, takže mohl
dáti svým 3 dcerám slušné věno. Mlynář Bedřich Čáp byl také předsedou místní
Kontribučenské záložny a pokladníkem nové Rolnicko-občanské záložny v
Němčicích nad Hanou. Mlýn s hospodářstvím po něm převzal syn Julius. Aby
mlýn nebyl odkázán jen na vodu z mlýnského náhonu, zavedl pohon mlýna
naftovým motorem, vybavil mlýn elektrifikací a novým zařízením. Po jeho smrti
1923 obdržely 3 děti z prvního manželství (Vladimír, Milada, Jiří) dědické podíly
a mlýn s hospodářstvím převzala a vedla vdovským právem jeho druhá manželka
Bohumila Čápová.
V roce 1929-1930 byl mlýn, jak již bylo dříve uvedeno, od základů
přestavěn milionovým nákladem a vybaven moderním mlynářským zařízením.
Mlýn vedl jako správce v letech 1933 až 1946 syn Vladimír a pak syn z druhého
manželství Miroslav. Jeho starší bratr Otakar studoval medicínu a je nyní
vojenským lékařem v Brně.
V důsledku znárodnění byl provoz mlýna v roce 1950 úplně zastaven. Jeho
majitelé pak hospodařili ještě na výměře 27 ha 77 arů pole. Když v roce 1956 se
začlenili do místního JZD, převzalo JZD všechny pozemky a hospodářské
budovy. Budovy potom sloužily jednak k uskladnění hospodářských plodin a
jednak ke společnému ustájení dobytka JZD. Obytná budova původně
znárodněna podle §8 odst. 3 a 7 zákona č.118/1948 Sb. ve znění zákona č.64/1951
Sb.) jim byla později vrácena do vlastnictví.
V historii mlýnů v Němčicích nad Hanou zůstává nadále nezodpovězena
otázka, proč mlýn č.99, ačkoliv výše položený než mlýn č.48, nese název dolní.

Meliorační družstvo Haná
Aby bylo možno v Československu zajistit zvyšování životní úrovně
obyvatelstva ve spotřebě potravin, je nutno věnovat náležitou pozornost otázce
rozšiřování, zkvalitňování a využívání půdního fondu. Úprava vláhových poměrů
v půdě je vedle správné agrotechnicky (obdělávání půdy) a zvýšeného používání
hnojiv jednou z důležitých cest v dosažení co nejvyšších hektarových výnosů
půdy a tím i vyšší intenzity zemědělské výroby. Aby zlepšování jakosti půdy
odvodňováním a zavodňováním půdy (zemědělské meliorace) mohlo být
prováděno v celých zájmových oblastech, zejména v přirozených povodích řek a
toků, bylo podle usnesení vlády (č.1 026 ze dne 19.11.1958) přistoupeno k
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zakládání melioračních družstev. Meliorační družstva mají uskutečňovat nejen
plánovací a projekční přípravu a provádění výstavby i údržby hospodářských
zařízení, ale také zakládat rybníky a upravovat vodní toky.
Na schůzi zástupců JZD okresu Kojetín byl 10.4.1959 zvolen přípravný
výbor pro založení melioračního družstva v tomto okrese se sídlem v Němčicích
nad Hanou. Na ustavující schůzi melioračního družstva 27.5.1959 byly schváleny
vzorové stanovy družstva i jeho pracovní náplň pro zúrodnění půdy podle
vyhlášeného hesla: Všenárodní hnutí za zúrodnění půdy, zvýšení hektarových
výnosů a životní úrovně pracujících. Nové meliorační družstvo dostalo název
podle úrodné oblasti s protékající řekou Hanou “Meliorační družstvo Haná v
Němčicích nad Hanou”. Při svém založení mělo družstvo 19 členů, tj. zástupců
19 JZD v okrese Kojetín. Výše příspěvků pro členy družstva se stanovila 3 Kčs z
1 ha zemědělské půdy dle seznamu ONV v Kojetíně. Členský podíl ve výši 500
Kčs schválen pro každého člena zúčastněného na výstavbě, provozu, správě a
údržbě vodohospodářských zařízení na úseku zemědělského vodního
hospodářství. Po založení pracovalo v družstvu Haná poměrně málo
zaměstnanců. Teprve přijetím hlavního technika Ing. Vladimíra Javůrka jako
odborníka (1.3.1960) se činnost družstva značně rozrostla.
Vzhledem k reorganizaci samosprávy v ČSR byl zrušen ONV v Kojetíně a
většina obcí a JZD z tohoto okresu přešla na okres Prostějov. Zde došlo ke
sloučení melioračního družstva Haná s melioračním družstvem Dětkovice
(1.7.1960) pod názvem “Meliorační družstvo Haná se sídlem v Němčicích nad
Hanou”, které obhospodařovalo jižní a západní část okresu Prostějov o celkové
výměře 17 197 ha zemědělské půdy v 41 JZD, (16 430 ha) a 2 ekonomiích
cukrovarů Němčice nad Hanou a Bedihošť (767 ha). Přitom některá JZD z okresu
Kojetín přešla z melioračního družstva Haná do melioračních družstev na
okresech Přerov a Olomouc. Na celém novém obvodu melioračního družstva
Haná byly zvýšeny členské příspěvky z původních 3 Kčs na 1 ha na 10 Kčs z 1
ha zemědělské půdy. Také členské podíly družstva Haná Byly zvýšeny z 500 Kčs
na 1 500 Kčs.
Meliorační družstvo Haná se rozrůstá jak počtem členů, tak i uloženými
úkoly. V důsledku toho pracovalo v družstvu v roce 1960 celkem 84 stálých
zaměstnanců, dále 125 krátkodobých i dlouhodobých brigádníků a 102 členové
JZD, kteří byli pro meliorační práce družstvy uvolněni. V roce 1960 bylo
družstvem Haná pro stát i JZD jeho obvodu celkem provedeno prací v hodnotě 2
826 520 Kčs. Poměrně velkých úspor při těchto melioračních pracích bylo
dosaženo tím, že členská JZD si prováděla meliorace v rámci svépomoci a
družstvo mělo proti plánovanému stavu nízký stav technickohospodářských
pracovníků, čímž se snižovaly náklady na správu a výrobní režii. V roce 1960
byla zřízena při melioračním družstvu projekční skupina (3 pracovníci), která
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vypracovávala projekty pro členská JZD a pro Krajský projektový ústav Brno.
Výrobna cementového zboží, zbudovaná v družstvu Haná v roce 1960, dodávala
cementové výrobky jak pro vlastní potřebu družstva, tak i všem okolním
melioračním družstvům a Pozemní stavby Olomouc zásobovala dlaždicemi.
Meliorační družstvo Haná provádělo výstavby, generální opravy i údržbu
vodních toků, rybníků, odvodňovacích a zavodňovacích zařízení, které řídili 3-4
mistři. Práce pro stát financoval Krajský projektový ústav (KPÚ) Brno, investice
JZD si platila družstva sama. V katastru naší obce provedlo “Meliorační družstvo
Haná” v letech 1960-1962 melioračních prací za 1 036 526 Kčs, jak ukazuje tento
přehled:

Rok
provedení

Název akce

Druh investice

1960

Žlebůvka
Němčice n.H.

Generální oprava 153 964

KPÚ Brno

1960

Mlýnský náhon
Němčice n. H.

Generální oprava 294 860

KPÚ Brno

1960

Luční příkop
Němčice n. H.

Generální oprava 123 856

KPÚ Brno

1960

Luční příkop
Němčice n. H.

Údržba toků

88 562

KPÚ Brno

1960

Odvodnění
Němčice n. H.

Investice JZD

34 374

JZD
Němčice
n. H.

1961

Kostra Němčice
n. H.

Státní investice

79 963

KPÚ Brno

1961

Závlaha Němčice Státní investice
n. H.

12 176

KPÚ Brno

1961

Mlýnský náhon
Němčic n. H.

32 970

KPÚ Brno

Generální oprava

Skutečné
náklady v
Kčs

Úhrada
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1961

Odvodnění
Němčice n. H.

Investice JZD

1962

Závlaha

Státní investice

3 871

KPÚ Brno

200 329

JZD
Němčice
n. H.

Němčice n. H.
1962

Odpad
Němčice n. H.

Státní údržba

8 044

KPÚ Brno

1962

Jez
Němčice n. H.

Státní údržba

3 557

KPÚ Brno

Meliorační družstvo Haná vykazovalo největší činnost v letech 1960-1962,
jak dokazují roční částky skutečně prostavěných nákladů (1960-2 826 520 Kčs,
1961-2 606 653 Kčs, 1962 –2 337 492 Kčs). Od roku 1963 proplácení státních
melioračních prací bylo prováděno v zastoupení Okresního střediska přípravy
zemědělských investic v Prostějově. Pro rok 1963 byl stanoven mnohem nižší
stavební plán družstvu proti předcházejícím ročním plánům. Do 30.11.1963 bylo
provedeno tímto melioračním družstvem prací zhruba asi za 1 200 000 Kčs při
stejném počtu THP pracovníků a za sníženého počtu ostatních pracovníků. V roce
1963 zde pracovalo 30 stálých zaměstnanců, 7 brigádníků a 17 členů JZD. Jelikož
počet plánovaných prací pro meliorační družstva v našem okrese se proti období,
kdy bylo usilovně rozvíjeno “Všenárodní hnutí za zúrodnění půdy”, značně snížil
a všech THP pracovníků nebylo ekonomicky využito, došlo 31.12 1963 ke
sloučení našeho družstva Haná s melioračním družstvem Rudý říjen v Prostějově.
Z původních 3 melioračních družstev v roce 1960 na okrese Prostějov
(Dětkovice, Němčice nad Hanou, Prostějov) zůstalo od 1.1.1964 jen meliorační
družstvo Rudý říjen v Prostějově.
Předsedou melioračního družstva Haná v Němčicích nad Hanou a zároveň
výkonným vedoucím byl Zdeněk Škrkánek, bytem Němčice nad Hanou č.67,
uvolněný zástupce JZD Němčice nad Hanou, a to od vzniku družstva až do jeho
sloučení s družstvem Rudý říjen. Účetním ekonomem po celou dobu trvání
družstva Haná byla Jiřina Oulehlová z Němčic nad Hanou č.323.
Z historie melioračních zařízení v obci
Pěstování cukrovky, které se rozšířilo v naší obci před 100 lety, vyvolalo
značné změny ve způsobu polního hospodaření. Pěstováním cukrovky získávali
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naši zemědělci nová krmiva, a to pro letní období řepný chrást, na podzim řepné
skrojky a pro zimní a jarní období siláž řízků s řepnými skrojky. Jelikož cukrovka
zajišťuje zemědělcům dostatek krmiva pro dobytek na celý rok, přestává se
dobytek pást. Trvalým ustájením dobytka získávají rolníci chlévskou mrvu,
potřebnou hlavně pro hnojení pozemků na řepu. Dosavadní orná půda při
zvýšeném počtu pěstovaných zemědělských plodin již rolníkům nestačila, proto
se začaly v katastru naší obce rušit pastviny, vinice a zabírat dosud neobdělaná
půda, aby se získala nová orná půda.
V letech 1875-1880 rozsáhlé louky a pastviny v našem katastru se začaly
přeměňovat na úrodnou zemědělskou půdu. Dělení půdy zemědělcům v polních
tratích na Loukách, Trávníku, Pastviskách, Žlebech, Skrzdolech a jinde provádělo
obecní zastupitelstvo tak, že starosta dostal v každé trati třípodílový lán, radní
dvoupodílový, členové zastupitelstva podílový lán, ostatní rolníci a chalupníci v
městečku dílový, půldílový a židlíkový lán. Část těchto pozemků, asi 320 měřic,
tj. 64 ha, zůstává i nadále v majetku obce a pronajímá se na veřejném pachtování
(pronajímání) těm občanům, kteří půdu nedostali (chaloupkáři a bezzemci).
V důsledku stále mokré půdy a silné vrstvy spodní vody, byla v některých
tratích úroda na pozemcích nepatrná nebo žádná, poněvadž při povodních stávala
na pozemcích voda. Proto bylo nutné zapáchající vodu odstranit, aby tato půda
dobré bonity (jakosti) dávala vyšší úrodu. Uvažovalo se o založení vodního
družstva a svedení vody do blízké řeky Hané buď přímo, nebo odvodňovacími
příkopy. A tak v roce 1890 bylo v Němčicích nad Hanou založeno první vodní
družstvo svépomocí rolníků a obecního zastupitelstva, jehož členy byli všichni
majitelé pozemků v uvedených částech katastru. Hlavním iniciátorem
(podněcovatelem) a duší celého družstva byl František Kyselák č.14, meliorační
odborník s titulem drenážní mistr, který vypracoval plány a řídil veškerou práci
potřebnou k odvodnění polí. Předsedou družstva byl pravděpodobně starosta obce
Jan Zedníček č.30. Jelikož se odvodňovalo v polní trati Louky, dostalo družstvo
úřední název “Vodní družstvo Louky”. Než se započalo s vlastním
odvodňováním pozemků, tj. kladením drenážních trubek do země, byl vykopán
odvodňovací příkop od východního okraje městečka směrem k Měrovicím nad
Hanou a u Dlouhoveského mlýna se zaústil do řeky Hané. Tento příkop zároveň
odděloval obecní pozemky směrem k řece Hané od pozemků soukromých
majitelů, které se táhly od příkopu směrem k silnici ke Kojetínu. Druhá část
melioračních prací se prováděla na Pastviskách, kde se odvodnění svedlo do říčky
Broděnky, zvané v Němčicích nad Hanou Stará Haná.
O několik let později bylo utvořeno u nás druhé družstvo-”Vodní družstvo
Žleby”, které provedlo odvodnění polí v tratích Skrzdoly a Žleby do
odvodňovacího příkopu potoka Žlebůvky, který teče zahradami domů v ulici na
Novosadech a vlévá se nedaleko mlýna do mlýnské strouhy.
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Poslední etapou odvodňování, které bylo skončeno v roce 1902, byly
obecní pozemky v polní trati na Trávníkách. Odvodněním byly trvale vytvořeny
vhodné podmínky pro vysoké výnosy zemědělských plodin a při odvodňovacích
pracích byla dána možnost dobrého výdělku místním dělníkům. Vodní družstvo
bylo ve spojení s vyššími úřady a staralo se o čištění odvodňovacích příkopů, o
obsetí břehů příkopů trávou a její pronajímání, o osázení břehů příkopů stromky
a obstarávání obsluhy stavidla v ústí do řeky Hané v době povodní nebo
zvýšeného stavu vody v období dešťů. V roce 1941 předalo vodní družstvo
místnímu obecnímu zastupitelstvu odvodňovací příkopy do údržby, jelikož již
nemělo žádných příjmů na úpravy a údržby těchto příkopů. V roce 1959 převzalo
čištění a veškerou údržbu odvodňovacích příkopů nově založení Meliorační
družstvo Haná v Němčicích nad Hanou, které provedlo nejen rozšíření obou
odvodňovacích příkopů, ale také nová odvodňovací a zavodňovací zařízení v
katastru naší obce.

Rolnické mlékařské družstvo
Družstvo bylo založeno 1903 na základě upisovací akce mezi rolníky v
Němčicích nad Hanou. Při této akci bylo nastávajícími členy družstva upsáno 125
závodních podílů po 60 korunách, a tak byl získán základní kapitál 7 500 korun.
Podle schválených stanov přijalo družstvo na ustavující valné hromadě název
“Rolnické mlékařské družstvo v Němčicích nad Hanou, zapsané společenstvo s
ručením obmezeným”. Ředitelem družstva byl zvolen starosta obce Jan Zedníček,
rolník č.30, předsedou Jan Beneš, rolník č.24, pokladníkem František Vrána,
rolník č.143, zapisovatelem František Holub, klobučník č.183 a dílovedoucím
František Kyselák, rolník č.19. Po založení zakoupilo družstvo od obce stavební
parcely (jeden čtverečný sáh za 2 koruny) v Horní bráně u mostu přes potok
Žlebůvku a ještě v roce 1903 zbudovalo novou mlékárnu i s potřebným
provozním zařízením. Po dokončení stavby a zařízení byla mlékárna 8.prosince
1903 místním farářem P. Františkem Valouškem vysvěcena a pak začala ihned
pracovat.
Ještě v minulém století se zpracovávalo mléko v zemědělských
hospodářstvích jen podomácku. Z ustátého mléka se sbírala smetana, která se
ručně stloukala na máslo v dřevěných nádobách zvaných máselnice. Také tvaroh
se vyráběl z odstředěného mléka ždímáním ve zvlášť k tomu zhotovených
lněných pytlících. Dobrá jakost těchto výrobků závisela především na správném
postupu výroby a na péči, kterou hospodyně věnovala ošetřování mléka a
uskladnění másla i tvarohu. Máslo prodávaly naše selky na trzích v nejbližších
městech nebo obchodníkům (hokynářům a hokynářkám), kteří docházeli jednou
nebo dvakrát týdně do vesnic a nakoupené selské zboží (máslo, tvaroh, vejce i
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drůbež) dodávali do větších spotřebních středisek velkoobchodníkům, tito opět
drobným obchodníkům, takže spotřebitelé dostali často máslo až za týden. Po tak
dlouhé době i máslo správně vyrobené se dostalo ke spotřebiteli v jakosti již méně
dobré. Tím se jeho spotřeba ve městech jistě nezvyšovala. Vznikla proto
myšlenka, aby se mléko zpracovávalo hospodárněji na lepší výrobky, poněvadž
jen za dobré výrobky se může dosáhnout vyšších cen. To jedině se dalo uskutečnit
v továrnách na zpracování mléka-mlékárnách.
Myšlenka družstevního zpeněžení mléka a mléčných výrobků na Moravě
pochází z let devadesátých minulého století. První rolnické mlékařské družstvo
bylo založeno v Paloníně, okres Šumperk, roku 1893 na základě říšského zákona
z 9.dubna 1873. Dobré výsledky hospodaření v palonínské mlékárně byly
povzbuzením k zakládání dalších družstevních mlékáren. Do první světové války
v roce 1914 bylo na Moravě vybudováno 121 družstevních mlékáren. Prospívaly
velice dobře a vykázaly za mléko již v roce 1913 při tehdejší ceně 14 haléřů za
litr příjem 57 miliónů korun.
Co bylo příčinou tak rychlého růstu počtu mlékáren na Moravě? Byla to
celá řada výhod, které usnadňovaly našim zemědělcům dosud poměrně těžký
život. Zřízením rolnických mlékařských družstev se zbavují selské hospodyně
všech nepříjemností a starostí spojených s domácím zpracováním a odbytem
mléka, másla a tvarohu, není tu ztráty času, námahy a obtíží se zpracováním i s
pravidelným donášením zboží za každého počasí na trh do města apod. Zřízením
mlékárny si zemědělci také zajistili stálý odbyt mléka, neboť po úhradě domácí
spotřeby mohou dodávat do mlékárny pravidelně denně veškeré čerstvé mléko.
Mlékárna tak zajišťuje členstvu jistý a stálý příjem za mléko. Rolnická mlékařská
družstva značně podporovala i zkvalitnění chovu hovězího dobytka, neboť
výhodné zpeněžení mléka v mlékárně nutilo rolníka, aby věnoval chovu dojnic
více pozornosti, a tak vhodnou plemenitbou a racionálním (vycházejícím z
rozumné úvahy) krmením dobytka se snažil vyrobit co možná nejvíce mléka při
nejmenším výrobním nákladu.
Mléko se zpracovává v mlékárnách moderními stroji a odborně vzdělanými
zaměstnanci, takže mléčné výrobky jsou schopny svou jakostí, trvanlivostí a
čistotou tržní soutěže a dosahuje se za ně značně vyšších cen než za výrobky
selské.
V Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo v roce 1918 celkem 270
rolnických mlékařských družstev. Za první světové války mlékařská družstva
značně trpěla nedostatkem mléka, takže valná část z nich byla nucena provoz
úplně zastavit, neboť důležitou podmínkou prosperity (výnosu) mlékařských
družstev je pravidelná dodávka dostatečného množství mléka, aby závod, jeho
stroje i pracovní síly byly náležitě využity.
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Podobné potíže prodělávalo také naše rolnické mlékařské družstvo.
Mlékárna v Němčicích nad Hanou pracovala od roku 1903 se změnami činovníků
a cen za mléko i mléčné výrobky až do roku 1920. Pak provoz ustal. V roce 1922
byla pronajata mlékařským družstvem za 2 800 Kčs ročně Aloisi Kratochvílovi,
který tu udržoval jen obchod s mlékem. V roce 1928 byla mlékárna pronajata
Cecílii Obručové z Mořic za roční nájemné 5 240 Kčs. Tato upravila mlékárenské
zařízení na svůj náklad a znovu začala zpracovávat mléko na mléčné výrobky.
Když koncem roku 1933 vypršela její nájemní smlouva, převzalo družstvo opět
provoz do vlastní režie.
Vedení družstva v této době si jasně uvědomilo, že prosperitu (zdárný
vývoj) mlékárny v budoucnu nejlépe zaručí zvýšením množství přijatého a
zpracovaného mléka. To lze zajistit jedině rozšířením členské základny družstva
o nové dodavatele mléka. Proto začalo získávat pro své družstvo nové členy nejen
z Němčic nad Hanou, ale i ze sousedních obcí, které dosud nedodávaly mléko do
mlékáren vůbec. V roce 1934 byli získáni za členy družstva v Němčicích nad
Hanou zemědělci z Pavlovic, Unčic, Srbec, Dřínova, Vitčic a Vrchoslavic, v roce
1935 rolníci z Dlouhé Vsi a v roce 1936 z Vlčích Dolů. Rozkvět družstva v letech
1934-1940 ukazuje tato tabulka:
Přehled o počtu členů a závodních podílů Rolnického mlékařského družstva
v Němčicích nad Hanou
Stav členů k 31.12.

Stav závodních podílů k 31.12.

Rok

Z Němčic Z okolí
n. H.

Celkem

Z Němčic Z okolí
n. H.

