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Vážení čtenáři „Cesty“,
v dnešním vydání se dozvíte plno nových informací o dění
v našem mikroregionu. Je obdivuhodné, kolik kulturních
a sportovních akcí proběhlo. Není ale možné, abychom
o každé jednotlivé akci se podrobně rozepisovali. Proto Vás
prosím o shovívavost. Máme radost, že se daří naše obce
rozvíjet, vždyť nabídka zajímavých míst v našich sedmnácti
obcích je velmi různorodá.
Myslím si, že každý z nás má své oblíbené místečko,
kde je mu dobře. Někdo dá přednost poklidnému posezení
v hospůdce, jiný jízdě na kole po cyklostezkách, které se ně-

Mikroregion se baví, 27. 8. 2016

Revival fest, 3. - 4. 6. 2016

Dožatá, 13. 8. 2016

kdy klikatí podél řek, jindy zase míří přímo bez navýšení ke
zvolenému cíli. Někdo využije svůj volný čas jen k toulkám
našim půvabným hanáckým mikroregionem, který se rozšířil
o obec Želeč, z čehož máme velkou radost.
Všichni se snažíme udělat pro místa a krajinu, kde společně žijeme co nejvíce. Snad se nám to někdy i daří, ale …,
tak neváhejte a využijte následující letní dny k poznávání
svého rodného kraje.
Krásné léto Vám přeje
Bohumila Charvátová, předsedkyně MRG Němčicko

Pohádkový les, 18. 6. 2016

Na bicyklech Němčickem, 10. 9. 2016

Rockový mlýn 24. - 26. 6. 2016

Veterán rallye, 18. 6. 2016
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Svátek hudby, 17. - 18. 6. 2016

Zimní olymppijáda, 24. 6. 2016
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MAS Hanácký venkov
Vážení a milí čtenáři, obyvatelé Mikroregionu Němčicko,
Uplynulo již deset let od chvíle, kdy se obce Mikroregionu
Němčicko staly, spolu s dalšími subjekty a okolními obcemi,
zakládajícími členy nově vzniklé organizace – místní akční
skupiny. Spolku, který měl za cíl v rámci spolupráce veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru, zpřístupnit
našemu regionu část finančních prostředků z evropských
fondů na realizaci vybraných projektů rozvoje venkova.
Dnes, po desíti letech existence a desítkách podpořených
projektů, se účel fungování MAS nijak zásadně neliší. Stále jde o nástroj svých zakladatelů a členů a do určité míry
o nástroj dnešní doby. Umožňuje nám mj. přístup ke zhruba
40 milionům Kč, určeným na financování projektů v obcích
našeho regionu v příštích cca sedmi letech. Řadu podmínek
a tematických omezení, kam mohou z rozhodnutí státu tyto
peníze směřovat, musíme z naší pozice respektovat. Ovšem
i přesto jde o nezanedbatelný rozsah podpory a příležitost
k dalšímu rozvoji, které dávají existenci MAS jeden z hlavních
významů a smyslů.

Jaké projekty budou prostřednictvím MAS
v příštích letech podporovány
Při stanovení tematických oblastí projektů, podporovatelných v příštích letech prostřednictvím MAS, bylo třeba
vycházet z podoby jednotlivých operačních programů vyjednaných a schválených mezi ČR a EU. Navazující diskuze
zástupců obcí a dalších relevantních subjektů z našeho regionu pak vymezily osm konkrétních opatření:
1) Opatření Udržitelná a bezpečná doprava představuje
především projekty na výstavbu kratších cyklostezek,
sloužících obyvatelům regionu k dopravě do zaměstnání, do škol či za službami. Současně bude podporováno
budování či rekonstrukce chodníků v zájmu jejich přizpůsobení občanům s omezenou pohyblivostí či v zájmu
zvýšení bezpečnosti v daném místě.
2) Opatření Zázemí sociálních služeb a komunitní centra se
bude zabývat rekonstrukcí a vybavením prostor pro účely
setkávání různých skupin obyvatelstva – komunity (např.
členů spolků, seniorů, maminek s dětmi, mládeže atd.).
Rovněž se může jednat o rekonstrukci a vybavení prostor,
které slouží např. jako zázemí tzv. terénních sociálních
služeb (poskytované bez ubytování pro klienty).
3) Opatření Rozvoj vzdělávací infrastruktury cílí především
na budování a vybavení odborných učeben na základních školách se zaměřením na technické obory, přírodní
vědy, digitální technologie a cizí jazyky.
4) Opatření Modernizace zemědělských podniků se bude
věnovat stavebním úpravám či pořizování technologií,
mobilní techniky a strojů pro zemědělské podniky a podnikatele v rámci regionu.
5) Opatření Rozvoj nezemědělského podnikání bude prostřednictvím projektů na nákup strojů a technologií podporovat výhradně malé podniky a živnostníky fungující
v našich obcích.

2

6) Opatření Spolupracující a aktivní MAS představuje společné projekty více místních akčních skupin v rámci ČR
i EU. Zaměření těchto projektů by se mělo týkat především podpory různých propagačních a informačních akcí,
souvisejících s tématy Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR.
7) Opatření Sociální služby, sociální práce a sociální začleňování se zaměří na vytvoření tzv. komunitního plánu
sociálních služeb, tedy zajištění dostupnosti a pravidelné
aktualizace veškerých informací o poskytovaných sociálních službách v blízkém i vzdálenějším okolí, vč. poskytování poradenství občanům a konání pravidelného
setkávání obcí, poskytovatelů služeb a dalších subjektů,
jejichž cílem bude zajištění dostatečných kapacit, pokrytí
a kvality těchto služeb pro obyvatele našeho regionu.
8) Opatření Prorodinná opatření se zaměří především na
péči o děti během pracovní doby jejich rodičů. Půjde
o podpůrné aktivity činnosti školských a vzdělávacích
zařízení, ale jeho součástí bude např. i podpora příměstských táborů apod.
Uvedený výčet aktivit a oblastí je samozřejmě spíše náznakovitý a z pohledu podrobnosti a detailnosti tedy značně
neúplný. Jako určitý rámcový přehled o zacílení dotační podpory prostřednictvím MAS v příštích letech však posloužit
může.
V současné době již začíná fáze přípravy konkrétních projektů, a proto doufám, že v příštích vydáních CESTY již bude
možné jmenovat a představit Vám konkrétní akce, které se
realizují a mají za cíl rozvíjet ten náš krásný kousek světa –
Hanácký venkov.
Mgr. Dominik Vlč
ředitel MAS
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Dobromilice
Regionální muzeum v Dobromilicích
V Dobromilicích, v rekonstruované budově bývalé mateřské
školy bylo letos na jaře otevřeno regionální muzeum, ve kterém
má návštěvník jedinečnou příležitost ponořit se doby dávno zašlých časů. Muzejní expozice je věnovaná životu na hanáckém
venkově a možná už jen ti nejstarší z nás si ještě pamatují, jak
to kdysi na venkově vypadalo. Celá sbírka je datovaná přibližně do období z přelomu 19. a 20. století, ale nacházejí se v ní
i předměty novější povahy, a to z poloviny 20. století. Artefakty
se podařilo nashromáždit od místních obyvatel, ale převážná
část pochází i z Morkovic, Lešan, Čech pod Kosířem apod.
Stálá expozice v sobě zahrnuje prohlídku třemi na sebe navazujícími místnostmi. První dva celky jsou věnované hanácké
domácnosti - jedná se o světnici a ložnici hospodáře, hospodyně. Návštěvník se podívá na vybavení jizby našich prababiček, jak se dříve stolovalo, v čem se zadělávalo těsto na chleba nebo jak se dříve stloukalo máslo v máselnicích. Druhým
celkem je ložnice, která obsahuje dobové textilie jako dámské šátky a vlňáky, ale mnohé určitě zaujme i sbírka nočního
spodního prádla. Součástí je oděv venkovské ženy z přelomu