Celkem

1903

106

-

106

125

-

125

1913

113

-

113

132

-

132

1923

102

-

102

124

-

124

1933

99

-

99

123

-

123

1934

117

91

208

127

102

229

1935

129

125

254

140

133

273

1936

133

154

287

143

163

306

1937

129

176

305

139

184

323

1938

130

185

315

140

195

335

373

1939

130

190

320

140

200

340

1940

130

206

336

140

216

356

Po skončení provozu mlékárny 15.října 1940 mělo Rolnické mlékařské
družstvo v Němčicích nad Hanou z Němčic nad Hanou 130 členů se 140 podíly,
z Dlouhé Vsi 9 členů s 9 podíly, ze Dřínova 24 členů s 28 podíly, z Pavlovic u
Kojetína 38 členů se 40 podíly, ze Srbec 21 členů s 23 podíly, z Unčic 26 členů s
26 podíly, z Vitčic 32 členů s 32 podíly, z Vlčích Dolů 15 členů s 15 podíly, z
Vrchoslavic 36 členů s 36 podíly a jiných obcí celkem 5 členů se 7 podíly.
Z původních 106 členů se 125 závodními podíly při založení družstva v
roce 1903 se družstvo rozrostlo do roku 1940 na 336 členů se 356 závodními
podíly. Mimo shora uvedené obce bylo 5 členů našeho mlékařského družstva se
6 závodními podíly. K 15.říjnu 1940, ke dni uzavření mlékárny, mělo Rolnické
mlékařské družstvo v Němčicích nad Hanou 336 členů se 356 závodními podíly
po 60 Kčs, v celkové hodnotě 21 360 Kčs.
Členstvo našeho mlékařského družstva donášelo mléko do mlékárny v
Němčicích nad Hanou pravidelně denně, z okolních obcí dováželi mléko
povozníci, placeni družstvem podle množství dováženého mléka a vzdálenosti
obcí od sídla mlékárny. Tak v roce 1936 bylo dováženo mléko do naší mlékárny
třemi povozníky (z Vrchoslavic a Dlouhé Vsi, z Pavlovic a Unčic, ze Dřínova,
Srbec a Vitčic) podle úmluvy za 3 haléře od 1 litru plného mléka, kdežto v roce
1938 byl pronajat dovoz mléka ze Dřínova, Vlčích Dolů a Srbec velkostatkem ze
Dřínova za 30 Kčs denně. Odvoz mléka z Vitčic. Dlouhé Vsi a Vrchoslavic
obstarával povozník z Vitčic za 25 Kčs denně a odvoz mléka z Pavlovic a Unčic
byl pronajat Olejníčkovi z Pavlovic za 15 Kčs denně.
Cena mléka se stanovila pravidelně podle množství tuku v mléce
obsaženého. Přitom na 1 % tuku se platilo dodavatelům například v roce 1937
průměrně 23,36 haléře, v roce 1939 průměrně 30 haléřů. Výplatu za mléko
prováděli zemědělcům pravidelně měsíčně v jednotlivých obcích důvěrníci,
voleni dodavateli mléka. Po skončení roku na základě účetní uzávěrky a po
odpisech veškerých správních výloh byl určen hrubý zisk a ten se rozdělil jako
doplatek za uplynulý rok mezi členy podle množství dodaného mléka a zbytek
hrubého zisku, tedy čistý zisk, byl přidělován všeobecnému rezervnímu fondu.
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Výsledky hospodaření Rolnického mlékařského družstva v Němčicích nad
Hanou v letech 1934-1940 ukazuje tento přehled:
Stav k Pokladní
31.12. obrat za rok
v Kčs

Hrubý
zisk po
odpisech v
Kčs

Z toho
doplatek
členům v
%

Z toho
doplatek
členům v
Kčs

1934

2 060 437,80

68 889,25

6

68 712,75

175,50

1935

3 418 044,65

37 927,25

6

37 664,55

262,70

1936

4 809 364,10

16 831,25

2

16 555,25

276,00

1937

4 613 136,30

58 635,95

7

53 771,55

4 864,20

1938

5 545 188,95

86 266,20

10

84 553,35
1 650,20

62,65

50 380,00
4 956,40

3 995,65

vejce
1939

6 143 836,35

59 332,05

5
vejce

1940

5 498 679,70

-

-

-

Čistý zisk
přidělen
rezervnímu
fondu v Kčs

652,10

V roce 1940 byla mlékárna v plném provozu do 15.října. Doplatky za
mléko dodané v uplynulém roce nebyly zpravidla vypláceny těm členům
mlékařského družstva, kteří nedodali za rok na svůj závodní podíl ani povinných
500 litrů mléka.
V důsledku stále se zvyšující výroby umělých tuků v Československu
značně klesaly ceny másla i ostatních mléčných výrobků a jejich odbyt na trhu
váznul. Ředitelství naší mlékárny doporučuje zvláštní vyhláškou svým členům,
aby se sami přihlásili v posledním čtvrtletí roku 1936 na odběr másla o 14 Kčs za
1 kg. Odběr nejméně 1 kg byl určen pro vlastní potřebu. Na základě doporučení
Ústředí moravských mlékáren v Brně vstoupily všechny mlékárny soudního
okresu Kojetín do kartelu (sdružení podnikatelů) zvaného “Intervenční máselný
fond”. Byly povinny pak platit 40 haléřů na každých 100 litrů přijatého mléka, z
čehož se udržovala stálá a pevná cena másla, která neměla v budoucnu klesnout
pod 17 Kčs za 1 kg. Dodržování společného postupu všemi mlékárnami zajistilo
v roce 1937 zvýšení cen všech mléčných výrobků.
V roce 1936 bylo strojní zařízení rozšířeno úměrně rostoucímu provozu
mlékárny. V tomto roce naše mlékárna dosáhla nejvyššího celkového ročního
příjmu 1 048 598 litrů plného mléka od svých 287 členů. Podle přehledné
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statistiky družstevního mlékařství moravského v roce 1936 se naše mlékárna
umístila podle množství přijatého mléka ze 115 rolnických družstevních
mlékáren na Moravě v pořadí na 28. místě, mlékárna v Nezamyslicích (380 členů)
s příjmem 1 864 773 litrů mléka na 11. místě, mlékárna Prostějov (1 405 členů)
s příjmem 6 476 998 litrů mléka na 2. místě, mlékárna Tvorovice (308 členů) s
příjmem 717 569 litrů mléka na 49. místě, mlékárna Měrovice nad Hanou s
příjmem 297 980 litrů mléka v pořadí na 93. místě, mlékárna Křenovice (127
členů) s příjmem 359 135 litrů mléka v pořadí na 81. místě a mlékárna Tištín (123
členů) s příjmem 251 508 litrů mléka na 100. Místě. Ze 6 mlékáren v západní
části bývalého soudního okresu Kojetín měla největší provoz a nejširší členskou
základnu mlékárna v Nezamyslicích a jako další v pořadí podle množství
přijatého mléka i počtu členstva byla mlékárna v Němčicích nad Hanou.
V roce 1937 přijala naše mlékárna 933 195 l mléka, což je o 115 404 l (11
%) méně než v roce 1936. V důsledku toho nemohla splnit své závazky svým
odběratelům na dodávku másla a hrozily jí proto značné peněžité pokuty za
nedodržování smluv. Proto ředitelství mlékárny přijalo od 1.července 1937 další
členy z obce Vlčí Doly (9 členů), čímž se dodávka mléka zlepšila o denní průměr
200 l plného mléka.
Celkem příznivý vývoj družstva v letech 1934-1939 byl v roce 1937 brzděn
nízkými cenami výrobků na mléčném trhu, které měly za následek částečný
úbytek dodávky mléka do mlékárny. V roce 1938, kdy se dodávka mléka
zlepšovala, bylo tu opět onemocnění krav slintavkou a kulhavkou, která rušivě
zasáhla do slibného vývoje našeho mlékařského družstva. Přes tyto nepříznivé
okolnosti se však dodávka mléka v roce 1938 zvýšila asi o 3,23 % proti roku
1937. V roce 1939 nastává opět pokles v dodávce mléka oproti roku 1937 o 0,82
%.
Finanční poměry mlékařského družstva byly uspořádané. Díky šetrnosti
správy a porozumění členů družstva mohlo družstvo obstarat z vlastních
prostředků investice bezpodmínečně nutné k řádnému provozu mlékárny po
předcházejícím mnohaletém nájmu. K 1.lednu 1938 bylo Rolnické mlékařské
družstvo v Němčicích nad Hanou nejen bez dluhů, ale v místní Občanské záložně
mělo na hotovosti asi 60 000 Kčs. Největší položkou aktiv mlékárny byly
investice, sestávající z budovy (45 000 Kčs) a strojního zařízení (75 000 Kčs).
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Jmění družstva, zjištěné na základě revize 7.10.1939, činilo:
Závodní podíly

20 100,00 Kčs

Rezervní fond

70 194,30 Kčs

Státní podpora ministerstva zemědělství

6 000,00 Kčs
96 294,30 Kčs

Celkem

Na doporučení Obchodní společnosti byla zřízena při mlékárně od
15.3.1938 sběrna vajec. V Němčicích nad Hanou se sbírala vejce od zemědělců
přímo v mlékárně, v okolních obcích sbírali vejce od dodavatelů mléka povozníci
pro svoz mléka tak, že do každé vesnice dostal povozník 1 bednu na sběr a jakmile
ji naplnil vejci, odevzdal ji v mlékárně. Zemědělcům se vyplácelo 24 Kčs za 1
kopu a 1 Kčs za kopu dostal povozník za sbírání vajec. Obchodní společnost
vyplácela mlékařskému družstvu 26,50Kčs za 1 kopu. Po účetní uzávěrce roku
1938 vyplácelo družstvo svým členům doplatek 70 haléřů za každou odevzdanou
kopu vajec. Doplatek činil celkem 1 650,20 Kčs.
Příjem mléka mlékárnou v roce 1938 z jednotlivých vesnic:
Obec
Příjem
Zaplaceno za Největší
Jeho roční
mléka v
mléko v Kčs dodavatel
dodávka
litrech
z obce
v litrech
Němčice nad 341 390,5
Hanou

307 099,40

Jan Kyselák
č.10

12 077,00

Dlouhá Ves

17 728,0

14 842,20

Bohumil
Zmidloch

3 323,50

Dřínov

62 403,5

53 338,25

Antonín
Přecechtěl

6 186,50

109 719,5

97 103,80

Cyril Géfing

8 132,00

Srbce

80 705,0

68 077,65

Jindřich
Strašák

9 996,00

Unčice

55 136,5

47 659,20

František
Ferenc

7 457,00

Vitčice

121 690,5

105 392,40

Alois
Coufalík

8 804,00

Pavlovice
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Vlčí Doly

67 685,5

59 939,85

František
Sedláček

11 086,50

Vrchoslavice 106 851,0

92 094,30

Antonín
Pospíšil

9 885,50

Celkem

963 310,0

845 547,05

-

-

10 %
doplatek

-

84 553,35

-

-

Za mléko
zaplaceno

-

930 100,40

-

-

V letech 1934-1940 byla mlékárna skutečným dobrodiním pro zemědělce
z Němčic nad Hanou i okolních obcí. Mlékařské družstvo vykazovalo každoročně
slušné výsledky finanční a v provozních účtech byla správa vždy hospodárná.
Celkovou bilanci (účetní rozvahu) družstva vystihují nejlépe každoroční výrobní
a obchodní správy na výročních členských schůzích. Pro porovnání činnosti
družstva uvádím několik zpráv.
Provoz mlékárny-výrobní a obchodní zpráva:
(v Kčs)
Příjem z výroby
1934
1936
plného mléka
smetany
odstřed. mléka
másla

1938

1940 *

473 853

1 048 598

963 310

665 904

73 710

156 251

168 636

115 990

371 224

825 733

680 202

409 666

18 014

42 561

37 252

22 441

176 370

190 260

755

tvarůžků

-

Vydáno na
výrobu

1934

1936

1938

1940 *

plného mléka

444 934

981 984

848 838

525 656

odstřed. mléka

140 832

248 884

256 909

152 719
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Vydáno prodejem 1934

1936

1938

1940 *

plného mléka

66 589

114 471

140 248

% plného mléka z 6,1
ročního příjmu

5,3

13,2

21,0

smetany

1 996

1 793

230 613

576 849

423 203

256 947

podmáslí

30 814

56 661

66 120

63 724

másla

18 008

42 687

37 251

22 522

tvarohu

12 721

25 433

26 613

18 324

tvarůžků

6 979

176 503

196 645

43 281

syrovátky

92 410

20 355

173 787

86 141

odstřed. mléka

28 906

2 239

-

Režie provozu

1934

1936

1938

1940 *

Spotřeba mléka
na 1 kg másla v l

23,73

22,73

22,64

23,43

Spotřeba mléka
na 1 kg tvarohu v
litrech

10,30

9,95

9,90

8,48

Hrubé zpeněžení
1 litru mléka v
Kčs

94,05

91,02

1,10

1,73

Vyplaceno
členům za 1 litr
mléka v Kčs

84,99

80,50

96,55

1,47

9,97

10,64

13,00

25,80

Průměrný denní
příjem mléka v l

1 298

2 880

2 675

2 304

Průměrná
celoroční tučnost
mléka v %

3,60

3,78

3,81

3,70

Režie za 1 litr
mléka
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*Poznámka: Číselné údaje roku 1940 jsou za období od 1.1. do 15.10.1940, neboť
od 16.10.1940 byla mlékárna úředně uzavřena
Politické události v naší vlasti v roce 1938 a vypuknutí druhé světové války
v roce 1939 měly neblahý vliv na veškeré družstevní hospodářství. Jak uvádí
výrobní a obchodní správa našeho mlékařského družstva za rok 1939, cena mléka
a mléčných výrobků byly v tomto roce značně brzděny a jejich zvýšení bylo
úředně povoleno teprve po začátku války od 1.října 1939, kdy byly zavedeny
lístky na potraviny pro obyvatelstvo, zatímco veškeré výrobní a provozní potřeby
byly zvyšovány již od dubna 1939. Tyto neurovnané poměry měly také značný
vliv na režii 1 litru mléka, která se podle roku 1938 zvýšila o 4,24 haléře. Jaké
byly ceny mléka a mléčných výrobků v období provozu mlékárny (1903-1940) a
jak rychle tyto ceny na počátku druhé světové války stoupaly, vystihuje tento
záznam:
Přehled o cenách mléka a mléčných výrobků v korunách (do 1918) a Kčs:
Rok

1903

1914

1918

1936

1937

1938

1939

1940

1 litr
mléka
plného

0,14

0,30

1,20

-

1,20

1,20

1,70

2,00

1 litr
mléka
odstřed.

0,03

-

-

0,20

0,25

0,30

0,50

0,80

1 litr
podmáslí

0,04

-

-

0,20

0,30

0,40

0,60

0,90

1 litr
syrovátky

0,005

-

-

-

0,05

0,05

0,10

0,10

1 kg másla

2,40

3,10

-

16,00

18,00

22,00

26,00

34,00

1 kg
tvarohu

0,24

0,65

-

2,00

3,00

3,00

5,00

5,80

1 kopa
tvarůžků

-

-

-

4,80

5,00

-

7,00

-

1 litr 12%
smetany

-

-

-

-

7,00

7,00

7,00

-
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1 litr 35%

-

-

-

-

-

-

17,00

-

šlehačky
Vzrůst prodeje plného (plnotučného) mléka mlékárnou spotřebitelům
stoupal každým rokem. Zatímco v roce 1935 prodala naše mlékárna
konzumentům jen 4,6 % z celkového množství přijatého mléka za rok, činil tento
prodej v roce 1936 5,3 %, 1937 9,8 %, 1938 13,2 %, 1939 16 % a v roce 1940 již
21 %. Proto z nařízení protektorátního ministerstva zemědělství a lesnictví
nastává dnem 1.dubna 1940 v tzv. Protektorátu Čechy a Morava povinná dodávka
mléka do mlékárny pro všechny jeho výrobce (tedy nejen pro členy mlékařského
družstva).
Válečné hospodářství, ovládané u nás Němci, potřebovalo pro rychlou a
snadnou kontrolu a operativní řízení i pro jiné hospodářské důvody soustředění
menších závodů do větších výrobních celků. Proto Českomoravský svaz pro
mléko, tuky a vejce úředním zásahem (vyhláškou č.19) ze dne 19.ledna 1940)
uzavírá v naší oblasti mlékárny v Němčicích nad Hanou, Křenovicích,
Měrovicích nad Hanou, Tvorovicích a Tištíně a obvody těchto mlékáren přiděluje
dnem 16.října 1940 Rolnické družstevní mlékárně v Nezamyslicích. Tímto dnem
byl zastaven také provoz naší mlékárny a v její budově za souhlasu
představenstva mlékárny v Nezamyslicích byla zřízena sběrna mléka pro zdejší
dodavatele a prodejna mléka a mléčných výrobků z mlékárny v Nezamyslicích.
Měsíční poplatek za propůjčení němčické budovy činil 400 korun. Kromě toho
byl mlékárnou Nezamyslice hrazen otop, světlo i telefonní poplatky.
Z příkazu tehdejšího ministerstva zemědělství a lesnictví se 21.září 1941
mimořádná valná hromada Rolnického mlékařského družstva v Němčicích nad
Hanou usnesla na dobrovolné likvidaci svého družstva. Na základě ofertní
(nabízené) vyhlášky našeho družstva odkoupila Občanská záložna v Němčicích
nad Hanou budovu mlékárny, dům č.255 v Němčicích nad Hanou, za částku 45
000 korun. Podle podmínek ministerstva zemědělství nabídlo představenstvo
strojní zařízení mlékárny ke koupi Rolnickému mlékařskému družstvu v
Nezamyslicích, které také 21.září 1941 odkoupilo část strojů, potřebných pro
zvýšený provoz své mlékárny, za částku 53 000 korun. Zbývající část strojového
zařízení, ostatní inventář i zásoby odkoupila Občanská záložna v Němčicích nad
Hanou za 21 000 korun.
Během válečných let zůstávalo mlékařské družstvo v likvidaci (vyrovnání).
Zvolení 3 likvidátoři (František Vrána č.33, Jan Holub č.221 a Vojtěch Pospíšil)
sestavovali každoročně bilanční (bilance-výsledek činnosti) uzávěrky a tyto
zapisovali v bilanční knize.
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Po válce-9.prosince 1945- se usnáší mimořádná valná hromada Rolnického
mlékařského družstva v Němčicích nad Hanou, zapsané společenstvo s ručením
obmezeným, “v likvidaci”, aby byla zrušena vnucená likvidace družstva, nařízená
německými protektorátními úřady, dále, aby bylo obnoveno právní postavení
družstva vydáním výměru pro obnovení původní činnosti družstva a provozu
mlékárny. Po více než ročním jednání mlékařského družstva se zemským
národním výborem v Brně, krajským soudem, rejstříkovým oddělením v
Olomouci, Svazem zemědělských družstev na Moravě se sídlem v Brně, rozhodlo
ministerstvo výživy Československé republiky po dohodě s ministrem
zemědělství přípisem ze dne 19.2.1947 nevyhovět žádosti rolnického
mlékařského družstva v Němčicích nad Hanou “v likvidaci” o obnovení činnosti
družstva, zrušení jeho likvidace a znovuotevření mlékárny v Němčicích nad
Hanou z těchto důvodů: mlékárna v Němčicích nad Hanou byla vyhláškou
dřívějšího Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce se souhlasem
bývalého ministerstva zemědělství a lesnictví dne 15.října 1940 zastavena pro
závažné technické nedostatky a hospodářské důvody. V době uzavření byla
mlékárna svým stavebním uspořádáním, stavem dislokací (rozmístění) a
neúplností provozních místností a jejich nedostatečným celkovým vybavením
značně zastaralá a z hlediska požadavků novodobé mlékárenské techniky i
platných zákonných předpisů nevhodná k řádnému a hygienickému ošetření a
zpracování mléka.
Aby mlékárna mohla plnit všechny tyto úkoly, kladené na řádný
mlékárenský provoz, bylo by bývalo zcela nezbytné provést podstatnou její
stavební adaptaci a rekonstrukci strojního zařízení nebo dokonce provést novou
výstavbu mlékárny, což by si vyžádalo značných finančních nákladů. Tyto
investice by byly pro podnik značným finančním zatížením a zcela nerentabilní
(nevyhovující) vzhledem k malému rozsahu provozu v důsledku menšího
sběrného obvodu, který by nemohl být v žádném případě rozšířen s ohledem na
blízkost nevyužitých sousedních mlékáren. Rovněž z hlediska
národohospodářského by byla rekonstrukce mlékárny v Němčicích nad Hanou
zcela neodůvodněná a zbytečná, protože poměrně malé množství přijímaného
mléka mohla snadno převzít, řádně ošetřit a zpracovat lépe vybavená mlékárna v
Nezamyslicích, vzdálená jen asi 4-5 km, k níž byl také sběrný obvod naší
mlékárny přidělen.
Protože závažné technické a hospodářské důvody, které vedly k uzavření
mlékárny v Němčicích nad Hanou v roce 1940, trvají i dnes a z hlediska veřejného
zájmu se nejeví hospodářská potřeba této mlékárny. Proto ministerstvo výživy
neshledalo příčinu, aby byla znovu uvedena do provozu a v důsledku toho činnost
bývalého našeho mlékařského družstva obnovena a likvidace zrušena.
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Vzhledem k tomu, že provoz mlékárny v Němčicích nad Hanou byl
zastaven pro její technické nedostatky a hospodářskou nadbytečnost tohoto
podniku, nelze také na tento případ vztahovat ustanovení §1 odstavec 1 dekretu
prezidenta republiky ze dne 19.5.1945 č.5 o neplatnosti některých
majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových
hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů.
Na základě revize, provedené Svazem zemědělských družstev na Moravě
v našem mlékařském družstvu 30.1.1948, ukládá se likvidátorům družstva, aby
po uvolnění vázaného vkladu provedli konečnou likvidaci a výmaz Rolnického
mlékařského družstva v Němčicích nad Hanou, zapsané společenstvo s ručením
omezeným, “v likvidaci”, z rejstříku společenstev, zapsaných u Krajského soudu
v Olomouci.
Po zrušení Rolnického mlékařského družstva v Němčicích nad Hanou
sloužila budova mlékárny několik let inseminačnímu středisku a družstevní
prádelně. Z podnětu členek JZD byla vybudována v roce 1952 ve sklepních
místnostech mlékárny společná prádelna. Zápůjčky na přizpůsobení stavby
tomuto účelu poskytli členové družstva. Inseminačnímu středisku, ani po vnitřní,
poměrně nákladné stavební úpravě, budova mlékárny z hygienických důvodů
nevyhovovala. Proto v roce 1958 se inseminační středisko přestěhovalo do
budovy na starém sokolském stadioně za železniční tratí.
Od roku 1959 byly v budově mlékárny umístěny kanceláře našeho JZD.
Jakmile družstvo vybudovalo smíšenou živočišnou farmu v prostoru severně od
železniční trati při silnici do Prostějova, přemístily se kanceláře JZD do
jednopatrové správní budovy a budova mlékárny zůstala nevyužita. Jelikož
překážela zvýšené silniční přepravě na křižovatce silnic Kojetín-Brodek u
Prostějova a Prostějov-Střílky, byla v roce 1971 zbourána a na jejím místě po
úpravě vznikl okrasný parčík.
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C. Technické vybavení obce
Inženýrské stavby
I.

Komunikace:

Okresní silnice
Městečko Němčice nad Hanou leží na křižovatce okresních silnic postupně
zbudovaných na místě starých cest, které vedly katastrem obce z východu na
západ, ze severu na jih a spojovaly původní sídliště také s okolními vesnicemi.
Poloha ulic Horní brána a Dolní brána nám jasně dokazuje, že hlavní dopravní
komunikací v obci byla dříve a dodnes zůstala původní středověká cesta, dnes
trasa okresní silnice III. třídy (čís. 4 335). Tato silnice v délce 1,5 km prochází
sídlištěm od závodu Stavební stroje přes náměstí směrem západním až ke
hřbitovu. Je z větší části vydlážděna hrubou kostkou (1 km), zbytek je
vyasfaltován. Silnice spojuje obce Měrovice nad Hanou, Němčice nad Hanou,
Víceměřice, Doloplazy, Dobromilice, Hradčany, Kobeřice a Brodek u Prostějova,
kde navazuje na státní silnici Brno-Olomouc.
Ještě před více než sto lety byla tato silnice polní cestou, jak dokazuje
úřední přípis od 6.k. okresního ouřadu stavitelstva v Kroměříži ze dne 6.4.1852
adresovaný obecním úřadům. Tento spis je vlastně výkazem okresních silnic a
polních cest důležitých pro veřejnost, neboť udává jejich rozdělení i délky. Pod
číslem 10 je zde zapsána silnice ze Střílek na Litenčice, Morkovice, Mořice,
Němčice nad Hanou, směřující dále k Prostějovu. Mimo jiné záznamy jsou zde
uvedeny i “polní cesty, jenžto skrze jejich veřejnost v dobrém stavu by držené
býti měly... z Měrovic do Víceměřic, z Nezamyslic přes Doloplazy a Dobromilice
do Brodku.”
Z tohoto záznamu je patrno, že nejstarší silnicí v Němčicích nad Hanou je
okresní silnice II. třídy (čís.433), spojující Střílky-Morkovice-Němčice nad
Hanou-Žešov, odtud dál státní silnicí s Prostějovem. Prochází Němčicemi nad
Hanou a podél objektů JZD v délce 1,250 km. V ulici Šafaříkově je tato silnice
vyasfaltována, na Novosadech vydlážděna hrubou kostkou.
Silnice z Měrovic nad Hanou přes Němčice nad Hanou do Víceměřic byla
zbudována později na místě původní staré polní cesty, která se vinula velkým
obloukem od Měrovic nad Hanou směrem severozápadním kolem močálů mezi
Němčicemi nad Hanou a Měrovicemi nad Hanou. Také železniční trať BrnoPřerov, která tudy prochází, byla před 100 lety budována mohutnými průkopy u
Němčic nad Hanou a Měrovic nad Hanou s poměrně vysokým a dlouhým náspem
tak, aby se vyhnula močálovitému terénu. Na dvou místech, kde železniční trať

384

protíná silnici Měrovice nad Hanou-Němčice nad Hanou, musely být postaveny
dva kamenné železniční mosty a jeden kamenný železniční most přes potok,
směřující od Hrušky směrem jižním k řece Hané. Dnešní zvýšené automobilové
dopravě tyto železniční přejezdy pro nepřehlednost komunikace již nevyhovují a
stávají se místy dopravních nehod. Proto od roku 1960 se jedná mezi KNV Brno
a KNV Ostrava o napřímení silnice mezi Měrovicemi nad Hanou a Němčicemi
nad Hanou. Po poslední územní reorganizaci (1960) náleží totiž obec Měrovice
nad Hanou okresu Přerov, což je kraj Severomoravský, kdežto Němčice nad
Hanou okresu Prostějov, tj. kraj Jihomoravský. Po několikerém komisionálním
řízení bylo definitivně rozhodnuto vést silnici z Němčic nad Hanou do Měrovic
nad Hanou jižně od železniční trati přímo do Měrovic nad Hanou a silnici od
Hrušky napřímit podél potoka tak, aby procházela pod novým širším železničním
mostem, který bude zbudován na místě dnešního mostu, kudy protéká zatím jen
potok a připojit ji ve tvaru T na silnici Měrovice nad Hanou-Němčice nad Hanou.
Tento projekt zrychlí silniční dopravu, zvýší její bezpečnost, zkrátí vzdálenost
mezi Němčicemi nad Hanou a Měrovicemi nad Hanou a ušetří v budoucnu ČSD
údržbu dvou železničních mostů, pod nimiž procházejí nynější silnice, které jako
nepotřebné budou zlikvidovány, jelikož nová silnice od Hrušky bude procházet
vedle potoka pod novým železničním mostem.
Nejmladší okresní silnicí u nás je okresní silnice III. Třídy (čís.43 319)
Němčice nad Hanou-Vrchoslavice. Tato poměrně krátká silnice (1 km),
vydlážděná hrubou kostkou, byla zbudována po výstavbě cukrovaru v Němčicích
nad Hanou v roce 1911, aby umožnila rolníkům-akcionářům svoz cukrovky z
katastrů obcí Vrchoslavice-Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce, Stříbrnice a Křenovice
do němčického cukrovaru.
Okresní silnice v prostorách sídliště Němčice nad Hanou jsou v současné
době v dobrém stavu. Nutnou opravu potřebuje jen okresní silnice v průjezdu
ulicí Dolní brána, kde námraza v zimě 1964 značně poškodila vozovku, která pod
těžkými nákladními auty se dala do pohybu a dnes ohrožuje bezpečnost dopravy.
Vozovka okresní silnice II. Třídy Němčice nad Hanou-Žešov-Prostějov, v
průjezdu katastru obce Němčice nad Hanou až po silniční nadjezd železniční trati
Olomouc-Nezamyslice u Pivína, naprosto nevyhovuje automobilové dopravě,
zvláště po připojení Němčic nad Hanou okresu Prostějov. Tato silnice je totiž
přímou spojnicí okresního města s jihovýchodní částí okresu Prostějov.
Automobilová doprava se zde v posledních letech značně zvýšila. Proto ONV
Prostějov provedl asfaltovou úpravu této silnice v úseku Žešov-Bajajka.
“Bajajka” je pojmenování několika chalup u křižovatky silnic Němčice nad
Hanou-Prostějov a Pivín-Dobromilice. Další úprava vozovky a částečné
napřímení silnice směrem k Němčicím nad Hanou o celkové délce 4 km je závislá
na přestavbě silničního nadjezdu u Bajajky. Ačkoliv průjezd po tomto mostě
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nákladním autem je již několik let zakázán, ČSD odkládají rok od roku provedení
této přestavby.
Zajímavé údaje o silniční síti v ČSSR uveřejnil časopis Plánované
hospodářství (roč.1966, číslo 7). Z těchto údajů vyplývá, že silniční síť ČSSR má
délku 72 832 km, z nichž 12 % připadá na silnice I. třídy, 24 % na silnice II. třídy
a zbytek 64 %, téměř dvě třetiny, na silnice III. třídy. Dílčí čísla hovoří o
rostoucím zatížení našich silnic. V roce 1949 se ještě u nás nevyskytovaly úseky
silnic s intenzitou nad 5 tisíc jednotkových vozidel za 24 hodin. V roce 1959 bylo
takových úseků 105 km, v roce 1963 již 235 km.
Prudký rozvoj automobilové dopravy vyžaduje v budoucnu úplné
vyloučení veřejné a dálkové dopravy z osídleného území obcí. To také dokazuje
již dnes na silnici II. třídy Žešov-Němčice nad Hanou-Střílky novostavba
betonového mostu z roku 1964 přes řeku Hanou u Mořic. Tato silnice má v úseku
Němčice nad Hanou-Mořice směrově velmi nepříznivý průběh. Ačkoliv se
původně uvažovalo o napřímení silnice ve směru Šafaříkovy ulice v Němčicích
nad Hanou přímo směrem jižním ke sladovně v Mořicích, je nový most postaven
na místě původního mostu a směr silnice zatím zůstal nezměněn. Vzhledem k
vyloučení dálkové dopravy z osídleného území Němčic nad Hanou se výhledově
uvažuje o přeložení silnice II/433 západně od obce. Silnice od Pivína změní směr
před Němčicemi nad Hanou u mostu přes Žlebůvku západně od objektů JZD v
Němčicích nad Hanou a půjde pak směrem jižním po vybudované mostě nad
železniční tratí u Hliníka, dále pak podél východní zdi hřbitova v Němčicích nad
Hanou přímo k novostavbě mostu přes řeku Hanou u Mořic, bude pokračovat
podél západního okraje obytného území Mořic přes silnici I. třídy (Brno-PřerovOstrava) směrem k Pavlovicím. Také směrný územní plán městečka Němčic nad
Hanou, vypracovaný v letech 1964-1965, předpokládá v budoucnu vyloučení
veřejné dopravy středem dnešního sídliště. Podle tohoto plánu má hlavní cesta,
procházející Němčicemi nad Hanou, odbočit za cukrovarskou skládkou přes
dnešní Uhelné sklady směrem severním k nové skladištní budově výkupního
skladu. Pokračuje pak dále směrem západním asi 50 m jižně od železniční trati k
novostavbám domů č.513 a č.512 přes Novosady ke hřbitovu, kde se má napojit
na plánované přeložení silnice Prostějov-Střílky.

Místní komunikace
Silnice
Na okresní silnice se napojují v sídlišti místní silnice jednotlivých ulic. Ze
13 místních silnic o celkové délce 4,4 km je 6 silnic dlážděných (2,5 km), 4
asfaltované bezprašné (1,2 km) a tři normální prašné silnice (0,7 km). Zatím co
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asfaltové silnice jsou v dobrém stavu, potřebují v současné době některé silnice
dlážděné a všechny silnice prašné řádnou opravu.
V nejbližší budoucnosti je nutno vybudovat v Němčicích nad Hanou dvě
silnice místního charakteru, a to silnici z Tyršovy ulice směrem východním ke
skladišti ČSD a silnici z vysunuté západní části Hliníka podél železniční trati
Brno-Přerov její severní strany s vyústěním u železničního mostu na silnici
Němčice nad Hanou-Prostějov. Provedení výstavby této silnice je závislé na
elektrifikaci železniční trati Brno-Přerov. Při zvýšené rychlosti na elektrifikované
trati je nutno v zájmu bezpečnosti rušit silniční úrovňové přejezdy na železniční
trati. V našem případě se bude jednat o zrušení dnešního přejezdu se závorami u
hřbitova. Silnice z Tyršovy ulice k nádraží bude sloužit nejen jako spojnice
Uhelných skladů s nádražím a skladiště krmiv a hnojiv s Výkupním skladem, ale
také zvýšené dopravě k novému sídlišti, které je podle SÚP plánováno v prostoru
mezi ZDŠ a Novosady severně od Tyršovy a Polní ulice směrem k železniční
trati.

Polní cesty
Během 10 let (1950-1960) změnila socializace zemědělství k nepoznání
katastr obce a v důsledku toho i počet a směry polních cest. Z celkového počtu a
délky 37,990 km polních cest v roce 1945 zůstává v roce 1965 37 polních cest o
celkové délce 25,315 km. Původní polní cesty většinou probíhaly tak, jak vznikly
z potřeby zemědělské malovýroby. Proto také dnes již nevyhovují požadavkům
velkovýrobní zemědělské dopravy ani zvýšené veřejné dopravě zejména tím, že
ji zpomalují. Obdobně nevyhovují svým povrchem ani vozovky polních cest.
Jedinou jejich údržbou je občasné navezení kamene nebo stavebního materiálu z
demolic (bouraných staveb) na místa nejvíce namáhaná. Neutěšený povrch
vozovek zvyšuje opotřebení strojů, spotřebu pohonných hmot a tím značně rostou
náklady zemědělských závodů. Podle podkladů státních statků v okrese Bruntál
činí zvýšené náklady 200 000 Kčs ročně na 1 000 ha zemědělské půdy. Pro
pochopení významu polních cest poslouží jejich porovnání s délkou silniční sítě.
V současné době (1965) máme celkem v ČSSR zhruba asi 310 000 km polních
cest, tedy více než čtyřikrát tolik jako je délka silniční sítě (asi 73 000 km). Z toho
délka polních cest přepočtena na 1 000 ha zemědělské půdy činí v řepařské oblasti
33,2 km (v bramborářské výrobní oblasti 48,4 km), u nás v Němčicích nad Hanou
23,5 km. Význam polních cest roste úměrně s množstvím mechanizačních
prostředků, neboť doprava na polních cestách se neustále zvyšuje. Podle zpráv
Výzkumného ústavu zemědělské techniky se počet vozidel na našich silnicích za
posledních 10 let zdvojnásobil, avšak za stejnou dobu se počet traktorů
projíždějících na našich polních cestách zvýšil 4krát, počet nákladních aut 2krát,
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vlečných vozů téměř 5krát. Podle údajů výzkumných ústavů se nedostatečným
zpevňováním komunikací zvyšují náklady na opotřebení vozidel až o 50 % a
potřeba dopravní síly vzrůstá také o 50 %. Další škody vznikají zemědělským
závodům úbytkem orné půdy, kdy řidič při špatné vozovce zabírá pruh
obdělávané půdy současně s komunikací.
Vážným problémem se stává správa polních cest. Zákonem č.135/61Sb o
pozemních komunikacích se staly v roce 1961 z bývalých veřejných cest (většina
polních cest byla v pozemkových knihách zapsána jako veřejné cesty) ze 70-80
% tzv. účelové komunikace, spravované příslušnou hospodářskou organizací a
zbytek, tzv. místní komunikace, zejména spojovací cesty mezi obcemi, náleží pod
správu MNV. Tak přešly polní cesty se všemi nedostatky převážně do správy JZD
a státních statků. Zemědělským podnikům připadla také povinnost udržovat polní
cesty v pojízdném stavu. Je tedy bezpodmínečně třeba převzít všechny základní
polní cesty-pokud nejsou místními komunikacemi-do správy zemědělských
závodů, vést je v evidenci základních výrobních fondů, odepisovat, a tak
soustřeďovat prostředky na jejich obnovu. Přitom by se měla zabezpečit finanční
účast na nich dalšími uživateli polních cest. Bude třeba posoudit i účelnost sítě
polních cest a postupně formou hospodářsko-technické úpravy pozemků založit
novou, co nejkratší cestní síť. Podle dosavadních zkušeností se ukazuje, že tímto
opatřením by bylo možné ušetřit 20 % polních cest a na takto rozšířené ploše
získat novou ornou půdu. Bude nutné postupně zpevňovat hlavní polní cesty, na
kterých je soustředěna zemědělská doprava. Všechny tyto skutečnosti svědčí o
tom, že i v naší obci je třeba věnovat zvýšenou pozornost stavu polních cest jak
ze strany MNV, tak i JZD, aby se v budoucnu zamezilo dalšímu znehodnocování
půdy, dopravních zařízení a tím i zvyšování nákladů v našem zemědělství.

II.

Kanalizace
Obec Němčice nad Hanou je zatím nedostatečně odkanalizována. Je
vybudována pouze povrchová kanalizace, a to ne v celé části sídliště. Provádění
kanalizace je zde poměrně obtížné vzhledem k rovinnému charakteru sídliště a
poměrně vysoké úrovni dna řeky Hané. Přesto je nutno otázku vybudování řádné
kanalizace včetně čistícího zařízení pro obec nutno urychleně řešit v souvislosti
se zásobováním vodou. Hloubková kanalizace s mechanizační čistírnou
odpadových vod je podle výhledového dokumentu (písemný doklad) vodního
hospodářství plánována až po roce 1970.
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III.

Vodní zdroje

Přirozené vodní zdroje
Jižní částí katastru obce protéká od západu k východu řeka Haná, která míjí
nejjižnější část sídliště Němčice nad Hanou (sportovní stadion) ve vzdálenost 200
m. Svůj významná jen pro regulaci (usměrnění) vodního režimu v katastru obce.
V době cukrovarské kampaně slouží také jako zásoba užitkové vody pro místní
cukrovar. Ačkoliv podle dosavadního plánu má být regulace řeky Hané
provedena do konce roku 1968, není její projektová dokumentace přes katastrální
území Němčic nad Hanou dosud zpracována. V této záležitosti doporučuje MNV
v Němčicích nad Hanou, aby jez na řece Hané u Dlouhé Vsi byl znovu vybudován
a upraven pro zadržování spodních vod, čímž by byl zajištěn dostatek vody ve
studních v Němčicích nad Hanou i ve Vrchoslavicích.
Mlýnská strouha, která poháněla původně 2 místní mlýny, je napájena z
říčky Broděnky s průměrným ročním malým vodním stavem. Podle plánů má být
tato říčka zregulována v katastru Němčic nad Hanou do roku 1970 od Doloplaz
až po její ústí do řeky Hané. Mlýnská strouha slouží dnes již jen našemu JZD k
napájení melioračního systému k zavlažování asi 50 ha půdy v trati Pastvisko,
neboť mlýn (původně dolní), který v Němčicích nad Hanou zůstal a byl znovu
vybudován v roce 1929-1930, je nyní zrušen a slouží jako obilní skladiště
místního JZD.
Potok Žlebůvka, který přitéká k sídlišti ze severu, je zregulován až po
železniční most. Odtud protéká dvory a zahradami domů ulicí Novosady a zde je
nutné provedení regulace se zaklenutím toku až po spojení s mlýnskou strouhou.
Tento potok, zvláště při zvýšeném stavu vody, značně zanáší mlýnskou strouhu
v Šafaříkově ulici, zvyšuje její dno a ohrožuje již ucpáním celou obecní kanalizaci
této části obce. Náprava je možná jen vybudováním sedimentační (usazovací)
nádrže na potoku Žlebůvka pod silnicí od Prostějova v blízkosti objektu JZD. Tím
se zabrání splavování ornice z polí do dolní části potoka a mlýnské strouhy.
Zároveň se vytvoří v blízkosti objektů JZD potřebná zásoba vody k protipožárním
účelům. Nádrže může být využito také pro chov ryb a vodní drůbeže.

Umělé vodní zdroje
Studny
K požárním účelům v obci jsou přímo určeny jen tři studny s větším
množstvím vod, a to v ulici Příkopy u domu č.144, v prostorách koupaliště u
Sokolského stadionu a v místním cukrovaru. Ostatní-11 veřejných studní MNVmají jen malé množství vody a jsou v mnoha případech závadné po stránce
hygienické, neboť je nutno u nich provádět stále dezinfekci (odstraňování
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choroboplodných zárodků). Připomínky okresního hygienika k zásadám pro
vypracování směrného územního plánu Němčic nad Hanou (Projekt PTHZ
Němčice nad Hanou příloha č.3-31.1.1964) uvádějí doslovně: “Nejzákladnějším
požadavkem, bez kterého není možno si představit další rozvoj obce, je
vybudování vodovodu a kanalizace. Pokud jde o vodovod, je situace z hlediska
hygienického zvlášť závažná, neboť voda se čerpá v obci ze studní, které jsou
téměř všechny závadné a kvalitou vody nevyhovují. Kromě toho kvalita vody ve
studních v části obce v blízkosti usazovacích vodních nádrží cukrovaru je
nádržemi nepříznivě ovlivněna, a i když cukrovar pomýšlí na úpravu recirkulace
(několikanásobné využití vody ve výrobním procesu) difúzních (rozptýlených)
vod, nedá se s jistotou říci, že tato nepříznivá situace bude odstraněna. I z hlediska
epidemiologického je nutno tuto otázku urychleně řešit. Rovněž nepříznivé
složení půdy s obsahem dusičnanů, síranů a někde i čpavku je důležitou okolností
svědčící pro nutnost urychlení vybudování vodovodu. Je také třeba najít vhodný
zdroj v blízkosti obce.
Ve výhledu se plánuje skupinový vodovod podle původní koncepce
(návrhu) z nádrže u Otaslavic. Pro nedostatek finančních prostředků se toto řešení
oddálilo. Proto bude nutno uvažovat o vyhledání vodního zdroje v místě a o
vybudování vodovodu dříve, než bude uskutečněna výstavba nádrže u Otaslavic.
Vodovod
Před zahájením investiční výstavby objektů JZD v Němčicích nad Hanou
v roce 1956 nebylo zjištěno dostatečné množství zdravotně nezávadné vody pro
budoucí živočišnou farmu (základní výrobní jednotka). A tak za několik let po
vybudování objektů (budov se zařízením) pro živočišnou výrobu a ustájení
většího množství dobytka vyvstal na farmě palčivý problém nedostatku pitné
vody. V okolí živočišné farmy bylo provedeno několik nákladných vrtů, jeden z
nich až do hloubky 361 m, ale potřebná voda pro vybudování studní se neobjevila.
Naopak v této hloubce se vrtná souprava zalomila a 60 m vrtacího zařízení i s 240
m pažení Mannesmannových rour zůstalo v zemi. Teprve ve vzdálenějším
prostoru, v polní trati Pastvisko, v nížině asi 200 m jižně od hřbitova, byl nalezen
dostatečný zdroj vody.
Počátkem roku 1963 zde byla vybudována studna a zahájena stavba
vodovodu pro JZD. Vodovod byl vybudován JZD nákladem 395 000Kčs a dán
do provozu v roce 1965. Délka zařízení vodovodu činí 1 800 m. Čerpadly se voda
žene ze studny na Pastvisku do 1 000 hl vodojemu nad Hliníkem a odtud se
rozvádí jednak do živočišné farmy JZD a jednak pro domácnosti v ulici Hliník.
Uvažuje se, nebylo-li by v budoucnu vhodné a účelné využít vodního
zdroje na Pastvisku k vybudování vodovodu pro celou obec Němčice nad Hanou.
Zatím se provádějí pravidelné zkoušky, které prokazují naprostou nezávadnost
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této vody. Bude zapotřebí-v případě uskutečnění tohoto projektu-ještě zjistit
bohatost a nevyčerpatelnost tohoto vodního zdroje, než se započne s plánovanou
dokumentací pro výstavbu obecního vodovodu.
Pro zásobování obyvatel pitnou vodou se vybudovalo v ČSSR za 20 let po
druhé světové válce 8 000 km nových vodovodů a denní spotřeba vody na jednu
osobu se zvýšila ze 155 l na 253 l. Polovina obyvatel zůstává však ještě odkázána
na pitnou vodu ze studní.

IV. Elektrifikace
Elektrické osvětlení bylo zavedeno v Němčicích nad Hanou v roce 1920.
Stávající rozvod elektrické energie je pro současnou větší rozlohu obce se stále
vzrůstajícím počtem elektrických spotřebičů (motorů, praček odstředivek,
žehliček, elektrických sporáků s troubami, elektrických bojlerů, vařičů,
radiopřijímačů, televizorů aj.) a pro nynější rychle rostoucí spotřebu elektrické
energie nedostatečný. Také veřejné osvětlení obce je již v současné době naprosto
nevyhovující. Tři transformační stanice, které zásobují obec Němčice nad Hanou
elektrickou energií, kapacitně nestačí. Proto Jihomoravské energetické závody
postaví podle plánu pro zvýšenou spotřebu elektrické energie v obci do tří let
další transformační stanici. Pro nejbližší dobu-asi 10 let-se uvažuje, že 4
trafostanice budou stačit zásobovat obec, pokud nenastanou zvýšené požadavky
průmyslu, služeb apod.
Pro zásobování elektřinou objektů a zařízení JZD v Němčicích nad Hanou
byla zřízena podél hřbitova samostatná linka s transformační stanicí. Také závod
Stavební stroje má vybudovanou svou vlastní linku s transformační stanicí od
hlavního vedení u Vrchoslavic. Cukrovar Němčice nad Hanou má svou vlastní
elektrárnu, ale tato již nestačí vyrábět proud pro spotřebu závodu během
cukrovarské kampaně. Cukrovar se totiž od roku 1962 postupně vybavuje novým
výrobním zařízením a přechází současně z parního pohonu na pohon elektrický.
Proto bude potřebovat již v roce 1965 elektrické vedení se samostatnou
trafostanicí od hlavní přepínačky elektrického proudu v Dřevnovicích.
S přestavbou rozvodné sítě v obci bude provedeno také přebudování
veřejného osvětlení na osvětlení výbojkové. Se započetím tohoto úkolu se
pomýšlí ještě v roce 1967.

V. Telekomunikace (spoje)
Telefon
Na telefonní síť je obec Němčice nad Hanou napojena od 1.srpna 1912.
Prvních účastníků (předplatitelů) telefonního spojení bylo 10. Byli to většinou
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místní výrobci a obchodníci, kteří již tehdy, v zájmu své činnost, pociťovali
nutnost rychlého spojení se světem. Pro informaci uvádím první místní telefonní
seznam-telefony:
č.1 - František Valoušek, farář, říšský a zemský poslanec
č.2 - MUDr. Rajmund Ozynula, obvodní lékař
č.3 - Zachariáš Jílek, továrna na výrobu perleťového zboží
č.4 - Julius Čáp, mlynář
č.5 - Anna Nesrstová, obchodnice
č.6 - Rudolf Petr, obchodník
č.7 - Antonín Pospíšil, sklad a obchod dřívím
č.8 - František Štefec, perleťářský mistr
č.9 - Rolnický akciový cukrovar
č.10 - Rolnicko-občanská záložna
Hospodářský rozvoj obce po první světové válce si vynutil nová telefonní
spojení, takže v roce 1945 měly Němčice nad Hanou již 21 telefonních čísel.
Koncem roku 1965 bylo na poštu v Němčicích nad Hanou zapojeno 65
telefonních účastníků, z toho 16 čísel sloužilo průmyslovým a zemědělským
závodům, 8 veřejné správě, 17 obchodním zařízením a službám, 9 školství a
zdravotnictví a 15 soukromým osobám.
V dohledné době se neuvažuje o větší výstavbě telekomunikační sítě
(dálkovému přenášení zpráv) a zařízení v obci. Do roku 1970 se plánuje zařízení
menší automatické telefonní ústředny pro 200 účastníků.
Místní rozhlas
V roce 1947 skončilo v naší obci vyhlašování zpráv MNV bubnem, jež
obstarával obecní strážník. Tohoto roku byl zřízen místní rozhlas. První zapojení
rozhlasu se uskutečnilo 15.října 1947 v 18.00 hodin. Rozhlasová stanice je
umístěna v budově MNV a zvláštním vedením spojena s 21 reproduktory v
ulicích městečka. Místní rozhlas dnes již nevyhovuje svým rozmístěním ani
kvalitou reprodukce. Proto MNV plánuje v roce 1967 generální opravu sítě
místního rozhlasu i reorganizaci rozmístění reproduktorů, jejichž počet v obci se
zvýší na 37. Výhledově se uvažuje o vybudování zařízení rozhlasu po drátě.