19. a 20. století a dětský hanácký kroj z počátku 20. století. Expozice v sobě zahrnuje kolébku pro miminko a dětské hračky.
Poslední místnost se specializuje na zemědělství a řemesla. Dává nám možnost poznat jak těžký byl život rolníka, který
neznal moderní techniku a většinu prací musel vykonávat ručně s pracovními nástroji jako byly cepy, s kterými se mlátilo
obilí, hrábě na seno, vidle apod. Z řemesel jsou zde zastoupeni košíkáři, koláři či stolaři. Kromě toho je místnost doplněna
dobovými a současnými fotografiemi a pohledy Dobromilic
a stručnou historií obce.
Muzeum bude otevřeno od dubna do října, v úterý od
9 - 12 hod, ve čtvrtek 13 – 17 hod a každou sudou neděli
14 – 17 hodin.
Kontaktní osoba: Bc. Denisa Zatloukalová, tel: 777 067 171,
e-mail: muzeum@dobromilice.cz.
Ceník vstupného:
- PLNÉ (dospělí a studenti nad 15 let)
20,00 Kč
- SNÍŽENÉ (děti od 6 do 15 let, důchodci)
10,00 Kč
- Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, děti do 6 let v doprovodu rodičů vstup zdarma.
Rekonstrukce Regionálního muzea v Dobromilicích byla
provedena za finanční podpory ROP Střední Morava ve
výši 6 835 143,-Kč. Celkové náklady rekonstrukce objektu
8 852 020,-Kč.
Bc. Denisa Zatloukalová

Dění na Základní škole Dobromilice
ve školním roce 2015/2016
Žáci 2. a 3. Ročníku se zúčastnili výuky PLAVECKÉHO VÝCVIKU v bazénu ZŠ
Horáka v Prostějově. Třetí a čtvrtý ročník
absolvoval, v rámci dopravní výchovy,
výcvik na DOPRAVNÍM HŘIŠTI, kde si
osvojovali a zdokonalovali základní znalosti a pravidla silničního provozu.
V říjnu školní družina pořádala již
tradiční BRAMBORIÁDU a o dušičkovém
čase HALLOWEEN. Proběhl také další
SBĚR STARÉHO PAPÍRU, kdy i přes menší
nepřízeň počasí „sběrači“ vytrvali a svezli
všechen starý papír. Peněžní částka, získaná sběrem starého papíru, byla ještě
tentýž týden použita na úhradu programu v projektu ZDRAVÍ - muzikoterapii.
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V předvánočním čase proběhla TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti MŠ, ZŠ a jejich rodiče s prohlídkou budovy školy. Také děti
z mateřské školy se přišly podívat na své
budoucí působiště. Školní družina hledala a našla svoji „SUPERSTAR“ a pořádala tradiční ČAJOVÝ DÝCHÁNEK. Žáci se
zapojili svým vystoupením do programu
pro obec ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU a vystoupením U BETLÉMU.
Děti shlédly dvě představení v Městském divadle Prostějov, zúčastnily se
hudebního programu MINISHOW S MÍŠOU a několik vybraných žáků navštívilo
městskou radnici. Na svém „spřežení“
nás přijel opět navštívit MIKULÁŠ se svo-

jí družinou.
Na začátku nového roku se konal ZÁPIS žáků do prvního ročníku. Využili jsme
možnosti (dne otevřených dveří pro veřejnost) k prohlídce nově zrekonstruované budovy - dříve mateřské školy – dnes
Regionálního muzea v Dobromilicích,
kde se také konal
VELIKONOČNÍ JARMARK a žáci naší
školy zpestřili krátkým pásmem básniček slavnostní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Nechyběly ani podobné akce, jako
například KARNEVAL ve školní družině,
RECITAČNÍ SOUTĚŽ a pěvecká soutěž
SLAVÍCI VE ŠKOLNÍ LAVICI, DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DO VYUČOVÁNÍ, kde měli
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rodinní příslušníci žáků možnost hodnotit nejen kvalitu metod při výuce, ale
také pozorovat chování a aktivitu svých
dětí ve školním prostředí. Zapojili jsme
se také do projektu ČESKÝ DEN PROTI
RAKOVINĚ, ve spolupráci s obcí a spolky
se konalo tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Projekt DEN ZEMĚ, byl tentokrát zamě-

řený na recyklaci a nežádoucí a rizikové
chování v naší společnosti. K dalším preventivním programům patřil také projekt ZDRAVÉ ZUBY nebo také BESEDA O
INTERNETOVÉM NEBEZPEČÍ.
Ke konci školního roku 2015/2016
se žáci naší školy zúčastní DNE DĚTÍ,
ŠKOLNÍHO VÝLETU a se svým kulturním

pásmem vystoupí na ŠKOLNÍ AKADEMII
a na SETKÁNÍ SENIORŮ.
Podrobnější popis všech aktivit Základní školy Dobromilice, spolu s fotodokumentací naleznete na webových
stránkách školy:
www.zsdobromilice.cz