VI. Plynofikace
V sousedním okrese Přerov v obci Lobodice u Kojetína je zbudován
mohutný podzemní zásobník plynu, který rezervuje svítiplyn Severomoravských
plynáren v Ostravě. Složitým zařízením krakovací stanice v Dolní Suché u
Ostravy by bylo možné karbonského plynu-metanu, který má přibližně dvakrát
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větší výhřevnost (8 700 kcal) než svítiplyn, využít jako paliva pro domácnost.
Dříve pro tuto velkou výhřevnost ho mohly využívat jen průmyslové závody,
neboť domácí spotřebiče jsou stavěny na plyn o poloviční výhřevnosti. Krakovací
stanice však kromě benzínu štěpí i metan. Severomoravské plynárna vhánějí
přebytek plynu z Ostravy, zvláště v letních měsících, dálkovým podzemním
vedením, téměř 100 km dlouhým, do lobodického podzemního zásobníku. V
současné době (1966) už je ho tam nastřádáno kolem 65 milionů m3. V důsledku
toho výrobce Severomoravské plynárny nabízí tento svítiplyn nejen závodům, ale
i domácím spotřebitelům a podniká celou řadu akcí k tomu, aby se odběr
svítiplynu zvýšil. Dobrá bilance při výrobě svítiplynu umožňuje
Severomoravským plynárnám dodávat v současné době každý den do sítě pře 400
tisíc metrů3 svítiplynu pro spotřebu v Čechách, která vůbec nebyla plánována.
Přitom plně uspokojuje odběratele v Severomoravském kraji.
Naše obec Němčice nad Hanou je vzdálena od lobodického podzemního
zásobníku svítiplynu vzdušnou čarou 9 km. Přesto, podle sdělení Jihomoravských
plynáren, n. p. Brno k směrnému územnímu plánu obce, nejsou Němčice nad
Hanou zahrnuty do výhledových plánů pro plynofikaci zpracovaných do roku
1980.
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Němčice nad Hanou 1963 na prahu socialismu

Prameny:
1. Socialistické přeměny naší vesnice-Jaroslav Kabrhel (Nová mysl 3/1965).
2. Slovník pro funkcionáře národních výborů-kolektiv autorů-Praha 1966.
3. Počátky JZD v Němčicích nad Hanou-Zpráva členů JZD (Hrdý Al.,
Oulehla Fl.).
4. Pohled na kulturní život vesnice-Vladimír Juřík (Nová mysl 2/1959).
5. Statistická ročenka ČSSR 1963 -Ústřední komise lidové kontroly a
statistiky, Praha 1963.
6. Zajímavosti ze sčítání lidu-Zpráva ČTK (RP 8.1.1963).
7. Osídlení a výroba-Eduard Škarda (Nová mysl 7/1964).
8. Otázky výstavby a přestavby měst-Ing. arch. Jaromír Štván-Praha 1963.
9. Jaká bude naše vesnice? Imrich Rubík a kolektiv-Praha 1962.
10.Údaje správy sčítání lidu při Ústředním úřadě státní kontroly a statistiky
Praha 1963.
11.Pamětní kniha městečka Němčic nad Hanou.
12.Katastry obcí-Zpráva Jednotné evidence půdy (JEP) Prostějov.
13.Návrh politicko-technicko-hospodářských zásad (PTHZ) pro směrný
územní plán (SUP) Němčic nad Hanou-Zpracoval Krajský projektový
ústav pro výstavbu měst a vesnic v Brně, pobočka Gottwaldov-1965.
14.Stavební rozvoj Němčic nad Hanou-Rukopis prof. Františka Dostála-1963.
15.Výsledky sčítání lidu a domů v Němčicích nad Hanou dle stavu 28.2.1961Státní úřad statistický Praha 1963.
16.Třídní složení obyvatelstva ČSSR-Státní úřad statistický Praha 1963.
17.Věkové složení osob trvale činných v zemědělství v Němčicích nad Hanou
v roce 1963 -Soupisy MNV.
18.Péče o člověka-Smysl politiky strany-Z. Urbánek-A. Vohanková (Nová
mysl 2/1965).
19.Čísla pro každého-Praha 1964.
20.Přehled o důchodech v Němčicích nad Hanou-Zpráva MNV 1967.
21.Vývoj hospodářství okresu Prostějov 1961-1965.-Okresní komise lidové
kontroly a statistiky Prostějov 1966.
22.Plnění maloobchodních obratů Jednoty v obci-Zpráva předsedy doz.
výboru Josefa Přivřela.
23.Domy a byty ve městech a na venkově-Zpráva ČTK (RP 22.9.1965).
24.Soupisy vybavenosti bytových domácností v obci výrobky dlouhodobého
užívání-Statistika MNV Němčice nad Hanou-1963.
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25.Statistická ročenka ČSSR 1964 - Ústřední komise lidové kontroly a
statistiky, Praha 1964.
26.Státu komisí MNV v Němčicích nad Hanou, 1960.
27.Rozpočet MNV v Němčicích nad Hanou na rok 1964.
28.Památky výtvarného umění na okrese přerovském-Jan Složil, písemná
práce k odborné zkoušce.
29.Cesty k malířskému umění-Engelmüller.
30.Soupis památek chráněných státní památkovou péčí – Státní ústav
památkové péče a ochrany přírody Praha.
31.Národní fronta včera a dnes-Jan Měchýř (časopis Občanská výchova
6/1966-1967).
32.50 let TJ Sokol-Ing. Ervín Milt, slavnostní projev, Němčice nad Hanou
1961.
33.Archivní rukopisné materiály z činnosti cyklistického oddílu Němčice nad
Hanou-Rostislav Oulehla.
34.Kronika sportovního klubu SK Němčice nad Hanou.
35.Myslivecké sdružení v Němčících nad Hanou-zpráva člena výboru
Miroslava Hanzla.
36.Pamětní kniha železniční stanice Nezamyslice.
37.Pamětní kniha železniční stanice Němčice nad Hanou.
38.Paměti města Ivanovic na Hané.
39.Zápisy ze schůzí obecního zastupitelstva a výboru Němčic nad Hanou.
40.Průzkum provozu mateřské školy v Němčicích nad Hanou-Ing. Ervín Milt,
předseda školské a kulturní komise při MNV.
41.Kronika obecné školy.
42.Kronika měšťanské školy.
43.Výstavba zdravotního střediska v Němčicích nad Hanou-Jan Krejčíř,
stavbyvedoucí, Leopold Oulehla, skladník.
44.Rozvoj činností jednotlivých oddělení zdravotního střediska-MUDr.
Václav Štěpán.
45.Výstavba obce v rámci akcí “M, T a Z”-Zpráva člena technické komise při
MNV Jana Krejčíře.
46.Zhodnocení činnosti na úseku školství a kultury v obci-Zpráva předsedy
školské a kulturní komise při MNV Ing. Ervína Milta.
47.Sdružení přátel vlastivědného muzea-Zpráva místního kroužku-František
Chytil.
48.Rozbor obchodní sítě v městečku Němčice nad Hanou-MNV k 31.12.1965.
49.55 let úspěšné družstevní práce (1891-1946) -Jubilejní ročenka družstva
Budoucnost Prostějov.
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50.Spotřební družstvo Jednota Němčice nad Hanou-Zpráva vedoucí účetní
Jednoty Jiřiny Oulehlové.
51.Vývoj peněžnictví v Němčicích nad Hanou-Zpracováno kolektivem státní
spořitelny Prostějov.
52.Kontribučenská sýpka v Pivíně-Josef Opletal (Vlastivědný sborník pro
střední a severní Moravu r. VI/1927/1928.
53.Z historie cukrovaru v Němčicích nad Hanou-Ing. Ervín Milt v rukopise.
54.Historie “Průmyslového družstva Univerzal v Prostějově” -Zpráva výboru.
55.Zhodnocení činnosti v zemědělství v obci Němčice nad Hanou-Zpráva
MNV.
56.Evidence půdy katastru obce Němčic nad Hanou-Geodézie JEP Prostějov.
57.Historie Zádruhy v Němčicích nad Hanou-František Chytil v rukopise.
58.Meliorační družstvo Haná v Němčicích nad Hanou-Zpráva účetní a
ekonomky družstva Jiřiny Oulehlové.
59.Vodní družstva v Němčicích nad Hanou-Zpráva člena technické komise
při MNV Jana Krejčíře.
60.Silniční síť ČSSR-Časopis Plánované hospodářství-7/1966.
61.Zemědělské cesty a ekonomika-J. Boudný-RP 12.11.1966.
62.Hlavní síť v zemědělské dopravě-Ing. K. Hodáč-RP 26.3.1966.
63.Zpráva z konference o rozvoji vodního hospodářství-RP 15.3.1966.
64.Podzemní zásobník plynu se osvědčuje-Zpráva RP 11.4.1967.
65.Roční maloobchodní obrat prodejen Jednoty LSD v Němčicích nad Hanou
za rok 1970 -Statistika Jednoty LSD Prostějov.
66.Soupisy vybavenosti bytových domácností v obci výrobky dlouhodobého
užívání-Statistika měst. NV Němčice nad Hanou,1970.
67.Historie mlýnů v Němčicích nad Hanou-Miloš Jaša v rukopise.
68.Rolnické mlékařské družstvo v Němčicích nad Hanou-z archivního
materiálu zpracoval Jan Složil.
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Ing. Ervín Milt

Historie zaniklých spolků v Němčicích nad Hanou
Čtenářsko-pěvecký spolek Zubr
Po potlačené revoluci v roce 1848 nastolil císař František Josef I. v
Rakousko-Uhersku tvrdý absolutistický (samovládný) režim pod vedením
ministerského předsedy A. Bacha. Tento režim sledoval jediný cíl. Vypustit z
myslí národů jakoukoliv vzpomínku a snahu po svobodě člověka. Bachova
despotická (neomezená) vláda, jejíž nelidský útisk prožíval zvláště český národ,
se udržela u moci po několik let. Tuhý útlak v českých zemích polevoval jen
pomalu. Po pádu Bachově v roce 1859 a po nastolení konstitučního (ústavního)
režimu nastala úleva, a tak zvaná šedesátá léta minulého století byla v českých
zemích léty silného národního a demokratického rozmachu, který se mimo jiné
projevoval zakládáním národních spolků, organizací a institucí (zařízení).
Prvním, v Praze 1860 založeným, národním spolkem byl Čtenářskopěvecký spolek Hlahol, který si uložil zpěvem, hudbou a knihou šířit národní
uvědomění. Po vzoru Hlaholu byly zakládány obdobné spolky v ostatních
městech a větších obcích. V roce 1863 byl také v Němčicích nad Hanou založen
Čtenářsko-pěvecký spolek Zubr, pojmenovaný dle hlavy zubra v Obecním znaku.
Stanovy spolku byly však místodržitelstvím schváleny až 7.května 1965.
Zakladateli spolku byli Jan Sedláček, nadučitel, který byl pravděpodobně
iniciátorem (původcem) založení, Jan Zedníček, rolník č.30, Bedřich Čáp, mlynář
č.99, Jan Kahaj, rolník č.34, František Zedníček, rolník č.30, Florián Kyselák č.8,
rolník a starosta obce.
V tehdejší době bylo založení tohoto spolku ve venkovské obci nejen
vlasteneckým, ale také pokrokovým činem. Zubr až do let devadesátých, tedy
téměř 30 let, byl jediným kulturním spolkem v obci, který pěstováním zpěvu,
odebíráním časopisů, založením knihovny, která byla dlouhá léta v obci jedinou,
pořádáním zábav, hraním divadel, udržování národopisných zvyků a účastí na
národních slavnostech velmi kladně posiloval národní uvědomění občanů.
První léta nebyla pro činnost spolku příznivá. Přítomnost pruských vojsk v
obcích na Kojetínsku po prohrané válce prusko-rakouské v roce 1866 a důsledky
války tu měly také svůj vliv.
Avšak již v roce 1868 z popudu Zubra se účastní skupina občanů v
hanáckých krojích slavnostního kladení základního kamene k budově Národního
divadla v Praze dne 16.května. Přesný počet účastníků se nezachoval, ale jsou
známí někteří účastníci: Florián Jiříček s manželkou z č.31, Magdaléna
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Matoušková z č.34, Barbora Jiříčková z č.46, Oplocký z č.55. V roce 1874 se
účastní Zubr slavnostního uvítání morkovických sokolů, kteří do Němčic nad
Hanou podnikli výlet v krojích.
Velmi čilý kulturní ruch se soustřeďoval v Zubru v letech 1879 až 1883,
podnícený předsedou spolku učitelem Robertem Klumplerem a jednatelem,
studentem práv Mořicem Heidenreichem.
V roce 1884 byl zvolen předsedou Zubru místní farář Josef Kubánek. Byl
to bezesporu vlastenecký kněz, který svou iniciativou (podněty) udržoval činnost
spolku, již zaměřoval zejména na podporu školských organizací (Maticí) v
pohraničních menšinových oblastech. Byl však nepřístupný novým názorům, což
později vedlo k vnitřnímu rozporu ve spolku.
Z období jeho předsednictví v Zubru (Kubánek byl předsedou do roku
1885) nutno zaznamenat tyto spolkové události: v roce 1885 Zubr uspořádal
zájezd do Prahy, jehož vyvrcholením byla návštěva Národního divadla,
obnoveného po požáru. Na památku 1 000. Výročí úmrtí slovanského věrozvěsta
Metoděje byla na náměstí postavena a 26.července 1885 veřejnosti odevzdána 11
m vysoká zlacená socha Panny Marie, vytvořená sochařem Antonínem Beckem
v Kroměříži. Do základu sochy byla uložena pamětní listina. Na stavbu byl mezi
občany vybrán značný obnos, 956 zlatých a 26 krejcarů. Dopolední církevní
slavnost organizovala fara, odpolední světskou Zubr.
21.srpna 1887 uspořádal Zubr národopisnou slavnost, na které předvedl
Hanáckou svatbu. Slavnosti se zúčastnili též hosté z Olomouce a Přerova, kteří
byli na nádraží uvítáni hanáckým banderiem (prapor s jízdním doprovodem) a u
tzv. Panského hostince (č.25) skupinou mladých Hanaček chlebem a solí.
20.července 1890 oslavil spolek 25 let svého trvání mimo jiné oslavy
posvěcením spolkového praporu. Pro tehdejší poměry je zajímavé, že c. k.
místodržitelství nepovolilo ozdobit hrot praporové žerdě moravskou orlicí, která
musela být nahrazena lyrou.
Rakouskou vládou podporované snahy o udržení a rozšíření německé
nadvlády v českých zemích vedly ke stálému zostřování národnostních rozporů
mezi Čechy a Němci, k odklonu českého národa od dosavadní konzervativní
(zpátečnické) rakouské politiky strany Staročechů a k nástupu nových průbojných
národních sil, vedených především mladou generací. Devadesátá léta jsou proto
nazývána bouřlivými.
Tyto síly se projevily v roce 1894 i v Zubru, v němž někteří mladí členové
se snažili uplatnit nové názory a svou pozici (postavení) si chtěli posílit
získáváním dalších členů z řad mládeže stejně smýšlejících. Předseda Zubru farář
Kubánek chtěl eliminovat (vyloučit) tyto nové proudy tím, že odmítal přijímat
některé mladé členy. Odmítal také některé nové pracovní způsoby navrhované
jednatelem MUDr. Špárníkem. Tento postup měl však opačný účinek. Část
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mladých členů i funkcionářů ze Zubru vystoupila a založila v roce 1895 druhý
Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda.
Tato spolková krize (obtížná situace) se v následujících letech projevila
zmenšenou činností. Zubr sice pořádá 4.září 1898 oslavy Palackého, v září 1889
vzpomínku 100. výročí narození F. L. Čelakovského, 26.srpna 1906 se účastní
spolu s ostatními spolky v obci oslav K. H. Borovského, ale již nebyl iniciátorem
(podněcovatelem) kulturního dění v obci jako dříve. Svou činnost zaměřuje stále
více jen na půjčování knih a občasné pořádání zábav a hraní divadel. Nově
založené spolky, jako Sdružení venkovské Omladiny (1909), Sokol (1911), Orel
(1911), které soustřeďovaly aktivně činnou mládež, stále více zatlačovaly a
zmenšovaly význam obou čtenářsko-pěveckých spolků.
Válka 1914-1918 omezila činnost spolku jen na půjčování knih. Poválečná
snaha rozšířit opět činnost spolku o pravidelné hraní divadel a pořádání zábav
skončila pro malý zájem jen na několika pokusech.
Po druhé světové válce, ve které se v pravidelném půjčování knih
nepřestalo, se valná hromada Zubru 17.ledna 1946 usnesla na sloučení spolkové
knihovny s knihovnou obecní a na dobrovolném rozpuštění spolku. Usnesení bylo
oznámeno v Úředním listě ze dne 23.června 1949.

Čtenářsko-pěvecký spolek Občanská beseda
Občanská beseda byla založena 23.června 1895 členy, kteří vystoupili ze
spolku Zubr pro ideové (myšlenkové) rozdíly s jeho vedením. Ustavující valnou
hromadou Občanské besedy byl do čela postaven obvodní lékař MUDr. Jan
Špárník, místopředsedou byl zvolen Jan Beneš, rolník z č.24, jednatelem Alois
Doležel, zámečník č.216, pokladníkem František Vrána starší, rolník z č.33.
Byly-li hlavním podnětem k založení čtenářsko-pěveckého spolku Zubr
zájmy vlastenecké, pak založení Občanské besedy si vynutily vyvíjející se
poměry politické.
Proti konzervativní (nepokrokové) austrofilské (prorakouské) politice
strany Staročechů stále více získávali půdu Mladočeši, kteří se vyznačovali
radikalismem (směr politické činnosti vystupující velmi rozhodně a často
bezohledně) i v demokratickém (lidovém) smyslu. Ve znamení této své politiky
Mladočeši v bouřlivých devadesátých letech úplně deklasovali (ponížili)
Staročechy a jejich konzervativní politiku. Nové radikální politické myšlenky
pochopitelně pronikaly i na venkov.
Založením Občanské besedy se v obci vytvořila dvě střediska, která
soustřeďovala dva myšlenkové proudy. V Občanské besedě se uplatňovaly živly
pokrokové, v Zubru konzervativci (zastánci starých řádů a přežitých názorů).
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Valná hromada Zubru 11.ledna 1898 se usnesla vstoupit do ústředí katolických
spolků.
Nutno připomenout, že přes zvýšenou politickou aktivitu (činnost) koncem
let devadesátých, kdy vzniklo několik nových politických stran (v roce 1896
katolická národní strana, v roce 1897 strana národních socialistů, v roce 1899
strana agrární a křesťansko-sociální strana), nebylo tehdy na moravském venkově
a také ne v Němčicích nad Hanou místních organizací politických stran (vznikly
zde až po roce 1918). V těch letech, až do první světové války, se začaly na
Moravě ostře vyhraňovat dva politické tábory: klerikální a pokrokový. Tyto
potírající se dva směry se soustřeďovaly buď ve volných kroužcích nebo ve
čtenářských spolcích, které-zejména v době voleb-se stávaly agitačními a
organizačními základnami pro kandidáty toho nebo onoho ideového směru.
Rivalita (soupeření) mezi Občanskou besedou a Zubrem se projevovala na
poli kulturním, společenském a hospodářském. Politicky se vyhraňovala zvláště
ve volbách. Rivalita se přenášela i na pole osobní, a proto se musel vzdát MUDr.
Špárník předsednictví v Občanské besedě a později i z ní vystoupit.
Jedním z prvních činů členů Občanské besedy bylo v roce 1896 založení
druhé záložny-Občanské-na širší členské základně. Dosavadní Rolnickoobčanská záložna (od roku 1883) měla omezený počet podílů na 24, které byly
převážně v rukou členů Zubra.
V roce 1898 probíhaly v českých zemích oslavy 100. výročí narození
Františka Palackého. V Němčicích nad Hanou tyto oslavy organizovala Občanská
beseda. Jejich uspořádání na 13.června musela intervenčně (zásahově) vymáhat
na okresním hejtmanství, neboť vedení obce je nechtělo povolit. 26.června se
Beseda zúčastnila oslav Palackého v Morkovicích, 4.září pořádal oslavy Zubr a
20.listopadu oba spolky spolu se Sborem dobrovolných hasičů se zúčastnily
odhalení pomníku Palackého v Tištíně.
21.srpna 1898 byl vysvěcen spolkový prapor. Na slavnosti promluvil
místní kaplan František Valoušek. Právě tak jako Zubr se zúčastňoval
korporativně (hromadně) velké mše na svátek knížete Václava, kterého měl na
praporu, tak i Občanská beseda se každoročně společně zúčastňovala mše na
svátek Cyrila a Metoděje jež měla na svém praporu.
V roce 1899 proběhly v českých zemích bouřlivé demonstrace proti
vládním jazykovým nařízením. Členové Občanské besedy byli jedni z iniciátorů
(původců) demonstrace (veřejný masový projev požadavků) proti zmíněným
nařízením. Demonstrace se konala v obci 5.listopadu za účasti asi 600 občanů.
Za zmínku stojí, že 5.července 1901 uspořádala Beseda přednášku i
místního obvodního lékaře MUDr. Břetislava Kalandry o Mistru Janu Husovi,
první na toto téma v Němčicích nad Hanou.
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Rok 1906 byl pro Občanskou besedu významný tím, že většina jejich
činovníků se dostává do vedení obce. V obecních volbách, které se konaly
13.června, zvítězila pokroková kandidátka propagovaná Besedou ve všech
volebních sborech. Ve volbách představenstva obce 23.června obsazují
pokrokovější občané-vesměs funkcionáři Besedy-většinu míst rady.
Dne 26.srpna 1906 pořádají sdružené spolky Občanská beseda, Zubr a
Sbor dobrovolných hasičů vzpomínku na 50. Výročí úmrtí Karla Havlíčka
Borovského. Vedoucími funkcionáři společného výboru pro oslavu byli členové
Besedy Jan Kahaj z č.67 a Antonín Jaša, učitel.
V roce 1907 zakoupila Beseda pro pořádání svých divadel vlastní jeviště,
které doposud si musela půjčovat-mnohdy s obtížemi-od spolku Zubr. Tím se
zvýšila divadelní činnost.
Po dobu války 1914-1918 se neschází ani výbor, ani se nesvolávají členské
schůze a činnost se omezuje jen na půjčování knih. Po válce se kromě knihovny
jiná činnost neobnovila. Spolek pomalu ztrácel na svém původním významu, jeho
náplň převzaly jiné přitažlivější spolky, počet členů klesal. Proto druhý den po
okupaci, 16.března 1939, byla svolána řádná valná hromada, která se
jednomyslně usnesla na dobrovolném zrušení spolku, pravděpodobně také proto,
aby předešla eventuálnímu zabavení majetku. Knihovna o 800 svazcích byla
předána knihovně obecní a spolkový prapor byl uložen v místní Občanské
záložně.

Národní jednota pro severovýchodní Moravu
V osmdesátých letech minulého století byly v českých zemích zakládány
spolky na ochranu menšin, nazývané Národní jednoty (Národní jednota
severočeská, Národní jednota pošumavská apod.). Tyto spolky podporovaly
české obyvatelstvo v menšinových obcích pohraničních okresů, a to jednak
kulturní, jednak politickou a hospodářskou činností. Tím vytvářely jak za
Rakousko-Uherska, tak i za první republiky vědomí sounáležitosti českých
občanů s občany v oblastech s německou většinou.
Na Moravě v Olomouci mělo své sídlo ústředí Národní jednoty pro
severovýchodní Moravu, jež mělo své pobočné-místní spolky-v městech a obcích
střední, severní a východní části Moravy.
Ušlechtilé poslání Národních jednot mělo svůj ohlas od počátku jejich
činnosti i v naší obci. Zejména tehdejší spolky Zubr a Občanská beseda věnovaly
každoročně část výnosu ze svých kulturních akcí ve prospěch českých menšin.
Horlivým podporovatelem Národních jednot i Matice školské, jež pečovaly o
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české menšinové školy, byl zejména za svého předsednictví v Zubru místní farář
Josef Kubánek.
K ustavení místní organizace Národní jednoty pro severovýchodní Moravu
došlo v roce 1909. Členské příspěvky, dary, výnosy divadel a slavností byly
hlavními příjmy, kterými tento místní spolek přispíval českým menšinám v kraji.
Dne 2.června 1918 byla Národní jednota také jedním z hlavních organizátorů
národní slavnosti a manifestace v obci za zřízení samostatného československého
státu.
Národní jednota i po první světové válce-již v samostatném státěpokračovala ve své převážně kulturní činnosti. Pořádala divadla, slavnosti apod.
Převzala také do své přímé ochrany českou menšinu v Žilině u Nového Jičína,
kterou podporovala finančně i různými dary (knižními aj.). Za německé okupace
byla její činnost zastavena a po druhé světové válce, po odsunu Němců z našich
zemí, ztratily Národní jednoty svou oprávněnost. V naší obci byla zrušena místní
pobočka Národní jednoty pro severovýchodní Moravu dnem 1.ledna 1949.

Sdružení venkovské omladiny
Venkovská omladina byla ustavena v Němčicích nad Hanou v roce 1909
pop schválení stanov c. k. místodržitelstvím v Brně dne 1.červrnce. Účelem
spolku bylo vychovávat katolickou mládež. “Má mládeži nahrazovati
pokračovací vyučování” zněl příslušný odstavec stanov. Iniciátorem
(podněcovatelem) založení byl farní úřad. Prvním protektorem (ochráncem)
spolku byl místní kaplan František Navrátil, předsedou František Pouš č.70,
místopředsedou Bohumil Jiříček č.62, jednatelem František Vrána mladší č.33,
pokladní Františka Zoňová č.100.
První léta vykazoval spolek poměrně bohatou přednáškovou činnost,
hlavně na cestopisná a náboženská témata, pořádal společenské zábavy a založil
spolkovou knihovnu. V roce 1911 ustavil tělocvičný odbor Orla.
Vypuknutím války v roce 1914 činnost spolku neochabla. Ustala sice
činnost tělocvičného odboru Orla, avšak ostatní činnost spolková, zejména
kulturní-převážně zásluhou žen-je udržována po celou dobu války. Během této
války bylo celkem uspořádáno 20 kulturních podniků (z toho 8 divadelních
představení, 8 společenských zábav aj.). Výbor se po celou válku pravidelně
scházel, svolával i výroční valné hromady. Z výborové schůze, konané 15.května
1918, vyšel podnět k uspořádání manifestační slavnosti všech místních spolků na
památku 50. Výročí položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze.
Slavnost se konala 2.června v sokolské zahradě “Na Pinduli” (dnes závodní
jídelna cukrovaru) pod protektorátem (záštitou) obecního zastupitelstva. Oslavě
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byli přítomni někteří němčičtí delegáti, kteří se zúčastnili kladení základního
kamene k Národnímu divadlu v roce 1868 v Praze. Při slavnosti byl manifestačně
složen přítomnými občany slib posilující Svaz českých poslanců ze dne 13.dubna
1918 o nutnosti vytvoření samostatného československého státu.
Po skončení války, kdy v roce 1919 byly tělocvičné odbory Orla
organizovány jako samostatné jednoty, konaly od roku 1920 oba spolky, Orel i
Omladina, zpravidla společné schůze výborů a také společné podniky. Těžiště
činnosti se však stále více přenášelo do Orla, a tak v roce 1929 došlo ke splynutí
obou spolků v Jednotu Orel.