Hurá na prázdniny!!!
Školní rok se pomalu chýlí ke konci a děti z Mateřské školy
v Dobromilicích mají za sebou spoustu zážitků.
V měsíci únoru pro ně byl, za pomoci rodičů, uspořádán masopustní průvod plný maškar. Děti procházely obcí v maskách
a zpívaly všem pro potěšení. Všude byly odměněny potleskem
a výslužkou. Do školky se vrátily s plným košem dobrot.
Pro své blízké připravovaly tradiční velikonoční jarmark,
tentokrát v nově otevřeném regionálním muzeu. Své výrobky zhotovovaly převážně z přírodních materialů, jako je dřevo,
keramická hlína a papír. Za výtěžek jely na poznávací exkurzi
a dobrodružnou výpravu. Čeká je ještě představení historického šermu, pasování na školáky, noční pobyt v MŠ se stezkou
odvahy a překvapení v podobě skákacího hradu, či létajících
balonků.
Pro své maminky připravily sportovní odpoledne plné her,
soutěží a krásných zážitků.
Spoustu zábavy si užily na tajné výpravě do MŠ Otaslavice.
Cestou pozorovaly sběr zemědělských plodin a pěstování rost-
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lin ve skleníku. Ve školce předaly kamarádům putovní vlajku
a spolu si zasoutěžily na školní zahradě. Odměnou jim bylo společné foto.
Děti se byly také podívat v zoologické zahradě na Svatém
Kopečku. Vláčkem procestovaly africké i euroasijské safari, kde
měly zvířátka téměř na dosah ruky. Všechny si výlet moc užily.
Na památku si přivezly malé zvířátko.
V červnu se ještě pojedou podívat do muzea v Prostějově na
expozici o pravěku. Nahlédnou do života pravěkých lidí z doby
bronzové a některé repliky pravěkých předmětů si budou moci
také osahat. Na tkalcovském stavu si mohou vyzkoušet tkaní
a na zrnotěrce drcení obilí.
Školní rok ukončí olympiádou mateřských škol v obci Doloplazy.
A teď už jen přejeme dětem krásné prázdniny a vám všem
léto plné pohody.
Kolektiv MŠ
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Dřevnovice
Kulturní výbor
Letošní rok 2016 jsme společně přivítali ohňostrojem 1. ledna v podvečer.
16. ledna jsme uspořádali Společenský
ples, na kterém nám zpívala k zábavě
i tanci Daniela Zapletalová se svým kolegou. Občerstvení po celý večer zajišťovali
manželé Zelinkovi, se svými pomocníky.
Účast na plese byla hojná a jsme rádi, že
jsme se tu potkali nejen se stálými návštěvníky našich akcí, ale i s novými tvářemi.
Pro naše děti jsme 30. ledna uspořádali Dětské šibřinky, kde nám hráli a zpí
zpíSpolečenský ples

vali kluci ze Zámecké kapely z Nezamyslic.
Každoročně pořádané veselí se těší stále
velké oblibě a děti nás pokaždé překvapí
svými krásnými kostýmy. Jejich rozzářená
očka jsou potom pro nás známkou, že
naše snaha nevyšla naprázdno.
5. března jsme se opět po roce sešli,
v Pohostinství U mlýna, s našimi sousedy
- důchodci. Letos jsme si mohli zazpívat
s kapelou „ Malá dechová Rozmarýnka“,
kteří své vystoupení zpestřili vyprávěním
„lidového vypravěče“. Manželé Blumen-

Dětské šibřinky

steinovi se postarali našim sousedům
o občerstvení.
19. března, týden před velikonočními svátky, jsme se sešli na sále Kulturního domu se zájemci o pletení pomlázek
a výrobu velikonočních dekorací. Součástí Velikonoční dílničky byl i prodej profesionálně vyrobených dekorací. Jsme rádi,
že se k našim malým výrobcům dekorací
přidali i někteří z těch, kteří se přišli na
akci podívat. Zájem o tento netradiční
druh zábavy nás překvapil a jsme rádi, že
se nám i podruhé konaná akce vydařila.
30. dubna jsme se osobně zúčastnili
na „Srazu čarodějnic“, se kterými jsme pomohli našim hasičům ozdobit Májku.
29. května jsme uspořádali dětské dopoledne, jako oslavu Dne dětí. Ve spolupráci s hasiči i sportovci jsme pro děti připravili
několik soutěží, za které byli odměněni malými sladkostmi. Jelikož tento den probíhal
na Areálu zdraví i Memoriál Aloise Zelinky
byla účast dětí opravdu veliká.
Ludmila Mlčoušková,
předsedkyně kulturního výboru