Jednota Orel
Ustavující valná hromada Orla, jako odboru Sdružení venkovské omladiny
v Němčicích nad Hanou, se konala 24.září 1911, tedy poměrně záhy po založení
Orla. Přispěla k tomu jednak skutečnost, že místní katolická mládež byla již od
roku 1908 organizována ve Sdružení venkovské omladiny, jednak snahy určité
části zdejší mládeže po založení tělocvičného spolku.
Iniciativa (podnět) k založení odboru Orla skutečně také vzešla z
Omladiny, jejíž předseda Bohumil Jiříček ustavující schůzi Orla Zahájil. Na
ustavující schůzi byl zvolen starostou Orla Jan Holub č.47, místostarostou Karel
Šádka č.91, jednatelem František Vrána č.33, pokladníkem František Zedníček
č.30 a náčelníkem Josef Hodinář č.113. Do jednoty se přihlásilo 29 členů.
Začátky Orla nebyly bez obtíží. Jako spolková místnost a současně
tělocvična byla jednotě propůjčena jedna učebna v přízemí bývalé školy (dnes
mateřská škola). Místnost nebyla vyhovující, pouze přes 2 m vysoká, takže se
mohla cvičit jen prostná a pořadová. V roce 1913 byla v této místnosti zřízena
dětská opatrovna, takže Orel zůstal bez přístřeší. Cvičilo se pak různě, na dvorech
a v zahradách příznivců, ve světničce tzv. panského hostince č.25 (dnes
průmyslová prodejna). Mezitím bylo jednáno s majitelem hostince, správou
statků knížete Metternicha-Sandora a s nájemcem hostince, arcibiskupským
pivovarem v Kroměříži. Pronájmem byla získána bývalá stáj při hostinci, jež byla
upravena na tělocvičnu o rozměrech 13x5,5 m a výšce 4 m s jevištěm o hloubce
5 m. Tím byly vytvořeny podmínky pro širší činnost tělocvičnou, divadelní,
vzdělávací a jinou. Tyto nové spolkové místnosti byly slavnostně otevřeny
akademií, konanou 25.března 1914. Kromě cvičících mužů a mužského dorostu,
kteří cvičili od založení jednoty, byl 17.prosince 1912 ustaven i ženský odbor. Na
veřejnosti vystoupil odbor Orla společně s Omladinou 16.června 1912 slavností,
konanou v zahradě Františka Látala č.17, na které se cvičení střídala s čísly
zpěvními a koncertními. Večer se konaly hanácké přástky, kterými jednota Orel
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vlastně zahájila svou bohatou národopisnou činnost. Dne 22.června 1913 se konal
v zahradě Jana Kahaje č.48 okrskový slet orelské župy, který byl vlastně prvním
veřejným cvičením orelským v naší obci. Vypuknuvší první světová válka v roce
1914 zastavila činnost Orla. V roce 1915 se obnovuje na krátký čas tělocvičná
činnost mužského dorostu a žen. V první polovině tohoto roku jsou ještě sehrány
dvě divadelní hry, ale pak již jakákoliv činnost přestala. Teprve 19.dubna 1918,
po návratu cvičitelek Klementa Trpíka z vojny, bylo zahájeno pravidelné cvičení
dorostenců. První poválečná valná hromada, konaná 8.března 1919, vyslovila
poděkování Omladině, která po dobu nečinnosti odboru spravovala jeho majetek
a také z výnosů svých podniků splatila dluh Orla, který vznikl přístavbou
spolkové místnosti. Na této valné hromadě byly přijaty i nové stanovy, podle
nichž se stal odbor Orla samostatnou jednotou. Na veřejnosti, poprvé po válce,
vystupuje jednota Orel 11.května 1919 akademií. Na pomoc poválečným bojům
na Slovensku byla vytvořena “Orelská legie”, do které se přihlásilo z Němčic nad
Hanou 6 členů.
Činnost místní jednoty Orla v samostatném státě zesílila jak po stránce
tělovýchovné, tak i vzdělávací. V roce 1919 bylo započato se cvičením žactva a
v roce 1920 byl zřízen ženský dorost. Na valné hromadě 1922 uvedl náčelník
jednoty, že v roce 1921 cvičilo v Orlu 14 mužů, 6 žen, 10 dorostenců, 10
dorostenek, 20 žáků a 15 žaček, celkem tedy 75 cvičenců. Velmi dobrá byla
činnost divadelní. V roce 1921 byl založen samostatný divadelní odbor a
zakoupeno nové jeviště. V roce 1922 vznikl sbor tamburašů (hudebníků na
mandolíny). V roce 1925 bylo zakoupeno a začalo se hrát loutkové divadlo. V
roce 1927 bylo zřízeno kočovné kino. Pokračovalo se v udržování národopisných
tradic. Tak v roce 1924 se konaly v zahradě Anastázie Kahajové č.48 velké
dožínky, které byly doplněny “Hanáckou výstavkou” v místnostech bývalé
školky (dnes mateřské školy). Orelského sletu v Praze v roce 1922 se z jednoty
Orla v Němčicích nad Hanou zúčastnilo 50 osob. V roce 1924 byla založena
místní jednotou Orla odbočka ve Vrchoslavicích.
Výbor jednoty se sice již v roce 1919 usnesl na tom, aby se se správou
velkostatku knížete Metternich-Sandora jednalo o koupi hostince č.25. Byl to
hlavně rozmach činnosti jednoty a spory s nájemcem hostince i se správou
panství, které donutily dát usnesení výboru reálnou (skutečnou) náplň. Dne
17.září 1922 se konala ustavující schůze Družstva lidového domu, do něhož se
sdružily lidová strana, Omladina, jednota Orla a další katolické organizace. V
příštím roce byl objekt hostince zakoupen a v roce 1926 bylo přikročeno ke stavbě
Lidového domu, který byl 28.října 1926 slavnostně otevřen. Tím byl získán pro
činnost Orla a ostatních katolických organizací důstojný stánek se sálem 17 m x
10,5 m, s jevištěm 7 m hlubokým a se spolkovou místností 50 m2.
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10. výročí vzniku republiky slaví Orel “Hanáckou svatbou”, konanou na
zahradě Lidového domu. Počet členstva v tomto roce činí 92 členů a 54
dorostenců a žáků, celkem 146 příslušníků.
V roce 1929 se účastní 36 cvičenců a 50 ostatních příslušníků Orla a lidové
strany sletu Orla v Praze v rámci svatováclavského milénia (1 000. výročí úmrtí
sv. Václava). Téhož roku se konala v Němčicích nad Hanou “Hanácká dožatá”
na oslavu 20 let trvání Omladiny, která se současně sloučila s jednotou Orla.
V letech třicátých prodělává jednota Orla finanční krizi, která není bez
příčinné souvislosti s celkovou celostátní hospodářskou krizí (nezaměstnanost,
pokles cen zemědělských produktů apod.). Návštěvy orelských kulturních
podniků poklesly, provoz kina byl pasivní (nevykazující plnou výkonnost) a při
tom zůstávaly povinnosti jednoty k závazkům vzniklým stavbou Lidového domu.
Finanční starosti ovlivňovaly činnost jednoty. Spolkové zápisy zaznamenávají
slabou návštěvu cvičení, uvolnění kázně a nedostatečnou práci členů. Na výroční
schůzi v roce 1935 ve zprávě náčelníka je uvedeno, že průměrně cvičilo 8 mužů,
6 žen, 5 dorostenek, 15 žáků a 21 žaček, celkem 55 cvičenců. Dorostenci necvičili
vůbec. V jednotě byl ustaven odbor odbíjené.
Ohrožení republiky nacismem (německá forma fašismu po první světové
válce) má odezvu i v jednotě. Byla zavedena předvojenská výchova, členové se
účastní Dnů brannosti, pořádaných okrskem. 7.června 1936 uspořádala jednota
Orla slavnost u příležitosti 25 let svého trvání. Výroční schůze v roce 1937
konstatovala (potvrdila skutečnost) s uspokojením, že obtíže byly již překonány
a že spolková činnost se zlepšuje. V témže roce uspořádala jednota při otevření
nového družstevního skladiště “Zádruhy” na náměstí v Němčicích nad Hanou
“Hanáckou dožatou” a v roce 1938 oslavila 20 let trvání republiky folkloristickou
slavností “Zrušení roboty”. Průměrná cvičební návštěva v tomto roce je 6 mužů,
11 dorostenců, 23 žáků, 10 dorostenek a 13 žaček, celkem průměrně 63 cvičenců.
Ženy v tomto roce vůbec necvičily. Ještě téhož roku byl ustaven odbor stolního
tenisu. Následující politicky rušné roky vnitřně stmelují činnost jednoty. Po
německé okupaci protektorátní sjednocovací snahy se pokoušejí řešit
roztříštěnost tělovýchovy. Místní jednota Orla se účastní celostátní orelské akce
proti zrušení Orla a na podpisové archy shromáždila v obci 600 protestních
podpisů. Připravovaná národopisná “Slavnost po májí” byla úředně zakázána.
Výroční schůze v roce 1941 konstatovala, že je v jednotě sdruženo 50 mužů, 40
žen, 12 dorostenců a 12 dorostenek. Ve cvičení průměrně cvičilo 28 žáků, 18
žaček, 7 mužů, 7 žen, 9 dorostenců a 10 dorostenek. 1.září 1941 sehrála jednota
Orla ještě divadelní představení a v listopadu je Orel německými okupačními
úřady na celém území protektorátu rozpuštěn a jeho majetek zabaven.
Po osvobození v květnu 1945 se schází členstvo místní jednoty Orla. Již v
červnu se koná mimořádná valná hromada a činí opatření k zahájení pravidelné
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činnosti. 11.listopadu 1945 byla obnovena cvičební činnost, ale ta trpěla
nedostatkem cvičitelů. Současně byla také obnovena činnost divadelníků, kteří
již 3.prosince téhož roku sehráli první poválečné divadelní představení.
Výroční schůze v roce 1947 již ukazuje na početný vzrůst členstva i na
členskou činnost. V jednotě Orla bylo registrováno 119 členů, do cvičební
činnosti bylo zařazeno 18 mužů, 10 žen, 15 dorostenců, 8 dorostenek, 44 žáků a
23 žaček, celkem 118 cvičenců. V příští roce stoupl dokonce počet členů na 157.
Velmi úspěšně se rozvíjela činnost divadelní.
Po únorových událostech v roce 1948 v rámci sjednocovacích snah je
samostatná činnost Orla zastavena a Orel včleněn do Ústřední sjednocené tělesné
výchovy.

Dělnická tělocvičná jednota
Z podnětu místní organizace sociálně demokratické strany dělnické byla v
roce 1920 založena v Němčicích nad Hanou Dělnická tělocvičná jednota (DTJ).
Organizační a technickou pomoc poskytovaly nové jednotě dělnické tělocvičné
jednoty v Kojetíně a Dobromilicích. Na koupi nezbytného nářadí darovaly
dělnické odborové organizace v místním cukrovaru 4 000 Kčs.
Brzy po svém založení uspořádala DTJ v září 1920 propagační veřejné
cvičení v zahradě tzv. panské hospody č.25, na kterém většinou vystoupili
cvičenci ze sousedních jednot v Kojetíně a v Dobromilicích. Potřebné nářadí a
místnost pro šatny zapůjčila na toto cvičení místní tělocvičná jednota Orel.
Další vývoj místní DTJ probíhal pod vlivem poměrů ve straně sociálně
demokratické. Silná vlna nacionalismu po státním převratu v roce 1918 ve straně
a myšlenky VŘSR v Sovětském svazu vyvolaly rozpory v této straně, která se
štěpí na pravici a levici. Na sjezdu 14.-16.května 1921 v Praze-Karlíně se levice
osamostatňuje jako Komunistická strana Československa. Současně se
osamostatnilo levé křídlo, DTJ a vstoupilo do Federovaných dělnických
tělocvičných jednot. Tyto politické rozpory nezůstaly bez vlivu i v místní DTJ, v
níž hlavně mladí cvičící členové projevovali sympatie pro federaci. Když jednota
vyslala cvičence na Olympiádu DTJ, konanou v Praze na Strahově v červenci
roku 1921, tito cvičili na Spartakiádě Federovaných dělnických tělocvičných
jednot (FDTJ), konané současně v Praze na Maninách. Tento rozpor v naší
jednotě DTJ vyvrcholil pak na členské schůzi, na níž se mladí členové-cvičencirozhodli pro připojení k Federovaným (sdruženým) dělnickým tělocvičným
jednotám. Pravicoví členové a funkcionáři pak z jednoty DTJ vystoupili a
okleštěná místní DTJ potom, po necelém ročním trvání zanikla.
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Místní organizace sociálně demokratické strany se později pokoušela
znovu obnovit DTJ. V roce 1929 uspořádala průvod a veřejné cvičení dvou
okrsků DTJ na cvičišti místního Sokola, avšak založit DTJ se jim už nepodařilo.

Junák
Velmi brzy po skončení druhé světové války se dohodlo 5 chlapců, Jiří
Lasovský, Milan Skácel, Miloš Schwarzberger, Jindřich Doležel a František
Rýpal na založení místního oddílu Junáka, mládežnické organizace. Náborovými
dopisy, osobním přesvědčováním, náborem v tehdejší měšťanské škole a
informativní schůzkou mládeže v bývalém Lidovém domě získali v krátké době
80 chlapců. Pro zájem v řadách dívčí mládeže byl nábor rozšířen i na založení
dívčího oddílu. Při řádné registraci (úřední záznam) oddílu 17.července 1945,
kterou Junák oficiálně slavnostně zahájil svou činnost, byly zaregistrovány 3
oddíly hochů s 98 členy a 2 oddíly dívek s 56 členkami, celkem 154 příslušníků
Junáka.
S nadšením a činorodostí mládí vlastní-a také s odvahou-byl v červenci
organizován v opuštěné vesnici Lhota u Vyškova první junácký tábor místních
oddílů, který trval 14 dní. Táboru se zúčastnilo 48 hochů a 24 děvčat. Po skončení
tábora byl v Hliníku obětavou svépomocí postaven vyřazený dřevěný barák,
koupený v Prostějově, který se stal oddílům klubovnou. Tato byla slavnostně
otevřena “Junáckým dnem” 9.září 1945.
Vzrůst místních oddílů a zakládání oddílů v okolních obcích si vynutilo
vytvoření střediska Junáka v Němčicích nad Hanou. V dalších dvou letech byla
činnost místních oddílů Junáka velmi bohatá. Sehrály dvě divadelní představení,
zahájily loutkařskou činnost na divadélku, které si zčásti pořídily vlastní prací a
uspořádaly výstavku vlastních prací. Bylo také založeno Sdružení přátel Junáka,
které místní oddíly morálně a také i hmotně podporovalo. Samo uspořádalo 2
přednášky, starosty Čs. Junáka JUDr. Velena Fandrlíka a náčelníka Junáka dr.
Plajnera. V roce 1946 byl uspořádán 14denní letní tábor v Třebářově za účasti 35
junáků. V roce 1947 se konal 14denní tábor ve Ptení u Prostějova.
Samostatná organizace Čs. Junáka byla usnesením vlády z 9.září 1945
začleněna do Československého svazu mládeže a v roce 1948 slučovacích
procesů tato organizace zanikla.
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Ing. Ervín Milt

Životopisy významných rodáků
Martin Ferdinand Chvátal
Martin Chvátal se narodil 28.října 1736 z otce Adama a matky Anny,
bydlících v místě dnešního domu č.69 na Komenského náměstí. Podle zápisu v
matrice dostal zřejmě své křestní jméno po svém kmotru při křtu, jímž byl Marti
Šimeček se svou manželkou Marianou.
Chvátal již od dětských let projevoval neobyčejné nadání k malování.
Ovšem za tehdejších feudálních poměrů nemohli jeho rodiče svobodně zvolit
jeho povolání nebo studium. Museli k tomu mít souhlas vrchnosti.
V Němčicích nad Hanou se dodnes udržuje pověst o tom, jak se mladý
Chvátal stal malířem a kdo jej poslal studovat. Prý při jednom zájezdu majitele
panství knížete Metternicha do Němčic nad Hanou, kdy dlel kníže návštěvou na
faře, se mladému Chvátalovi, který jako ministrant při návštěvě posluhoval, tak
zalíbil knížecí pes, že jej křídou velmi pěkně zpodobnil na zdi fary. Když prý
kníže tuto velmi zdařilou kresbu věrně zpodobující jeho psa spatřil, rozhodlo
vyslání mladého Chvátala na vídeňskou malířskou akademii jako svého
stipendistu (student se studijní podporou). Tato zkazka je neopodstatněná, neboť
je anachronismem (kladení osoby do jiné doby). Martin Chvátal se narodil v roce
1736, rakouský státník kníže Metternich až v roce 1773. Majitelem kojetínského
panství se Metternich dokonce stal až v roce 1794, kdy se oženil s jeho majitelkou
kněžnou Kounic-Rietberkovou. To bylo Chvátalovi již 58 let. Chvátal se dostal
do Vídně, kde získal první malířské vzdělání v roce 1745, tedy již ve svých 9
letech. Je pravděpodobnější, že se tak stalo vlivem tehdejší majitelky panství, a
to asi na doporučení místního faráře, který zřejmě znal výjimečné malířské
schopnosti svého ministranta.
Ve Vídni na Chvátala nejvíce zapůsobilo portrétní (vyobrazení člověka na
obraze) umění holandského malíře Meytense z Haagu. Proto asi odešel Chvátal
do Holandska studovat staré holandské malířství. Setkal se tam s velkou oblibou
maleb zvířat, zejména domácích. To určilo charakteristiku (vytčení příznačných
znaků někoho) Chvátalova Malířského umění. Byl portrétistou ve šlépějích
Meytense a zároveň vynikajícím tvůrcem maleb a rytin zvířat, jak je pěstovalo v
XVII. století holandské malířství.
Po studiu v Holandsku cestoval Chvátal Německem, Anglií i Francií a v
80. letech XVIII. století se objevil ve slunné Itálii, v Římě a Neapoli. Zde se stýkal
se svým příznivcem a podporovatelem hrabětem Lambergrem-Springensteinem
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a francouzským spisovatelem a grafikem Denonem Dominiguem Vivantem.
Řada vynikajících obrazů vznikla za tohoto pobytu v Itálii.
Roku 1787 se Chvátal zdržuje znovu ve Vídni. V roce 1793 vychází v
Londýně série (řada věcí k sobě náležejících) jeho mědirytin, hlavně ze života
zvířat. Touto sbírkou vstoupil Chvátal do dějin malířství jako grafik (malíř
mědirytin) a tyto práce mnozí kritici (odborný znalec a posuzovatel uměleckého
díla) hodnotí výše než jeho olejomalby.
Další malířova životní pouť není dosud objasněna. Na sklonku života se
odebral Chvátal do Ruska, kde 11.1.1808 v Petrohradě zemřel ve stáří 72 let.
Několik dní před smrtí se prý oženil se Sofií Ranetti, rozenou Grandbekovou.
Zanechal hotového jmění 20 000 rublů a mnoho obrazů a uměleckých předmětů.
Chvátal byl uznávaným světovým malířem. Byl členem několika akademií
výtvarného umění. Tvořil grafiku (mědirytiny) a olejomalbu. Jeho obrazy zdobí
umělecké sbírky ve Vídni, Florencii, Londýně, Budapešti, Leningradě a v
Gorkém. Svá díla podepisoval pro cizinu přijatelnějším jménem M. F. Quadal.
Kdy a proč ke svému křestnímu jménu Martin přibral ještě jméno Ferdinand, není
známo. Podrobností o jeho životě se zachovalo poměrně málo.

MUDr. Ondřej Ignác Wawruch
Ondřej Ignác Wawruch se narodil 22.listopadu roku 1773 v domě č.117 na
Novosadech. Otec Jiří byl rolník, matka Alžběta. Rod Wawruchů (jméno později
bylo změněno na Vavrouch) snad pochází ze Slovácka.
Kde konal O. I. Wawruch gymnazijní studia není zjištěno. Filosofii
studoval v Olomouci. Pak studoval tamtéž bohosloví a po ukončení třetího
ročníku se věnoval studiu medicíny. Studoval v Praze a tam byl také promován
na doktora medicíny.
Jako lékař se stal ve Vídni asistentem (pomocná vědecká síla na vysoké
škole) na medicínské klinice u profesora Johanna Valentina Edlera von
Hildebrand, jednoho z nejslavnějších lékařů té doby. Roku 1811 byl pověřen
suplováním (zastupováním) na uprázdněném místě řádného profesora všeobecné
patologie. Dekretem císaře ze dne 16.června 1811 byl ustanoven mimořádným
docentem dějin a literatury lékařské.
Rozhodnutím císařským z 31.května 1812 byl jmenován řádným
profesorem patologie a nauky o lécích na univerzitě v Praze. Zde působil až do
roku 1819. Patřil k nejlepším vysokoškolským učitelům. Svého oblíbeného žáka
Jana Evangelistu Purkyně doporučil prostřednictvím profesora Fritze doktoru
Rustovi v Berlíně a tím způsobil, že se Purkyněmu dostalo stolice fyziologie
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(místo profesora nauky o životních činnostech lidských organismů) ve
Wratislavi.
Od roku 1819 až do své smrti 20.března 1842 byl Wawruch přednostou
lékařské kliniky a profesorem speciální (týkající se jen určitých věcí) patologie a
terapie (léčení) vnitřních nemocí pro vyšší kategorii ranhojičů ve Vídni. Toto
vyučování pro ranhojiče bylo zavedeno, aby se odstranil nedostatek lékařů a
ranhojičům se tím dostalo takového vzdělání ve vnitřních nemocech, že mohli
léčit také vnitřní nemoci v místech, kde nebylo lékaře.
Wawruchova klinika o 14 lůžkách ve dvou sálech byla součástí vídeňské
všeobecné nemocnice. Wawruch je uváděn jako zkušený, svědomitý praktik,
obětavý, neohrožený a laskavý lékař.
Wawruch byl také posledním lékařem slavného hudebního skladatele
Ludvíka van Beethovena. Pacientovi se plně věnoval a ze zápalu plic ho vyléčil.
Ale vleklá jaterní choroba byla příčinou Beethovenovy smrti v roce 1827.
Wawruch jako univerzitní profesor se věnoval ve svém oboru vědecké
práci. Dochovaly se jeho některé publikace psané latinsky, jak bylo v tehdejší
době obvyklé.

Emanuel Sahánek
Emanuel Sahánek se narodil 24.října 1827 v domě č. 121 na Novosadech.
Po studiích se stal učitelem. Nejdéle působil na škole v Příboře. Zemřel na
odpočinku 3.prosince roku 1894 v Dobromilicích. Psával drobné povídky z
venkovského života.

František Vrána
František Vrána, syn rolníka, se narodil 5.prosince roku 1853 v domě č. 26
na Komenského náměstí. Po studiích působil jako učitel na různých školách,
naposledy byl řídícím učitelem na menšinové škole v Jihlavě. Zemřel poměrně
mlád v Brně-Králově Poli 6.června 1882. Pracoval literárně jako začínající
básník.

Ing. František Novotný
Ing. František Novotný se narodil 20.září 1864 v domě č.59 na
Komenského náměstí z rodičů Leopolda a Josefky, rozené Matouškové. Otec byl
rolníkem. Po studiu na prostějovské reálce, kde v roce 1883 maturoval, se dal
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zapsat na Českou vysokou školu technickou v Praze na obor stavebního
inženýrství. V roce 1889 složil II. státní zkoušku z tohoto oboru. Za svého
vysokoškolského studia se činně účastnil studentského ruchu v tehdejším
politickém kvasu velmi čilého. Za svých prázdninových pobytů u rodičů se velmi
aktivně zúčastňoval kulturního života v Němčicích nad Hanou.
Po absolvování studia se stal asistentem v geodetickém ústavu
(zabývajícím se zkoumáním tvaru a povrchu Země) české vysoké školy technické
v Praze, kde později přednášel.
24.září roku 1890 se oženil s Ludmilou Grégrovou, dcerou JUDr. Julia
Grégra a Anny rozené Holešové. Z tohoto manželství vzešly 3 děti.
Novotný se pak věnoval praktické činnosti průmyslových staveb, drah a
četné velké projekty zeměměřičské.
V roce 1893 se habilitoval (získal právo přednášet na vysoké škole) pro
nižší geodézii a v roce 1897 pro geodézii vyšší. Pro svoji rozsáhlou činnost
praktickou i odborně literární byl v roce 1896 jmenován honorovaným
(placeným) docentem na pražské technice.
V roce 1900 byl docent (učitel na vysoké škole) Ing. František Novotný
jmenován mimořádným profesorem geodézie a v roce 1903 řádným profesorem.
Ve funkci vysokoškolského profesora vykonal Novotný velký kus práce v péči o
svěřený geodetický ústav. Jeho všestranná činnost byla oceněna profesorským
sborem Vysoké školy technické v Praze tím, že byl zvolen děkanem a ve
studijním roce 1907-1908 rektorem (nejvyšší funkcionář vysoké školy).
Profesor Ing. František Novotný se účastnil i veřejného života. V roce 1906
byl zvolen za národní stranu svobodomyslnou poslancem do říšské rady ve Vídni
za obvod Praha-Nové Město. Když v roce 1907 skončilo volební období, v
nových volbách již nekandidoval a věnoval se plně své práci učitelské a odborně
literární.
Vydal několik odborných děl a napsal řadu odborných článků do
odborných časopisů. Zvláště významné a oceněné bylo jeho třídílné dílo
“Kompendium geodézie a sférické astronomie” (rozsáhlá vědecká příručka
obsahující základní poznatky daného oboru), které čítalo 2 087 stran s 929 obrazy
textu. Byl též dlouhá léta spolupracovníkem Ottova naučného slovníku, na
tehdejší dobu jedinečného a významného díla. Několik let byl také členem
redakce Národních listů, do kterých psával články z technické praxe.
Byl mimořádným členem Královské české společnosti nauk a členem
české sekce inženýrské komory pro království české. Rodná obec Němčice nad
Hanou ho za jeho rozsáhlou všeobecnou činnost a za zásluhy, které si získal pro
své rodiště, jmenovala čestným občanem. Profesor inženýr František Novotný
nikdy na své Němčice nad Hanou nezapomínal. Často se do nich vracel. Zemřel
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po krátké chorobě 27.července 1918 a na své přání byl pochován dne 3.srpna na
hřbitově svého milovaného rodiště.