Sbor dobrovolných hasičů Dřevnovice
Vážení čtenáři „CESTY“. Chci Vás v krátkosti seznámit s činností našeho sboru od začátku roku.
Mezi první povinnosti sboru je výběr známek, plán práce
na nastávající rok, rozpočet sboru a daňová přiznání.
Celou dobu než se dalo něco dělat venku pár členů vyrábělo vozík na přepravu našeho stanu, po svařovacích pracích
nastala doba nátěru a naložení celé sestavy. Vozík se vydařil
a doufáme, že zabrání poškozování konstrukce. Pokračovali
jsme v přípravě a údržbě techniky a hadic. Bylo zjištěno, že naši
výbavu pro zásahovou jednotku musíme obnovit, a proto byla
pořízena sada zásahových hadic. Část dala obec a část sbor.
Naše zásahové vozidlo mělo problém s únikem paliva, a proto
bylo dáno do opravy. Pořízení a výměna nádrže obec přišla na
5 tisíc. Byla obcí provedena výměna vrat a oprava vstupu do
naši hasičské zbrojnice za 180 tis.Kč.
Naše jednotka zasahovala v Tištíně na likvidaci včel a byla
u vlakové nehody ve Chválkovicích, proběhlo školení preventistů a vedoucích mládeže. Obec získala dotaci na přestavění
vysílaček z Olomouckého kraje.
Začala pracovat naše mládež, vedoucí zjistila, že bude problém sestavit družstva z důvodu věkových kategorií, přijali jsme
3 nové mladé členy a snad se to podaří dát dohromady. Je to
problém malých obcí.
Náš sbor pořádá každý rok stavění máje a proto byl
28.dubna přivezen z lesa krásný strom a 30.4. byla májka po-
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stavena za pomoci místních čarodějnic. Tentýž den
jsme se zúčastnili
oslav Sv. Floriána
v Němčicích nad
Hanou, zde byli někteří naši členové
vyznamenáni. Po
mši svaté za hasiče
bylo malé pohoš-tění a oslava byla ukončena. Pro naše SDH se ale hlavní akce
teprve blížila. 28.5. byl 13. ročník „Kácení máje“, poté následovala dětská diskotéka a ve 20.00h začala Májová veselice pod
taktovkou DJ PAVOUKA. Druhý den tj.29.5. proběhl 9. ročník
„Memoriálu A. Zelinky“, počasí nám přálo a účast 29 družstev
napovídá, že akce má již jméno v celém okolí.
A co nás ještě čeká? Už jen spolupráce se složkami v naší
obci na akcích: hody, rozloučení s prázdninami , stezka odvahy a oslavy založení v okolních sborech Mořice a Koválovice
Osíčany.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům
i dobrovolníkům za pomoc při realizaci akcí pořádaných našim sborem.
Za SDH Dřevnovice Hrubý Miroslav st.
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Obecní knihovna Dřevnovice
Ve výstavním sále knihovny probíhá
výstava obrazů MUDr. Jiřího Bukvalda
s názvem Barevný svět v Dřevnovicích.
Malíř se narodil v Olomouci, kde získal
univerzitní vzdělání. Jeho první malířské pokusy jsou z doby pobytu v Litomyšli – akvarel, tempera. Nyní působí
ve Vyškově, kde se po patnácti letech
začal malování opět věnovat. Volí růz-

ná témata – od přírody, architektury,
postav či fantazie. Pracuje s akrylem,
olejem nebo kombinačními technikami. Při práci plochým štětcem ho baví
vytvářet obraz překrývajícími se tahy,
rád používá špachtli v různém časovém
zrání malby nebo všechny způsoby
dohromady – podle nálady a atmosféry. Vystavoval u knihkupce pana Dr.