Antonín Telička
Antonín Telička se narodil 29.dubna 1866 v domě č.27 na Komenského
náměstí. Jeho otec Jan byl rolníkem, matka Barbora Tesařová, rozená Bilínová,
pocházela z Hrušky. Měl 4 sourozence-bratra a 3 sestry.
Antonín Telička studoval s vyznamenáním na reálce v Prostějově a v Brně
a po jednoročním studiu na učitelském ústavu brněnském se stal ve svých 19
letech učitelem. Jako učitel působil pak v Křenovicích u Kojetína, jako správce
školy v Citově, Koválovicích, Penčicích a v Tištíně. V roce 1922 se stal ředitelem
Palackého obecné školy v Přerově.
Učitelskému povolání byl plně oddán. Byl dobrým vychovatelem mládeže.
Učitelstvo okresu přerovského jej postavilo pro jeho vynikající vlastnosti do čela
okresní organizace svého spolku Komenský.
Druhou jeho láskou byla historie. Již jako student si oblíbil dějepis a ve
snaze proniknout co nejdále do minulosti, dostal se do styku s archeologií
(historická věda zabývající se vykopávkami), které pak zasvětil celý svůj život.
Možno se domnívat, že k této zálibě přispěla skutečnost, že v okolí jeho rodné
obce se při různých náhodných vykopávkách nalézaly různé prehistorické
předměty. Telička začal provádět vykopávky soustavně. Nejdříve v okolí rodných
Němčic nad Hanou. Za osobní pomoci svých bývalých spolužáků, rolníků
Antonína Šimečka a Jana Voznici a pak učitele Antonína Jaši. Vykopávky
prováděl i v okolí svých ostatních učitelských působišť. Vytrvale pátral a dle
různých náznaků nalézal dávná pohřebiště. Nenechal se odradit žádnými
obtížemi, nelitoval ani finančních obětí, kterými hradil náklady na výkopy.
Doma pak konzervoval (zajišťoval před zkázou) nalezené vykopávky,
trpělivě slepoval nalezené keramické střepy a sádrou poškozenou keramiku
doplňoval, nálezy třídil a katalogizoval (pořizoval soupisy věcí z historického
hlediska). Své milované archeologii obětoval osobní pohodlí, část svého
učitelského platu i všechen svůj volný čas. Snad pro svou bohatou archeologickou
činnost ředitel Telička nemohl napsat o svých nálezech žádné pojednání, žádný
článek.
Jeho archeologické sbírky značně vzrůstaly a když dosáhly 10 000
inventárních čísel, získalo je pro své muzeum město Přerov. V muzeu jsou
uloženy v samostatném oddělení, které je nazváno Teličkovo archeologické
muzeum.
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Antonín Telička při své téměř 40leté sběratelské činnosti se stal
uznávaným odborníkem prehistorie, ale o svých poznatcích-jak již bylo uvedenonenapsal žádné odborné pojednání, avšak četnými populárními (všem
srozumitelnými) přednáškami šířil poznatky o životě nejstarších obyvatel naší
krajiny.
Zemřel v Přerově 5.ledna 1925.

František Taufer
František Taufer se narodil 2.dubna 1885 v č.123 na Novosadech z rodičů
Františka a Františky rozené Balášové. Otec byl obchodníkem a pekařským
mistrem. Po krátkém, nedokončeném studiu obchodní akademie v Prostějově
maturoval v roce 1904 na učitelském ústavě v Kroměříži. Stal se učitelem. Učil
krátký čas v Pavlovicích u Kojetína, pak jako odborný učitel měšťanských škol
na severozápadní Moravě-v Kunštátě, Jihlavě, v Rájci nad Svitavou, a nakonec
definitivně na měšťanské škole v Boskovicích. V té době studoval soukromě
francouzštinu, které pak vyučoval na místním gymnáziu.
Již na učitelském ústavě v Kroměříži stál v popředí pokrokového
studentského hnutí. Pozornost věnoval zejména moderním literárním směrům. Na
ústavě redigoval (upravoval literární nebo novinářský text k vydání tiskem)
studentský časopis “Lípa”, ve kterém začal také otiskovat své první básnické
pokusy pod pseudonymem Franz Lučan. Později své básně uveřejňoval též pod
pseudonymem (nepravé, obvykle literární nebo umělecké smyšlené jméno) F. V.
Erat.
Za učitelského působení se jeho literární tvorba plně rozvíjela. První jeho
básnická sbírka Květy vyšla v roce 1908, rok nato vydal druhou s názvem U lesní
studánky, kterou připsal básníku S. K. Neumannovi. Dále vyšly básnické sbírky
Kruh, Trosky a Země milostná. Tato poslední sbírka byla pak posmrtně vydána
pod názvem Zhudebněný život.
Prózou napsal již jako učitel začátečník za působení v Pavlovicích pěknou
črtu Horská zahrada, která vyšla až v roce 1918 po básníkově smrti. Jako ředitel
měšťanské školy v Rájci vydal spisek o minulosti této obce nazvaný Městečko
Rájec. Básníkovy zásluhy o toto městečko připomíná ulice nesoucí jeho jméno i
pamětní deska umístěná na chodbě nynější mateřské školy v Rájci.
Do první světové války narukoval hned v roce 1914. Po krátké službě v
Brně byl přidělen 4. maďarskému pluku v Mošoni. Odtud byl poslán na haličskou
frontu, kde jeho poslední stopa mizí na bojišti v okolí Lublina. Z Mošoně přišla
rodině 15.srpna 1915 na vráceném dopise smutná zpráva o jeho smrti. Bližší
údaje, kdy a kde padl, nebyly uvedeny.
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Za svého působení v Kunštátě na Moravě se oženil s učitelkou Marií
Krondlovou, neteří zemského školního inspektora Antonína Krondla. Byla to
velmi jemná a starostlivá žena. Z manželství vzešli dva synové, kteří před válkou
byli aktivně činní v umělecké avantgardě (skupina usilující o prosazení něčeho
nového, pokrokového. Starší z nich MUDr. Otakar byl za druhé světové války
vězněn v koncentračním táboře, mladší Jiří, známý básník a překladatel
Majakovského a jiné sovětské poezie, emigroval (odešel do ciziny) za druhé
světové války do SSSR.
František Taufer, mladý básnický talent (mimořádné nadání), který byl
teprve na začátku svého rozletu, zemřel v ještě mladém věku 30 let. Odešel
ušlechtilý člověk, pokrokový učitel a nadějný, citlivý básník, kterého kritika
nazývala “hymníkem přírody a lásky”. Jeho talent došel uznání i tím, že byl
předsedou moravské organizace literárních pracovníků “Kola moravských
spisovatelů v Brně”.
Na svého bratra Františka vzpomíná v “Památníku státního koedukačního
ústavu učitelského v Kroměříži 1891-1948" Stanislav Taufer, řídící učitel v. v. v
Radslavicích u Přerova. Na straně 42. a 43. píše: “Píši tuto hrstku vzpomínek
místo bratra Františka, nadšeného učitele a nadaného básníka, bouřliváka, který
beze stopy zmizel na pláních lublinských za první světové války. Nemám jeho
vzletu, rozhledu ani průbojnosti, ale chtěl bych mu věnovati tuto kytičku z
vděčnosti za to, že mne jako malého studentíka uváděl do tajů hudby a pokladů
písemnictví a že ve mně vznítil jiskru lásky k dětem a učitelství.
Vzpomínám, s jakým nadšením chodíval bratr z besed literárního kroužku,
vedeného tehdejším cvičným učitelem Bednářem. Do té doby spadají první
vážnější pokusy básnické a jeho první úspěchy.”
Ano, nadšení pro literární tvorbu Františka Taufra do smrti neopustilo.
Škoda jen, že jeho básnická tvorba nemohla pro jeho krátký život obohatit naši
poezii a slovesné umění vůbec o další umělecká díla.

Jan Kahaj
Se narodil 25.prosince roku 1890 v domě č.138 (v Nádražní ulici). Jeho
otec, který byl posledním hrnčířem v Němčicích nad Hanou, chtěl i ze syna mít
pokračovatele v řemesle. Jan se vyučil hrnčířem ihned po vychození obecné školy
a při řemesle zůstal až do roku 1911, kdy odešel studovat na bývalou C. k. státní
keramickou školu v Bechyni. Jeho umělecké sklony objevil ještě ve školních
lavicích místní farář P. Valoušek-později senátor a stal se částečně i jeho
mecenášem (podporovatelem umění) na studiích na bechyňské keramické škole
a později na Vysoké umělecko-průmyslové škole v Praze. Jinak na studiích žil z
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peněz, které si sám našetřil do roku 1914 jako řemeslník-odborný kamnář ve
Vídni, kde stavěl kamna i zlatem zdobená ve význačných budovách a
šlechtických palácích.
V roce 1914 narukoval do první světové války, ale již 10.září téhož roku
přešel do ruského zajetí. Jako zajatec pracoval na Sibiři jako hrnčíř, později
vstoupil do svazku čsl. legií, v nichž pracoval v sochařských dílnách v odboru
informačně osvětovém. Se sochařskými dílnami se také vrátil s posledním
transportem legionářů až v roce 1922 americkou lodí Thomas.
Po návratu se dále vzdělával. Ještě v roce 1922 vstoupil na uměleckoprůmyslovou školu v Praze na oddělení profesora Mařatky, po třech ročnících
pak na speciální oddělení profesora Drahoňovského (stavební a dekorativní
sochařství). Po obdržení stipendia v roce 1925 studuje u Mistra Antonína
Bourdela v Paříži. Po dokončení studia pracoval jako samostatný výtvarný
umělec-člen Syndikátu (sdružení) výtvarných umělců.
V roce 1941 jako člen ilegální (tajné) odbojové skupiny byl gestapem
zatčen a vězněn. Od roku 1944 pracoval jako odborný restaurátor (umělecký
pracovník provádějící odbornou opravu uměleckého díla) sochařských památek
a byl jmenován v úředním listě mezi prvními odbornými restaurátory
sochařských památek a sgrafit technika zdobení zdí poškrábáním vrchní mokré
omítky až na temný nebo barevný podklad).
Po osvobození v roce 1947 odešel do Karlových Varů jako instruktor
(vedoucí výcviku) učňů v oboru technického porcelánu. Později pracoval v Nové
Roli v továrně Bohemia jako vedoucí dekorativního oddělení (výzdoby).
Z jeho nejznámějších restaurátorských prací je obnovení soch sv. Kryštofa
a sv. Felixe v pražské Loretě a oprava 14 soch na Prašné bráně. Poslední jeho
velkou prací před smrtí byla socha sv. Vojtěcha pro kostel tohoto patrona
(ochranný světec) ve Vojtěšské ulici v Praze.
Jan Kahaj zemřel 15.dubna 1969 a jeho zpopelněné pozůstatky byly o rok
později uloženy do rodné země v Němčicích nad Hanou v rodinné hrobce rodiny
Látalovy z č.17.
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Ing. Ervín Milt

Pověsti, paměti a vzpomínky z Němčic nad Hanou
(Autentický zápis v obecní kronice z roku 1881)
Městečko Němčice (ve starých listinách “Zelené neb pod zeleným hájem”
zaznamenané) náleží k nejstarším osadám naší Moravy. Jméno “zelené” či “pod
zeleným hájem” dostaly bezpochyby od hájku, který skutečně nad městečkem
byl, neboť pole, kde byl, až po dnešní den “Za hékem” (hájkem) se nazývá. Že
Němčice, jedna z nejstarších osad Moravy jest, dosvědčují mnohé důležité
okolnosti. Založením nového hliníku v místech již zmíněného háje nalezeno tam
velké množství starých popelnic (uren) svědectví to, že háj hned v pohanských
dobách, tedy před 9. stolením, za staroslovanské pohřebiště byl, kde se naši drazí
předkové buď jen z městečka, buď z celého širšího okolí k pohřebním žertvám
scházeli. Němčice prožily tedy i temnou minulost pohanskou, byly středištěm
živých okolních Slovanů. Přesně určiti století, ve kterém založeny byly, jest jak
nejisté, tak obtížné. Však souditi dle vynikajících příčin předce možno.
Dle věruhodného svědectví zdejšího mlynáře pana Karla Čápa a jiných
nalezeno náhodou v jeho zahradě (v místech starého háje) v roce 1830 několik
vozů popelnic, z nichž však bohužel z nevšímavosti, jak sám majitel pravil, žádná
se nezachovala až na něco střepů. V novější době, hlavně přičiněním horlivého
nadučitele pana Jana Sedláčka, nalezeno ještě několik dosti zachovalých
popelnic. Nač tedy možno soudit z tak velikého množství popelnic?
Každý jistě by řekl, že Němčice musely již dlouhou dobu před ujetím
křesťanství založeny býti, aby se tak veliká spousta popelnic nahromadila, neboť
po přijetí křesťanství upalování mrtvol přestalo a tím potřeba popelnic minula.
Poněvadž Němčice předce nejsou tak Velehradu vzdálené a krajiny okolní
(Hostýn, Dědice,) první svatými slovanskými apoštoly Cyrrilem a Methodějem
navštěvované byly, možno s jistotou tvrditi, že i ony byly mezi osadami prvními,
které křest svatý od těchto přijaly, že tudíž ke konci 9. století křesťanskými byly.
Ona spousta popelnic byla zajisté nejméně dvou, ano i třistaletá práce
předcyrilomětodějská. Dejme tomu, že konec pohanství učiněn teprve v roce 600,
tož možno s jistotou říci, že Němčice již v roku 600 nebo již dříve stávaly.
Vesnické sídliště Němčice nad Hanou vzniklo v dávné minulosti, kdy u nás
převládaly návesní typy vesnic. Původní sídliště Němčice nad Hanou tvořilo jen
prostornou náves tvaru trojúhelníka, tedy vlastně dnešní náměstí. Tento prostor
byl vytvořen obydlím zemědělců a sloužil společnému vlastnictví dobytka i polní
úrody. V době klidu sloužila náves společné zemědělské výrobě, kdežto v době
války byla společným útočištěm při nenadálé obraně vesnice.
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Náves v Němčicích nad Hanou byla uzavřena dvěma branami, jak nám
dosud ukazují názvy: Horní brána, Dolní brána, Zábraní. Brány byly stavěny z
důvodů bezpečnostních, zdravotních a obranných. Na noc byly zavírány, a obec
tím chráněna pře zločinnými živly-zloději, žháři, výtržníky a jinými
nebezpečnými živly. V době nakažlivých chorob, zejména moru, bylo možno
obec uzavřít a u bran kontrolovat podezřelé cizí osoby, zvláště potulné, a tak
zamezit zavlečení nemocí do obce. Za vnitřních nepokojů a rozbrojů v zemi byly
brány záštitou obyvatelstva před rušiteli veřejného klidu a pořádku. Také v době
válek s vnějším nepřítelem mohlo být použito bran jako obranného prostředku.
Ve městech byly brány ukončené věžemi. Části městského opevnění mimo
brány měly ještě zdi s baštami, příkop a val. Toho nebylo v městečkách a
dědinách. Tam stály pouze brány bez věží. Uzavíraly vjezdy do ulic městečka a
do vesnické návsi a výjezdy z nich. Brány původně mohly být jenom ze dřeva,
později z pevného zdiva, jak nám ukazuje obraz poslední dědinské brány na
střední Moravě v Rokytnici u Přerova (zbourána 12.1.1937), uveřejněný v
časopise Vlastivědný sborník střední a severní Moravy, ročník XV.-1936/37.
O branách na dědinách se zachovaly písemné zprávy už ve středověku.
Jedna z nich popisuje vraždu, která se udála o hodech na svatou Maří Magdalenu
v Němčicích nad Hanou v období 1425-1450. Tehdy byly Němčice nad Hanou
ještě ves, jak se výslovně v citované souvěké zprávě uvádí a místo vraždy bylo
před branou němčickou. Zabitý pocházel z Dřínova a vrahem byl občan ze Srbec.
Cituji zprávu: “V druhé čtvrti XV. Věku jednalo vrchní právo v Olomouci,
menší právo v Tovačově a dědinská práva ve Věrovanech a v Lobodicích o
zastřelení šípem ze samostřelu před branou v Němčicích na Hané, které tehdy
byly ještě dědinou. Marketa z Dřínového (dnešního Dřínova) žalovala na Pavla
Nevčasa a na Jana, syna jeho ze Srbec, že syna jejího vlastního jménem Matěje
zabili. A navrhla dva svědky, kteří vypověděli, že na svatou Maří Majdalenu šli
z Němčic z hodů, že Jan, Pavla Nevčasa syn, napínal před branou svůj samostřel,
že Marketin syn Matěj, uzřev to, také ihned svůj samostřel napjal, že oba na sebe
udeřili a stiskli, a že v tom Jan, syn Pavla Nevčasa, zastřelil Matěje, syna Markety.
Ale proti této žalobě učinil odpor Pavel Nevčas se svým synem Janem a navrhli
ze své strany tři svědky. Nejstarší z nich vypovídal jménem všech, že na svatou
Maří Majdalenu, když šli z Němčic, Pavel Nevčas přidal se k nim, že s nimi šel
před ves až k sadu prostřednímu, že vyšel k nim jistý Koleso, odvolal Pavla
Nevčasa od nich a mluvil s ním, že potom Matěj, syn Markéty, vyšel před bránu
němčickou a napínal svůj samostřel, že Pavel Nevčas, uzřev to, šel k němu a
prosil ho, aby nenapínal, že však Matěj přesto napjal na Pavlova syna Jana, že v
tom Pavel popadl Matěji samostřel a šíp mu ze samostřelu strhl, že Matěj, dobyv
kordu, porazil Pavla Nevčasa na zem, že Jan Pavlův syn, přiběhl s napjatým
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samostřelem a vida, že mu Matěj otce porazil, zastřelil Matěje nad poraženým
svým otcem.”
Vlastivědný sborník střední a severní Moravy,
ročník XV.-1936/37
Fara v Němčicích nad Hanou je starožitná, třeba první zprávy o ní máme
teprve z roku 1544. Toho roku stěžívali si poddani z Němčic a Měrovic panu Janu
z Pernštejna, že duchovních správců nemohou na obě fary, měrovskou a
němčickou, dostati, protože jsou při jejich farách malé užitky, a že se na to
nemohou kněží vychovati. Poddaným je velice nepříležité, že o křty a jiná
posluhování svátostmi kostelními musejí choditi do jiných dědin. Proto se snesli,
aby užitky obojí fary byly obráceny k faře němčické a aby obě dědiny měly v
Němčicích společného faráře. Pán z Pernštejna jim to dovolil, aby si chovali v
Němčicích faráře a dávali mu desátky i z Měrovic. Kněz němčický bude povinen
posluhovat také měrovským.
Od svatého Jiří roku1569 dosadil na (němčickou) faru kněze biskup Vilém
Prusinovský, ale farář asi místa toho nepřijal. Proto dovolil téhož roku listem
daným v pondělí po neděli Květné v polském městě Lublině, aby pan Václav
Haugvic z Biskupic dosadil na faru kněze Daniela Uničovského. Jelikož sám
biskup byl žádán o svolení, aby ten nebo jiný kněz byl na faru dosazen, lze se
domnívati, že již tou dobou bylo v Němčicích dosti nekatolíků. Kdo byl farářem
roku 1571, nevíme, biskup Prusinovský volá jej, aby přijel k němu do Kroměříže
na rozmluvu.
Roku 1676 jmenuje se farář Matěj, před nímž roku 1572 uvádí se farářem
kněz Brikci. Roku 1582 měli v Němčicích nad Hanou faráře nekatolického, jehož
jména neznáme. Biskup Pavlovský zasazoval se o jeho odstranění, čehož také
dosáhl. Sám sliboval, že od sv. Vavřince dosadí do Němčic pravověrného faráře.
Ale nestalo se tak z nedostatku katolického kněžstva. Pavlovský nařídil ve čtvrtek
po sv. Vavřinci, aby kojecký farář Stanislav vykonával služby boží v kostele
němčickém každou třetí neděli, a kdyby osadníkům nastal nutná potřeba, aby
sami jezdili za ním do Kojetína. Když koncem srpna němčičtí sami již poháněli
biskupa, aby jich nenechával bez duchovního správce, omlouval se jim
Pavlovský, že pro nedostatek pořádných kněží nemohl jim vyhověti, jak sám
chtěl. Teprve v říjnu dosadil do Němčic kněze Jana Křenovského, který dotud
pobýval v nějakém kněžském úřadě v Olomouci. Novému faráři němčickému pak
nařídil biskup, poněvadž “v nemalé hospodářství a užitky na tu faru uveden byl”,
aby kojeckému faráři Stanislavovi daroval 10 měřic rži, že osadníkům
němčickým okolo 6 neděl přisluhoval svatými svátostmi.
Roku 1606 vzpomíná se luteránský kazatel němčický Daniel Příhradný. O
jiných po něm nevíme. Roku 1635 dosazen na faru katolický farář Jan
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Tvardovský (snad Polák), který setrval v Němčicích pět let. Roku 1640 jmenuje
se farním administrátorem šternberský augustián Matěj Gelasius Vadovský,
rodák z polských Vadovic. Ten odešel roku 1644 do Tovačova a fara němčická
byla až v roce 1649 obsazena farářem Františkem Webrem.
Vlastivěda moravská z roku 1930
Že zde bylo mnoho českých bratří a že v Němčicích byl jejich střed, tomu
nasvědčuje sloh zdejšího farního chrámu, jež od nich založen byl. Chrámy
podobného slohu spatřujeme hojně v Čechách a jest to významný sloh bratrských
modlitebnic bez věží. Podobně i věž naše byla postavena později nákladem obce,
kdežto chrám sám patřil pod patronát majitelů panství.
Kronika obce z roku 1881
Léta Páně 1741 dne 17.dubna neopatrností při sušení konopí vypukl v
Němčicích požár, jemuž podlehlo celé městečko až na domky za branou. I krytba
kostela zhořela a zvony se rozlily. Téhož roku byl kostel pokryt břidlicí.
Z rodinných zápisků Anastázie Kahajové č.48
19.června 1753 založil jistý mladík, 15 let a několik měsíců starý, ze
zlomyslnosti oheň a celé městečko shořelo. Jedna osoba a dvě děti uhořely o půl
druhé odpoledne. Shořela věž, jež nedávno byla pokryta a 3 zvony. Za škodu
takovou mladíku 22.února 1754 v Prostějově hlava useknuta a tělo spáleno.
Z rodinných zápisků Františky Pospíšilové č.55
V každé vesnici byla na návsi trdlice ustavičně vystavena, jejíž nohy v zemi
zakopány nebo zazděny byly. Taková trdlice sestávala ze dvou dílů, jejížto spodní
díl pořáde byl v zemi, kdežto hořejší mohl se vyzdvihnouti. Uprostřed té trdlice
byla jedna větší díra na krk a dvě menší na ruce vyřezány, a tak ubohá, tomuto
trestu odsouzená ženská, když se hořejší díl trdlice nahoru vyzvedl, musila svůj
krk i ruce do děr k tomu určených vstrčiti, když se hořejší díl trdlice na krk a ruce
přitiskl, a ona teď dle libosti úředníkovi veřejně na návsi v trdlici zamčena kolik
hodin, ba i celé půldny stráviti musila.
V diariu obecním subato 19.července 1790 nalézáme toto usnesení: Kláda
se má pro trestání do vachštubně pod okno ustanovit a trdlica se má na dvoře do
šikovnýho místa na rathusu zakopat.
Kronika obce z roku 1881
Tak byli v Němčicích, pokud ze zápisků víme-od roku 1821 až do roku
1827- tedy plných 8 let-ubytováni huláni od pluku Švarcenberkova. Dne 1.února
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1834 přišla do Němčic “furvésna” (vozatajstvo) a nehnuli se až 21.března 1835,
ale v tomtéž roce dne 1.května přišli na ležení dragoni pluku barona Nunittilo.
Ze všech těchto “milých a vzácných” hostů utkvěli v paměti obyvatelstvu
němčickému Švarcenberkovi huláni a sice vysvítá to ze zápisné knihy obce
Němčic, kde jakýsi Dominik Kratochvíl, radní písař, zaznamenává: “Léta Páně
1827 dne 4.dubna o půl jedenácté hodině při poledním vyhořelo městečko
Němčice. Toho času byli zde huláni od Švarcenberk Holanskýho Regementu,
kteří hned od roku 1821 zde byli. Byla při nich jistá vdova wachtmeistrova
Laudonin, která pro oficíry holansky vařila a ta skrz nepozorlivost z masným
zapálila, byla v No 23 u Franze Přivřela, který toho času na hospodě v Citově
arendatorem byl. Ten oheň přes 2 hodiny trval, protože větru nebylo. Toho času
bylo sousedstvo krom několika všichni Asecurirovani aneb na oheň ujištěni v
První Rakouské ohně ujištěnosti ve Widni, některý na 50 Fl C. M, pak 100 Fl, na
150 a 200 Fl, a i taky wic a podle toho zas od tej Ujištěnosti obdarováni byli a
krom toho bonifikaci od Země Pána tako obdrželi.” Vyhořela čísla 3 až 58 a 66
až 70, celkem 60 gruntů a obecní rathaus.
Kronika obce z roku 1881
V minulém století byly Němčice třikrát postiženy epidemií cholery. V roce
1831 zemřel na choleru 101 člověk, menší epidemie byla v roce 1849 a největší
v roce 1866, kdy denně umíralo až 9 lidí. Celkem zemřelo na 200 občanů.
Z Vlastivědy moravské z roku 1930
Kromě velkého požáru v roce 1827 jsou v minulém století zaznamenány
ještě tyto velké požáry: v roce 1849 velkým požárem vyhořelo 31 domů a 27
stodol, v roce 1850 a 1851 byly čtyři velké požáry, takže za tyto dva roky z 80
selských usedlostí zůstalo neporušeno jen 11.
Z Vlastivědy moravské z roku 1930
Ve stejné době žili ve Vídni dva rodáci z Němčic stejného jména, Ignác
Kyselák, který pocházel z č.9 a dle matriky byl synem podruha a František
Kyselák, syn rolníka z č.8, který měl významné postavení soudního rady u
císařského dvora.
Slabostí Ignáce Kyseláka bylo toulati se světem a zvěčňovati své jméno
všady, zejména na místech nejméně přístupných. Těmito svými podpisy nadělal
svému jmenovci mnoho nepříjemností, neboť veřejnost autorství vždy
připisovala soudnímu radovi, jenž byl pochopitelně svou funkcí populárnější.
Panu radovi konečně došla trpělivost, nechal si Ignáce předvolati do své
kanceláře, aby mu domluvilo tak, aby své jméno všady neškrábal. Cestovatel
kajícně mu to slíbil, že už to dělat nebude. Když ale odešel, shledal pan soudní
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rada, že jeho jméno je napsáno na jeho psacím stole, na který jej pan cestovatel v
nestřeženém okamžiku napsal.
Z rodinných záznamů s. Boženy Kostkové
Vojsko-vesměs jízdní-bývalo v Němčicích ubytováno po určitou dobu i v
druhé polovině minulého století. Dle dochovaných listinných záznamů musela
obec ubytovati a zaopatřiti proviant pro 160 vojáků 1. eskadrony dragounského
pluku císaře Františka Josefa I., kteří zde leželi od 1.března do června roku 1852.
Jiný dokument uvádí, že v roce 1855- od 7.května do září-v Němčicích bylo 182
dragounů 4. eskadrony 2. pluku krále Ludvíka Bavorského. Bez vojska jistě
nebyly Němčice ani za války v roce 1866. Ještě v záznamu z května 1884
setkáváme se se zápisem, že všechny horní místnosti radnice jsou zabrány pro
sklad vojska, které bylo v obci ubytováno.
Vojsko cvičívalo na pozemcích dosud zvaných Rajčuda (Reihschulejízdárna). Avšak v roce 1883 žádá hejtmanství obecní výbor, aby 4. eskadroně
(číslo pluku není uvedeno) bylo na jízdáreň pronajato jeteliště na Dolním
Trávníku. “Velitelství kromě jeteliště chce též 8 jiter (4,6 ha) pastviska použít k
otáčení.” Pozemek byl pronajat na 2 roky za 2 850 zlatých s podmínkou, že “obec
si zbytky jetele může ve svůj prospěch podržeti.” V obecních záznamech z roku
1885 je zápis, že “velitelství 4. eskadrony žádá potvrzení, že jetel slíbenou obci
dodalo.”
Z obecních zápisů a archivních dokumentů
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František Řezáč

Rok na Hané v obyčejích starých Hanáků
V této kapitole se pokusme projít rokem starého Hanáka. Ukažme si, jak
staří Hanáci žili a jak se bavili.
Nový rok-chlapci vstávají časně ráno, aby zastihli děvčata ještě v posteli a
mohli je umýt vodou z Hané. Čeleď tohoto roku nastupuje svou službu.
Sv. Blažeje- 3.února-velmi oblíbené bylo “choditi s Blažejem”. Před
svátkem sv. Blažeje se sešli chlapci ve škole a zvolili si pokladníka, řezníka a
kuchaře. Pokladník měl dřevěnou truhlici pevně uzavřenou, řezník ocelovou šavli
na slaninu a kuchař obědový koš. Když chlapci obešli celou vesnici, odevzdali
všechno panu rechtorovi. Ten je potom podělil a část si nechal. Tento zvyk měl
jistě ve starších dobách velký význam, neboť znamenal přínos pro učitelovu
domácnost. Později se udržoval více méně jen pro potěšení žáků, kteří se o
výtěžek dělili již jen mezi sebou.
Sv. Doroty-žáci předvádějí dramatickou hru o umučení sv. Doroty.
Ostatky-patřily především mládeži. Před ostatky si mládež vyžádala od
obce tak zvané “ostatkové právo”. Přes tyto dny byla mládež vlastně jedinou
výkonnou mocí v obci. Kdo se něčím provinil, byl předveden před ostatkové
právo a tázán: “Jak chceš být trestané, esli na zlatě, nebo na gatě?” Když na gatě,
tak mu vyplatili “felurou” na zadek několik ran za zvuků hudby. Po celé ostatky
musela mládež právo hlídat, aby je někdo neukradl. Ovšem stárci nejraději viděli,
když byl postižený trestán “na zlatě”, neboť celková suma, kterou vybrali, byla
potom při zábavě propita.
Smrtná neděle-na tento den se vlastně oživil starý pohanský obyčej. Zima
končila svoji vládu a vítalo se jaro. Vynášela se ze vsi smrt a přinášelo se jaronový život. Smrtka se udělala z hader, ruce z hůlek a tělo ze slámy. Byla oblečena
do bílých šatů, na hlavě měla věneček. Toto byla zábava hlavně dívek.
Sv. Filipa a Jakuba-1.května-udržel se tu dlouho starý pohanský zvyk.
Staří Hanáci si dávali za okna střemchové větvičky, neboť věřili, že tím dům
ochrání od všeho neštěstí. Večer hrála muzika. Když se úplně setmělo, stavěli
chlapci máje. Nejprve jej každý postavil pod okno své dívky a potom se stavěl
máj na náměstí. Později však zůstalo jen u toho jednoho. Máj býval hlídán, aby
jej chlapci ze sousední vesnice neukradli. Vršek máje býval zdobený. Čím více
májů chlapci ze sousedních vsí ukradli, tím bývali u dívek oblíbenější.
Svatba-bývala jednou z největších slavností na Hané. O udržení
národopisných zvyků se v Němčicích nad Hanou staral spolek divadelních
ochotníků “Sušil”, který tento krásný zvyk v roce 1957 znovu oživil.
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Svatebčané jedou s ženichem nejdříve k domu nevěsty, kde dohazovač
oznámí rodičům nevěsty, že jim přivezl ženicha. Ženich potom prosí rodiče, aby
mu dali svoji dceru za ženu. Nevěsta se loučí s rodiči a s příbuznými a nastupuje
do kočáru. Kočár s ženichem je tažen třemi páry vraných koní, kočár s nevěstou
třemi páry běloušů. Od domu nevěsty se ještě přidává její vůz s výbavou. Odtud
se jede do kostela a z kostela pak do domu ženicha. Cestou se provádí tak zvané
“zalikování”. Kuchařky přehradí cestu a žádají výkupné. Celý průvod pak uzavírá
“páté kolo u vozu”. V domě ženicha je pak vlastní slavnost. Starší družba přivádí
mezi svatebčany nevěstu. Nastává “házení do žita”. Svatebčané dávají vlastně
novomanželům svatební dary. Házejí do ošatky peníze a pronášejí manželům svá
přání. Starší družba přináší svatební koláče. Celý obřad je protkán hanáckými
tanci a veselými svatebními písněmi.
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František Řezáč

Hanácký kroj v Němčicích nad Hanou
“Nic sobě nehořekujme, milí Hanáci,
že si z nás posměch dělajó ti cizozemci.
Jak Češi, tak Rakošani, všeci šate naše haní,
že chodíme premovaní a vešévaní.”

Z této sloky staré hanácké písně vyplývá, že se na Hané poměrně dlouhou
dobu nosil kroj. V jiných krajích byl již kroj odložen, lidé chodili již oblečení “po
městsku”, ale Hanáci setrvávali na svém obyčeji. Zbytky kroje se nosily ještě na
počátku našeho století. Nyní se kroj obléká jen při národopisných slavnostech.
Dříve, nežli si něco řekneme o němčickém kroji, vysvětlíme si, co je to
vlastně Haná. Řeka Haná se v listinách k roku 1183 uvádí pod jménem Hona. Zda
údolí kolem řeky dostalo název po ní, je těžko říci. Je možné, že tomu bylo i
naopak.
Haná v širším slova smyslu se rozumí kraj od Bludova k Napajedlům, v
užším slova smyslu kraj od Holešova k Vyškovu. Němčice nad Hanou leží asi
uprostřed tohoto kraje, na samém břehu řeky Hané. Již sama poloha jej určila k
tomu, že leží na přechodu mezi krajem vyškovským a kroměřížským. Němčice
nad Hanou spolu s dalšími 21 obcemi na Hané nosí žluté koženky na rozdíl od
červených “gatí” v jiných obcích Hané. Není též bez zajímavosti, že v těchto 21
obcích se vyskytují stavby z “kotovic” (kotovice-hliněné nevypalované války).
Mužský kroj:
Boty vysoké, černé holínky, pod koleny zkrojené. Kalhoty žluté, těsně přiléhající,
z kozí nebo jelení kůže, které zasahují až do bot. Pás široký-kožený, buď vybíjený
nebo husími brky zdobený. Často uprostřed vyšíván hedvábím. Vesta (kordulka)
z černého nebo hnědého sukna, domácím konopným plátnem podšitá. Límec
vysoký, prošitý, zapíná se na žluté knoflíky. Košile má široké rukávy, u zápěstí
přeložené v manžety, žlutě vyšívané. Límec košile je u krku vyšitý a přeložený
na límec kordulky. Nárameníky u košile jsou též žlutě vyšívané. Klobouk černý,
široký s černou sametkou a ozdobený housenkou (červenobílou žinýlkou kolem
střechy). Na krku hedvábný šátek uvázaný na suk. V zimě se nosila beranice nebo
aksamitka zdobená šmikem (střapec a stříbrné nitky). Plášť se nosil jen na velké
slavnosti a cesty. Byl z modrého sukna s límcem hustě vroubkovaným. Za pásem
se nosil lipský (červený, květovaný) šátek jako kapesník.
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Ženský kroj:
Košile z pěkného plátna, na oplečí bohatě vyšívaná (obyčejně žlutě), šněrovala
se červenou pentlí. Rukávce ve svátek z tenkého plátna, na všední den z domácího
režného. Sváteční rukávce byly na léto krátké, na zimu pod kabátek nebo kožich
dlouhé. Byly zdobeny žlutě vyšívanými náramky. Límečky byly ponejvíce černé.
Kordulky byly střeženy tak, aby bylo vidět oplečí. Kolem krku byl límeček z téže
látky, přišitý jako ozdoba. Sukně-fěrtochy byly buď černé nebo bílé. Černé byly
z lesklého černého plátna a říkalo se jim blyšťáky. Bílé byly z batistového
hedvábí. Fěrtoch se skládal v rolky. Vzadu místo šňůrek byly pentle, kterými se
fěrtoch zavazoval a které se svazovaly v “mašli”. Konce mašle sahaly dole
zároveň s fjertochem.
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Jan Složil

Historický kalendář Němčic nad Hanou
1.ledna 1938

O 4. hodině ráno vyhořel do základů sál sokolovny na
Pinduli, kde se právě konala silvestrovská taneční zábava.

1.ledna 1949

Byly zrušeny zemské úřady v ČSR a zřízeny kraje i
některé nové okresy. Obec Němčice nad Hanou přešla z
okresu Přerov na nový okres Kojetín v Olomouckém
kraji.

1.ledna 1949

Němčice nad Hanou byly určeny jako sňatkové středisko
povinných občanských sňatků pro obce: Němčice nad
Hanou, Vrchoslavice-Dlouhá Ves, Vitčice, Srbce,
Pavlovice-Unčice a Mořice.

1.ledna 1949

Likvidovala se místní pobočka (odbor) Národní jednoty
pro severovýchodní Moravu, která po odsunu Němců z
ČSR pozbyla svou oprávněnost.

1.ledna 1950

Byl zřízen matriční obvod pro 7 obcí se sídlem v
Němčicích nad Hanou a zavedena jednotná státní matrika.

1.ledna 1962

Zahájil v obci činnost podnik místního hospodářství
“Služby obyvatelstvu”.

1.ledna 1965

Byla založena místní organizace číslo 2
Československého svazu chovatelů drobného zvířectva.

1.ledna 1969

Provozovna Stavební stroje se stala závodem s novým
označením Stavební stroje n. p. Zličín, závod 3 Němčice
nad Hanou.

5.ledna 1896

Ustavující valná hromada schválila za účasti 24 členů
založení Občanské záložny.

5.ledna 1925

V Přerově zemřel němčický rodák Antonín Telička,
ředitel Palackého obecné školy v Přerově a zakladatel
rozsáhlých archeologických sbírek okresního muzea v
Přerově.
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7.ledna 1956

V bývalém mlýně č.99 bylo svedeno do společného
ustájení prvních 21 dojnic a 25 kusů ostatního skotu
místního JZD.

10.ledna 1959

V Horní bráně v domě č.231 byla otevřena první prodejna
potravin s novou formou prodeje s tzv. samoobsluhou.

11.ledna 1808

V Petrohradě zemřel Martin Ferdinand Chvátal, umělecportrétista, malíř světového jména.

2.února 1926

Místním poštovním úřadem byla vystavena v obci první
koncese (povolovací listina) pro rozhlasový přijímač
zaměstnanci cukrovaru Karlu Mojžíšovi.

25.února 1925

Byla zahájena výstavba nové budovy měšťanské školy v
Němčicích nad Hanou.

1.března 1943

Vznikla místní Hospodářská záložna sloučením tří
dosavadních peněžních ústavů v obci (Rolnicko-občanské
záložny, Občanské záložny, Raifejsenky).

1.března 1966

V nové budově zdravotního střediska v Sokolské ulici
č.522 zahájila provoz na zubním oddělení jako první
MUDr. Srbecká, odborná zubní lékařka.

2.března 1958

Byla založena místní organizace Československého svazu
ovocnářů a zahrádkářů.

7.března 1937

Občané našeho městečka oslavili 87. Narozeniny prvního
prezidenta osvoboditele T. G. Masaryka, svého čestného
občana, odhalením pamětní desky na budově radnice.

8.března 1925

Slavnostní položení základního kamene ke stavbě
měšťanské školy.

15.března 1961

Byla zahájena vlastní výstavba zdravotního střediska v
Sokolské ulici.

20.března 1842

Ve Vídni zemřel němčický rodák MUDr. Ondřej Ignác
Wawruch, přednosta lékařské kliniky vídeňské univerzity.

2.dubna 1885

V Němčicích nad Hanou se narodil František Taufer,
odborný učitel a básník, člen Kola moravských
spisovatelů v Brně a otec Jiřího Taufra, soudobého
básníka a překladatele sovětského básníka Majakovského.
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5.dubna 1924

Obecní zastupitelstvo na své schůzi odhlasovalo zásluhou
Františka Vrány č.33, pozdějšího starosty obce, většinou
hlasů (20 proti 3) zřízení měšťanské školy v Němčicích
nad Hanou.

15.dubna 1969

V Praze zemřel němčický rodák Jan Kahaj, akademický
sochař a odborný restaurátor sochařských památek.

20.dubna 1930

Byl ustaven Klub cyklistů (KC) Němčice nad Hanou.

24.dubna 1919

TJ Sokol slavnostně zasazuje “Lípu svobody” na
Palackého náměstí.

29.dubna 1866

V Němčicích nad Hanou se narodil Antonín Telička,
učitel a archeologický badatel, zakladatel archeologického
muzea v Přerově.

1.května 1877

Obec Němčice nad Hanou byla přeřazena k novému
hejtmanství okresu Přerov. Předtím náležela pod
hejtmanství Kroměříž.

1.května 1879

Byl založen Sbor dobrovolných hasičů.

1.května 1928

Místní organizace strany sociálně-demokratické
uspořádala průvod od cukrovaru a prvomájovou oslavu
Svátku práce na náměstí.

1.května 1945

V 8.30 hodin začal boj Rudé armády o osvobození
Němčic nad Hanou, který skončil 2.května t. r. ráno v
8.00 hodin.

16.května 1868

Skupina občanů v hanáckých krojích se zúčastnila v Praze
slavnostního kladení základního kamene k budově
Národního divadla.

25.května 1959

Bylo ustaveno Meliorační družstvo Haná pro okres
Kojetín se sídlem v Němčicích nad Hanou.

1.června 1925

Byla otevřena první lékárna v Němčicích nad Hanou a
nazvána “Hanácká lékárna”.

1.června 1952

Při MNV byl ustaven Výbor žen (VŽ).

2.června 1918

Proběhla slavnostní manifestace občanů, pořádaná všemi
místními spolky a na ní byl vyjádřen souhlas s projevem
Českého svazu spisovatelů v Praze ze dne 13.dubna 1918.
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6.června 1882

Ve věku 28 let zemřel místní rodák František Vrána,
začínající básník a učitel.

18.června 1922

Slavnostní odhalení památníku padlým vojákům v první
světové válce.

23.června 1895

V obci byl založen druhý Čtenářsko-pěvecký spolek
“Občanská beseda”. (Dobrovolně likvidován 16.března
1939).

29.června 1909

V Němčicích nad Hanou se konala ustavující valná
hromada akcionářů, která zvolila vedoucí orgány pro
stavbu nového cukrovaru.

30.června 1970

KNV Jihomoravského kraje v Brně stanovil, že jako
orgán státní moci a správy v Němčicích nad Hanou působí
s účinností od 30.června 1970 Městský národní výbor.
Němčice nad Hanou se staly 73. městem v tomto kraji.

1.července 1960

V důsledku reorganizace samosprávy v ČSSR byla obec
Němčice nad Hanou přeřazena z okresu Kojetín, kraje
Olomouc, na okres Prostějov, Jihomoravský kraj (Brno).

1.července 1960

Byla založena místní organizace č.1 Československého
svazu chovatelů drobného zvířectva.

1.července 1964

V obci bylo zřízeno obvodní oddělení Veřejné
bezpečnosti.

4.července 1958

Při MNV byl ustaven Sbor pro občanské záležitosti.

9.července 1957

Do nově postavené stáje (kravína pro 98 krav) byl sveden
hovězí dobytek místního JZD-nově se tvořícího
živočišného střediska JZD.

17.července 1945

Zahájila činnost místní organizace Junáka se 149 členy.

24.července 1938

V Sokolské ulici byla slavnostně otevřena nová
sokolovna, vybudovaná TJ Sokol.

27.července 1918

V Senohrabech u Prahy zemřel němčický rodák, profesor
Ing. František Novotný, rektor České techniky v Praze a
byl pochován podle svého přání v rodné hanácké půdě v
Němčicích nad Hanou.

1.srpna 1912

V obci bylo zřízeno telefonní spojení.
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1.srpna 1914

Ve 22.00 hodin byla vyhlášena v obci všeobecná
mobilizace pro první světovou válku.

2.srpna 1931

Byl založen sportovní klub (SK) Němčice nad Hanou na
ustavující valné hromadě za účasti 48 členů.

13.srpna 1563

Císař Ferdinand povýšil ves Němčice na městečko.

19.srpna 1911

Na ustavující valné hromadě za účasti 91 členů byla
založena Tělocvičná jednota Sokol v Němčicích nad
Hanou.

1.září 1924

Školní slavností bylo zahájeno první vyučování 115 dětí
na nově zřízené měšťanské škole.

1.září 1952

Byla zřízena družina mládeže (DM) při zdejší ZDŠ.

1.září 1953

Byly sloučeny školy národní (obecná) a střední (bývalá
měšťanská) v Němčicích nad Hanou v osmiletou střední
školu. Povinná školní docházka byla snížena na 8 let.

1.září 1958

Dosavadní zimní škola zemědělské mládeže byla
změněna na učňovskou školu zemědělskou s jednodenním
vyučováním v týdnu po celý školní rok.

1.září 1959

Bylo zřízeno učňovské středisko ve stavebních strojích s
učebními obory: strojní zámečník, soustružník, frézař a
elektromechanik.

1.září 1960

V Němčicích nad Hanou byla zavedena pohotovostní
služba lékařů a dopravní sanitní služba pro jižní část
okresu Prostějov.

1.září 1969

V Němčicích nad Hanou byla zřízena Lidová škola umění
(LŠU) s pobočkami v Klenovicích na Hané, Brodku u
Prostějova a s plánovanou další pobočkou v
Nezamyslicích. Pobočka v Nezamyslicích byla zřízena
1.září 1970.

5.září 1897

Bylo započato s vyučováním v nové školní budově
obecné školy na Komenského náměstí.

6.září 1921

Obecní zastupitelstvo se vyslovilo 16 hlasy ze 24
zúčastněných členů jednání pro úplnou osmiletou školní
docházku a zrušení dosavadních úlev od povinností školní
docházky.
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9.září 1942

Byla založena místní organizace rybářů pod názvem
“Rybářský spolek Haná v Němčicích nad Hanou”.

18.září 1920

Na Pinduli byla slavnostně otevřena nová sokolovna.

20. září 1864

V Němčicích nad Hanou se narodil Ing. František
Novotný, profesor a rektor České techniky v Praze.

20.září 1949

Byla postátněna soukromá mateřská škola s opatrovnou
dětí.

23.září 1938

Ve 22.00 hodin byla vyhlášena státním rozhlasem
mobilizace.

23.září 1966

Na novém zdravotním středisku v Sokolské ulici č.522
zahájila provoz místní lékárna 609 09.

24.září 1911

Byla založena Tělocvičná jednota Orel jako odbor
skupiny venkovské Omladiny a tím zůstal až do roku
1919, kdy v celém státě došlo k osamostatnění Orla.

25.září 1920

Obecní zastupitelstvo odhlasovalo stavbu měšťanské
školy v Němčicích nad Hanou. (15 členů hlasovalo pro
stavbu, 4 členové proti a 1 člen se zdržel hlasování).

26.září 1948

Byl založen spolek divadelních ochotníků “Sušil”.

28.září 1925

Byla slavnostně otevřena nová budova měšťanské školy.

1.října 1949

Po deseti letech byl zrušen v celém státě přídělový
systém. Byly zrušeny lístky na mouku, chléb, pečivo a
brambory (zavedeny Němci 1.10.1939). Na potravinové
lístky zůstal vázán pouze nákup masa, masných výrobků,
tuků, cukru a cukrovinek a textil (tyto byly zrušeny
1.6.1953 při měnové reformě).

10.října 1910

Práci zahájil nově vybudovaný cukrovar 1. řepnou
kampaní.

10.října 1963

Na veřejné schůzi občanů byl ustaven první místní lidový
soud (10 členů) a zvolena první místní komise lidové
kontroly (11 členů).

15.října 1947

V 18.00 hodin se poprvé v obci ozval místní rozhlas
MNV.
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16.října 1927

Ve volbách do obecního zastupitelstva kandidovala
samostatně strana malorolníků a strana národně
demokratická se dohodla na společné kandidátce se
stranou republikánskou; tím přestala její existence jako
samostatné politické organizace.

19.října 1925

Bylo zahájeno vyučování v novostavbě měšťanské školy.

24.října 1827

V Němčicích nad Hanou se narodil Emanuel Sahánek,
učitel a spisovatel drobných povídek z venkovského
života.

28.října 1736

Narodil se Martin Ferdinand Chvátal, malíř světového
jména, vyhledávaný portrétista a malíř zvířat.

28.října 1918

Velké shromáždění občanů večer na náměstí před radnicí
při záři ohňostroje oslavilo vyhlášení samostatnosti
československého státu. Slavnostní projev měl místní
kaplan P. Ferdinand Chýlek.

28.října 1926

V Dolní bráně byla slavnostně otevřena novostavba
Lidového domu (Orlovna) pro spolkové účely místní
organizace československé strany lidové, jednoty Orla a
Omladiny.

28.října 1936

U příležitosti 200. výročí narození malíře Martina
Ferdinanda Chvátala byla na jeho rodném domě č.70 na
Komenského náměstí odhalena pamětní deska.

28.října 1968

V den 50. výročí vzniku Československé republiky v
15.00 hodin se poprvé v obci rozeznělo 5 nových
vysvěcených zvonů, zakoupených v NDR z dobrovolných
sbírek občanů místní farnosti.

28.října 1968

Ve 14.00 hodin byla slavnostně zahájena výsadba parku u
sportovního stadionu na paměť 50.výročí vzniku ČSR.

1.listopadu 1957

Byla zřízena zimní škola zemědělské mládeže.

3.listopadu 1921

Bylo zahájeno vyučování v 1. ročníku nově zřízené
živnostenské pokračovací školy.

3.listopadu 1936

Bylo započato s vyučováním v 1. ročníků nově zřízené
lidové školy hospodářské.
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8.listopadu 1903

Byla vysvěcena zdejším farářem P. Františkem
Valouškem nová budova rolnické mlékárny, která pak
ihned zahájila provoz.

17.listopadu 1935

U příležitosti oslav nedožitých 50. Narozenin místního
rodáka učitele a básníka Františka Taufra mu byla na jeho
rodném domě č.123 na Novosadech odhalena pamětní
deska.

20.listopadu 1919

Obecní zastupitelstvo schválilo za spoluúčasti zástupců
okolních obcí (Tvorovic, Hrušky, Měrovic nad Hanou,
Stříbrnic, Vrchoslavic s Dlouhou Vsí, Srbec, Pavlovic s
Unčicemi, Vitčic, Mořic a Víceměřic) jednomyslně návrh
na zřízení újezdní (obvodové) měšťanské školy v
Němčicích nad Hanou.

22.listopadu 1773

V Němčicích nad Hanou v domě č.117 na Novosadech se
narodil MUDr. Ondřej Ignác Wawruch, přednosta
lékařské kliniky ve Vídni a profesor speciální patologie a
terapie vnitřních nemocí.

1.prosince 1910

Byla dána do provozu přístavba budovy obecné školy na
Komenského náměstí (2 učebny a 2 byty-svobodárny pro
učitele).

3.prosince 1894

Zemřel v Dobromilicích zdejší rodák Emanuel Sahánek,
učitel a spisovatel drobných povídek z venkovského
života.

4.prosince 1950

Zahájila provoz školní jídelna (stravovna) přípravou
obědů pro děti obou zaměstnaných rodičů a pro přespolní
žáky zdejší střední školy.

5.prosince 1853

Narodil se v Němčicích nad Hanou František Vrána,
učitel a básník.

11.prosince 1909

Zřízena v obci četnická stanice.

25.prosince 1890

Narodil se v Němčicích nad Hanou v domě č.138 v
Nádražní ulici Jan Kahaj, akademický sochař a odborný
restaurátor (obnovovatel) sochařských památek v Praze.

31.prosince 1965

Zrušen podnik Místního hospodářství (MH).
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Jan Složil

Chronologický přehled významných letopočtů městečka
uvedených v historickém kalendáři Němčic nad Hanou
1831

Na Komenského náměstí byla postavena dvojtřídní národní škola
(nyní budova mateřské školy a jeslí).

1856

U kostela byl zrušen hřbitov a vybudován nový hřbitov západně od
obce.

1862

Byl zřízen poštovní úřad.

1863

V obci byl založen Čtenářsko-pěvecký spolek “Zubr”
(pojmenovaný podle hlavy zubra ve znaku našeho městečka), ale
jeho stanovy byly schváleny místodržitelstvím v Brně teprve
7.května 1865. (Spolek Zubr se dobrovolně rozešel 17.ledna 1946).

1864

V obci proběhly první volby a bylo zvoleno 30 členů obecního
zastupitelstva.

1864

Vznikla Kontribučenská záložna, jejíž finanční základ tvořil
kontibučenský fond obilní (zrušený) a sýpky ve Víceměřicích, jako
pozůstatek bývalého panství Kojetín-Víceměřice.

1868

V obci bylo pořádáno první ochotnické divadelní představení
Čtenářsko-pěveckým spolkem Zubr.

1872

19 milovníků hanáckých koní utvořilo kroužek k odchovu koní
jedné rasy, tj. teplokrevných, se zapsanými 28 klisnami z Němčic
nad Hanou, Měrovic nad Hanou, Mořic, Vrchoslavic, Hrušky,
Křenovic, Nezamyslic, Víceměřic a panství Kojetín.

1875

Postavena Na Palackého náměstí na místě staré radnice
jednopatrová “Obecní budova” (nová radnice).

1882

Uspořádána v obci první národopisná Hanácká výstava.

1883

Založena Rolnicko-občanská záložna, jež měla jen 34 členů.

1883

Zřízena v obci 2 mlátící družstva, která zakoupila mlátiNa Kocí
stroje. Členové družstva si vzájemně vypomáhali při výmlatech
obilí.
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1884

Zřízena při obecné škole letní školní tělocvična.

1887

Povoleno ředitelstvím Severní dráhy ve Vídni zastavování
osobních vlaků v Němčicích nad Hanou; jízdenky se kupovaly ve
vlaku.

1888

Zřízena zastávka Ferdinandovy Severní dráhy v Němčicích nad
Hanou a vybudována nádražní čekárna s výdejnou jízdenek.

1888

Zřídil němčický rodák Antonín Lasovský ve svém domě č.225 v
Nádražní ulici první domáckou dílnu na výrobu perleťových
knoflíků. V roce 1912 bylo v Němčicích nad Hanou již 10
perleťářských dílen.

1888

Byl vybudován malý parčík na Komenského náměstí kolem nové
sochy Panny Marie.

1890

V obci bylo založeno první vodní družstvo pro melioraci
(odvodňování) katastru v trati Louky a Pastviska.

1896

Bylo založeno družstvo mostní váhy.

1897

Na náměstí Komenského č.168 byla postavena nová budova
obecné školy.

1897

V budově staré obecné školy na Komenského náměstí (nyní
budova mateřské školy a jeslí) byl zřízen chudobinec, tj. ubytování
pro přestárlé, nemajetné místní občany.

1897

Na místní poště byl zřízen telegraf.

1898

Vzniklý spolek pro chov teplokrevných koní pro okres Kojetín se
sídlem v Němčicích nad Hanou zakládá plemennou knihu
registrací 252 klisen.

1900

Za vyučování dětí ve škole byl zrušen školní plat.

1900

Na návrh místního rodáka prof. Ing. Františka Novotného byl
vybudován park na Komenského náměstí u kostela a parčík na
Novosadech.

1900

Byla založena místní organizace včelařů.

1901

V obci bylo ustaveno druhé vodní družstvo pro odvodňování
obecního katastru v tratích Skrzdoly a Žleby.
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1904

V obci byl založen Těžkoatletický klub Břetislav pro pěstování
tehdy oblíbených řecko-římských zápasů. Klub zanikl v roce 1907
pro nedostatek aktivních členů.

1905

Koncem září propukla v obci stávka 40 perleťářských dělníků.
Trvala 7 dní, než zaměstnavatelé (majitelé místních perleťářských
dílen) přistoupili na zvýšení mezd.

1909

Místní katolická mládež se sdružila v organizaci “Sdružení
venkovské omladiny”.

1909

Byla ustavena místní organizace Národní jednoty pro
severovýchodní Moravu.

1909

Na schůzi chovatelů hovězího dobytka byl ustaven místní odbor
Moravské zemské dobytčí pojišťovny.

1912

V obci vznikla první místní organizace sociálně demokratické
strany dělnické.

1913

“Sdružení venkovské omladiny”-místní organizace upravila stáj
tehdejšího panského hostince č.25 v Dolní bráně na tělocvičnu s
jevištěm.

1913

V budově místního chudobince na Komenského náměstí byla
zřízena soukromá mateřská škola s opatrovnou dětí, okteré
pečovaly sestry řehole sv. Hedviky.

1914

Byla vydlážděna hlavní silnice procházející náměstím, a to od
cukrovaru až po budovu mlékárny u křižovatky silnic Němčice nad
Hanou-Víceměřice a Prostějov-Střílky.

1919

V obci byly nově založeny místní politické organizace:
Československá strana lidová (katolická), Republikánská strana
zemědělského a malorolnického lidu, Československá národně
demokratická strana, Československá obchodnicko-živnostenská
strana a obnovena činnost místní organizace Československé
sociálně demokratické strany dělnické.

1919

V obci byla otevřena prodejna “Prvního dělnického potravního a
úsporného družstva Svépomoc (později Budoucnost) v Přerově “ v
domě č.246 v Nádražní ulici.

1919

Byl založen Spořitelní a záloženský spolek (Raifejsenka).
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1920

Středomoravská elektrárna (SME) v Přerově zahájila elektrifikaci
obce.

1920

V obci byla založena Dělnická tělocvičná jednota (DTJ); byla
zrušena 1921.

1922

Bylo ustaveno “Družstvo lidového domu” s cílem vybudovat v
obci vhodný spolkový dům pro tělocvičnou jednotu Orel.

1925

Pro místní sbor dobrovolných hasičů byla vybudována požární
zbrojnice.

1925

Byla provedena výstavba nové nádražní budovy v Němčicích nad
Hanou.

1925

V ulici Novosady byla vydlážděna silnice.

1926

V Dolní bráně v domě č.368 byla zřízena prodejna a správkárna
obuvi zlínské firmy Baťa.

1926

Na náměstí bylo provedeno vydláždění vozovek.

1928

V obci byla otevřena sběrna prádla a šatstva k čištění firmou
J. Chrištof, čistírna a barvírna Vyškov.

1929

Místní spolek mládeže Omladina a tělocvičná jednota Orel
vystupovaly s Hanáckou svajbou na Svatováclavských dnech
orelských v Praze.

1929

V Dolní bráně byla vystavěna nová budova Hanácké lékárny
místním rodákem Ing. Aloisem Benešem podle návrhu arch. Aloise
Pilce.

1930

Na popud Čsl. červeného kříže z Brna byla zřízena v obci
samaritánská služba veřejnosti, při místním sboru dobrovolných
hasičů.

1931

V Hliníku bylo zbudováno první sportovní hřiště.

1932

Byla založena místní organizace Československého červeného
kříže.

1932

Na Novosadech byl zřízen park za pomoci včelařského spolku a
občanů z Novosad pod vedením obecního tajemníka Antonína Jaši,
řídícího učitele místní obecné školy
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1933

Byl povolen a také poprvé se konal v Němčicích nad Hanou třetí
výroční trh (jarmark) na první úterý v měsíci prosinci, tzv.
”Mikulášský jarmark”.

1933

Obecní dům č.283 na Palackého náměstí byl prodán poštmistrovi
Janu Marákovi za 47 500 Kčs se závazkem, že ponechá v tomto
domě nepřetržitě po dobu 15 let úřadovnu pro poštu.

1933

Okresní úřad v Přerově vydal na žádost zubního technika
Vladimíra Újezdského, narozen ve Fryštáku, a na doporučení
obecního zastupitelstva koncesi na lékařskou zubní péči v
Němčicích nad Hanou.

1934

Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10.7.1934
byla zrušena živnostenská pokračovací škola v Němčicích nad
Hanou pro nedostatek žáků (učňů). Žáci byli přeřazeni do
živnostenské pokračovací školy v Nezamyslicích.

1935

Byla postavena nová budova Rolnicko-občanské záložny v Dolní
bráně č.410.

1935

Sportovní klub SK Němčice nad Hanou vybudoval nové hřiště na
obecních pozemcích na Dolním Trávníku. Pozemky pronajalo
klubu obecní zastupitelstvo na dobu 5 let za nájemné 300 Kčs za
měřici.

1935

TJ Sokol Němčice nad Hanou vybudovala nové letní cvičiště u
železniční trati za Novosady.

1935

TJ Orel v Němčicích nad Hanou vystupovala na katolickém sjezdu
v Praze s Hanáckou svajbou a v roce 1936 také na Středomoravské
výstavě v Přerově.

1935

Byla vydlážděna část Němčic nad Hanou zvaná Žabák.

1936

Na rozkaz nadřízených úřadů byla v obci zřízena civilní
protiletecká ochrana (CPO) a na její potřebu bylo proplaceno v
tomto roce 4 635 korun.

1937

Byly vydlážděny ulice Chvátalova a Jablonského.

1938

V Horní bráně č.2 byla postavena nová budova Občanské záložny.

1939

Byla provedena kanalizace v Tyršově ulici, v ulici Polní a
Masarykově. Vydlážděny byly ulice Polní a Tyršova.
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1941

Z příkazu našich okupantů-Němců-byla zastavena činnost
tělovýchovných jednot Orla a Sokola a jejich majetek byl zabaven.
Předáci místní TJ Sokol sestra Přivřelová a bratr Sedláček byli
zatčeni.

1945

Vznikla organizace Svazu bojovníků za svobodu, která se v roce
1948 sloučila se Svazem politických vězňů v místní organizaci
Svaz protifašistických bojovníků.

1947

V obci byla ustavena místní vesnická organizace
Československého svazu mládeže ČSM).

1948

Místní Hospodářská záložna se změnila na peněžní ústav s novým
názvem Spořitelna a záložna v Němčicích nad Hanou.

1948

V červnu se sloučila strana sociálně demokratická s
Komunistickou stranou Československa, takže v obci zůstala
jediná politická strana, neboť činnost organizací strany lidové a
národně socialistické nabyla po únorových událostech v roce 1948
v obci obnovena.

1949

V obci byla zřízena “Obnova” jako rychlosprávkárna obuvi.

1950

O žních bylo založeno JZD I. typu.

1950

V obci bylo založeno myslivecké sdružení jako místní organizace
Československého mysliveckého svazu.

1950

Po združstevnění holičských živností byly v obci zřízeny dvě
provozovny-pánská a dámská-Lidového družstva holičů a
kadeřníků Prostějov.

1950

Byla zrušena Lidová škola zemědělská v Němčicích nad Hanou.

1950

Po provedení přestavby budovy mateřské školy byly v obci zřízeny
jesle.

1951

Hostinec na Pinduli byl cukrovarem upraven na závodní jídelnu.

1951

Byl uzavřen mlýn v Němčicích nad Hanou č.99 a zpracování obilí
převzal mlýn v Mořicích.

1952

Po zestátnění kin bylo zrušeno sokolské kino Haná v sokolovně a v
obci zůstává jen kino Oko v sále bývalé Orlovny.

1953

Spořitelna a záložna v Němčicích nad Hanou byla přeměněna na
pobočku Státní spořitelny v Kojetíně.
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1953

V obci byla zřízena pobočka hudební školy v Kojetíně.

1953

Pošta rozšiřuje svou novinovou službou prodej a doručování novin
a časopisů jak v předplatném, tak i v běžném prodeji.

1954

TJ Sokol v Němčicích nad Hanou započala s výstavbou tribuny na
sportovním stadionu a se stavbou nového koupaliště.

1955

Pro zaměstnance provozovny Moravostavu (dnes Stavební stroje)
byla postavena nová obytná budova č.480 v Polní ulici s 12
bytovými jednotkami.

1955

V obci byla Jednotou zřízena prodejna průmyslového zboží na
Palackého náměstí v bývalém hostinci “Lidový dům”.

1956

Bylo započato s výstavbou hospodářských budov JZD v
Němčicích nad Hanou za Novosady při silnici do Prostějova.

1957

Byl založen turistický oddíl Sokola Němčice nad Hanou.

1957

Spolek Sušil uspořádal na paměť 70. výročí první “Hanácké
výstavy” v Němčicích nad Hanou (21.8.1887) kulturní slavnost,
která byla spojena s národopisnou hanáckou výstavou a “Hanáckou
svajbou”.

1960

V obci bylo zřízeno středisko Okresní stavební podnik Prostějov.

1961

Ve dvoře MNV byla dokončena přístavba pro knihovnu a čítárnu.

1961

Byla zrušena Učňovská škola zemědělská v Němčicích nad Hanou
a její žáci byli přeřazeni v důsledku reorganizace zemědělského
školství na zemědělské odborné učiliště do Prostějova.

1961

V Němčicích nad Hanou byla zřízena pohřební služba jako
provozovna Hospodářského podniku města Prostějova.

1962

V obci byla založena základní organizace Socialistické akademie.

1962

Pro občany byla otevřena nově vybavená obecní knihovna v
přístavbě budovy MNV.

1962

V ulicích Sokolské, Fučíkově a Čsl. armády byly provedeny
povrchové úpravy bezprašných vozovek.

1962

V Masarykově ulici byl postaven na místě, kde dříve stávala
dřevěná trafika, nový stánek Poštovní novinové služby (PNS).

1963

Rok jubilejních oslav “Němčice nad Hanou 400 let městečkem”.
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1963

Pošta zahajuje s nejnovější službou-tzv. soustředěné inkaso, tj.
vybírání peněz (nájemného z bytu, poplatky za elektřinu, rozhlas,
televizi aj.).

1963

Na novém sídlišti z Polní ulice k domu č.512 byla vybudována
nová kanalizace a silnice.

1963

Dnem 31.12. bylo zrušeno Meliorační družstvo Haná Němčice nad
Hanou, jelikož došlo ke sloučení melioračních družstev. Z
původních 3melioračních družstev z roku 1960 zůstalo na okrese
Prostějov od 1.1.1964 jen Meliorační družstvo Rudý říjen v
Prostějově.

1964

1.května se konala v obci poprvé po druhé světové válce
samostatná oslava 1. máje.

1964

Byla provedena úprava silnice Němčice nad Hanou-Mořice a
dokončen nový betonový most přes řeku Hanou u Mořic.

1964

Byly dokončeny generální opravy a nově omítnuta budova MNV.
Před budovou byl zbudován nový chodník a na náměstí postaven
sloup s prvním výbojkovým osvětlením.

1964

Byla dokončena výstavba vodovodu pro živočišné středisko JZD a
část obce zvanou Hliník.

1964

Bylo provedeno odvodnění 26 ha v trati Pastvisko a Podstruží.

1964

V JZD byla dokončena výstavba vepřína pro 950 kusů vepřového
dobytka.

1965

16.května se v Němčicích nad Hanou konala okrsková spartakiáda
pro jižní část okresu Prostějov. V 11 skladbách vystoupilo 2 276
cvičenců a jejich vystoupení sledovalo přes 2 000diváků.

1965

Byla provedena generální oprava požární zbrojnice, v níž bylo také
vybudováno sociální zařízení.

1965

V cukrovaru byla vybudována odpařovací stanice, elektrická
rozvodna a byla provedena kabelizace elektrického vedení.

1966

V Sokolské ulici č.522 byla dokončena výstavba a dána do
provozu nová moderně vybavená poliklinika. V této ulici byl ještě
téhož roku vybudován nový dlážděný chodník.
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1966

V cukrovaru byla provedena rekonstrukce řepníků a hašenky,
zavedeno nové venkovní výbojkové osvětlení.

1966

V živočišném středisku JZD byla vybudována nová porodna pro 50
prasnic a postavena nová kůlna pro uskladnění mechanizačních
strojů.

1967

Byla provedena povrchová úprava asfaltováním bezprašných
vozovek: v ulici Šafaříkově, v ulici za budovou bývalé obecné
školy, od stánku PNS k Tyršově ulici (tzv. alej), v ulici na novém
sídlišti od ulice Polní k č.513 a ulice kolem budovy polikliniky. V
parku na náměstí a na hřbitově byly položeny obrubníky.

1967

V obci bylo započato s rekonstrukcí veřejného osvětlení a byla
provedena rekonstrukce místního rozhlasu. Výbojkové osvětlení
bylo dokončeno v roce 1969.

1967

V JZD byla dokončena a dána do provozu nová administrativní
budova se sociálním zařízením. Zde byla také vybudována silážní
jáma s kapacitou 750 m3 a celé živočišné středisko bylo oploceno.

1967

V Zadním Dlátku (5 ha) bylo provedeno odvodnění.

1967

Provozovna Stavební stroje pořídila parovod napojený na místní
cukrovar.

1967

V Němčicích nad Hanou bylo zrušeno inseminační středisko,
inseminační služby dále provádí přímo Plemenářská služba
Prostějov.

1967

Před poliklinikou v Sokolské ulici byl zřízen parčík a pískoviště
pro děti.

1968

Byla provedena povrchová úprava asfaltováním bezprašných
vozovek: na náměstí Komenského od budovy ZDŠ ke Chvátalově
ulici, na Novosadech od dílen JZD kolem parčíku, část ulice
Hřbitovní a kolem hřbitova hlavní cesta od Hřbitovního kříže do
Víceměřic.

1968

Byla dokončena státní čtyřbytová výstavba domu č.525 a
družstevní bytová výstavba (12 bytů) domu č.525 na novém sídlišti
v Polní ulici.

1968

Byla provedena oprava fasády kostela.
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1968

Byl postaven nový silniční most přes železniční trať na silnici
Němčice nad Hanou-Prostějov.

1968

Ve Stavebních strojích byl proveden vnitrozávodní rozvod tepla,
byla vybudována umývárna součástek stavebních strojů a celý
prostor skladu součástek byl nově oplocen.

1968

V živočišném středisku JZD byla vybudována ocelová hala pro
uschování strojů, pumpa na naftu a dokončena přístavba pro
ustájení vepřového dobytka.

1969

Bylo započato s výstavbou obchodního domu Jednoty Prostějov.

1969

Na novém sídlišti v Polní ulici bylo rozestavěno 11 rodinných
domů.

1969

Z Tyršovy ulice k nádraží a z Polní ulice na novém sídlišti k domu
č.513 byly vybudovány nové bezprašné vozovky.

1969

Byla provedena kabelizace telefonního vedení v obci.

1969

Byla dokončena rekonstrukce silnice do Prostějova. Silnice byla
asfaltována od železničního přejezdu na Novosadech po křižovatku
silnice Dobromilice-Pivín.

1969

Z Tyršovy ulice k nádraží byl vybudován nový chodník. V
Šafaříkově ulici a v Polní ulici u domů č.480, 525 a 526 bylo
položeno 660 m nových chodníků.

1969

Bylo započato s úpravou potoka Žlebůvky.

1969

Ve Stavebních strojích byl vybudován sklad náhradních dílů.

1969

V živočišném středisku JZD byla provedena rekonstrukce silnic.
Manipulační plochy v prostoru byly vyasfaltovány.

1969

V JZD byly vybudovány 2 silážní jámy s kapacitou po 900 m3.

1970

V Němčicích nad Hanou byla zrušena pekárna. Zásobování
pečivem převzala od 1.2. průmyslová velkopekárna v Prostějově.

1970

V budově MNV byla dána do provozu automatická telefonní
ústředna.
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Závěr
Poznat-znamená mít rád.
Je to prastará zkušenost vlastenců všech zemí a všech dob. Je jednou z
nejpůsobivějších zásad vlastenecké výchovy mládeže i dospělých. Horoucně
mohu milovat jen to, co dokonale, důvěrně znám, čemu se obdivuji, nač mohu
být hrdý, to, s čím jsem spjat celým svým životem v dobách dobrých i zlých a co
pak bráním proti všem nepřátelům a škůdcům. A to je má rodná obec, můj rodný
kraj, má rodná zem. Být vlastencem své doby, znamená pak znát a milovat svou
obec, svůj kraj a aktivně se podílet na jeho hospodářském, politickém i kulturním
rozvoji.
Láska k obci, v níž občan žije, k závodu, v němž pracuje a hrdost nad
výsledky dosaženými společnou prací, nejsou v rozporu s normami socialistické
morálky. Ovšem lásku k obci nestačí uplatňovat jen třeba i zdravou kritikou
nedostatků, ale láska občana se musí projevit ve skutcích a činech pro blaho obce.
Žijeme silněji, dovedeme-li se víc ztotožnit se svým bydlištěm a jeho krajem.
Vzbudit zájem o osudy městečka Němčic nad Hanou, spojit s nimi myšlení
i jednání sta a sta našich občanů a vyvolat v budoucnu nová budovatelská úsilí
pro rozkvět naší obce, to bylo hlavním cílem autorů při tvůrčí činnosti na této
vlastivědné práci. Proto autoři věří, že vydáním této publikace se probudí také
zájem příští generace o pokračování v budování našeho města. Zdravý
patriotismus občanů byl a je i dnes cenným pokladem a může se najednou
proměnit v užitečný budovatelský čin. A těch je nám nejen dnes, ale i v budoucnu
neustále třeba.
Nechť slavná budovatelská minulost, poznamenaná úsilím o stále lepší a
šťastnější budoucnost města Němčic nad Hanou, neupadne nikdy v zapomenutí,
ale stane se zdrojem poučení nejen dnešnímu pokolení, nýbrž i budoucím
generacím.
V Němčicích nad Hanou dne 30.prosince 1970
Za kolektiv autorů
Jan Složil
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Žudr v 70. letech

Radnice-historická fotografie
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Radnice-MNV nahoře, v přízemí hostinec vlevo, vpravo pošta - 70. léta
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Kostel sv. Maří Magdaleny v 70. letech
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Požární zbrojnice v 70. letech

Obecná škola koncem 70. let
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Základní devítiletá škola-historická fotografie
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Zdravotní středisko právě po dostavbě
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Stavba zdravotního střediska – pohled z jihovýchodu
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Vlakové nádraží – historická fotografie

Vlakové nádraží 70. léta
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Hospodářská budova JZD 70. léta
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Areál JZD 70. léta
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MUDr. Ignác Wawruch
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Martin Ferdinand Chvátal-malíř světového jména
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Ing. František Novotný rektor Vysoké školy technické v Praze 1907-1908
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Jan Kahaj – samostatný výtvarný umělec a odborný restaurátor sochařských památek