Antoše ve Vyškově, v Knihovně Karla
Dvořáčka ve Vyškově, v Galerii pod
Petrovem v Brně a na zámku v Prostějově. V knihovně v Dřevnovicích je výstava přístupná každé pondělí od 19.00
do 20.00 hodin a v pátek od 14.00 do
15.00 hodin do konce měsíce června.
Marie Provazníková,
knihovnice

ně. Počátkem roku konkrétně začátkem
měsíce února jsme již tradičně pořádáli
dvoudenní turnaj ve stolním tenise, který
se odehrál v kulturním domě Zahrádka.
První den patřil mužům a ženám, druhý den patřil mládeži. Na tento turnaj se
všichni poctivě připravují již od začátku
roku v našem kulturním domě. S jarem se
také u nás rozjíždí nohejbal a tenis. Tyto
sportovní klání hrajeme na hřišti s umělým povrchem, které se vybudovalo před
třemi lety. Hřiště je vybudováno na areálu
zdraví hned vedle dětského hřiště, proto skýtá skvělé zázemí pro celou rodinu,
a tak si na své přijdou jak dospělí tak jejich
ratolesti. Zimní tenisový turnaj, který po-

řádáme, je O pohár starostky obce a proběhne ve sportovní hale v Nezamyslicích
v prosinci. Každoročně i letos 20. srpna
uspořádáme na hody sportovní den, a to
klání v nohejbale a ve vybíjené, kterého
se účastní týmy všech složek z naší obce.
I letos bude tento den ukončen hodovou
zábavou. Naše organizace se také zapojuje i do mimosportovních akcí v naší
obci a ráda pomůže ostatním složkám při
pořádání jiných akcí. Závěrem bych Vám
všem čtenářům Cesty za naší organizaci
SK Dřevnovice rád popřál hodně štěstí,
zdraví, pohody, zábavy a mnoho pěkných
sportovních zážitků v tomto roce.
Marek Ernek, předseda SK Dřevnovice

SK Dřevnovice
Milí čtenáři Cesty. Rád bych Vás prostřednictvím tohoto článku blíže seznámil s naší organizací. Náš klub má celkem
vytíženou činnost a to nejen sportovní.
Ale to může každý čtenář Cesty posoudit
sám po přečtení tohoto příspěvku. Začal
bych tedy sportovní činností. Hlavní aktivitou je u nás malá kopaná, kde hrajeme
ll. ligu. V jarní části se nám v malé kopané celkem dařilo a po posledním turnaji,
který jsme odehráli na domácím hřišti se
naši borci umístili na druhém a tudíž postupovém místě této soutěže. Zajistili si
tak postup do l. ligy. Také hrajeme turnaj
O pohár města Prostějova v malé kopané. Obě tyto soutěže hrajeme celoroč-

Mateřská škola Dřevnovice
Za uplynulé období se naše mateřská škola zúčastnila mnoha akcí. Nejstarší děti úspěšně ukončily kurz plavání a odnesly
si mokré vysvědčení z Plavecké školy ve Vyškově. Děti se jako
každý rok podívaly do našeho okresního města Prostějova.
Cestovaly vlakem, navštívily divadelní představení v kině Metro
s názvem „ Tetiny jedou do světa“. Byl to takový menší výlet, který děti vede k samostatnosti a osobní odvaze. Každý měsíc také
jezdíme autobusem na divadelní představení do Němčic, kde
připravují pro děti krásné pohádky. V květnu jsme připravili besídku pro maminky. Starší děti předvedly pohádku „Velká žízeň“,
myslím, že se všem líbila. Naše nejmenší zpěvačky sice své umě-
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ní neukázaly, ale i tak sklidily potlesk maminek a tatínků. Není
jednoduché vystoupit před publikem. Nejvíce se však děti těšily
na výlet. Tentokrát trochu netradiční, do KOVO ZOO ve Starém
městě. Počasí nám opravdu přálo. Seznámily se zde s využitím
odpadu, s jeho tříděním a prohlédly si neuvěřitelná zvířata, vyrobená z odpadních surovin ve skutečné velikosti. Pohrály si na
průlezkách, nakrmily srnky a daňky u motorestu „ Samota“. Další
akce nás ještě do konce školního roku čekají např. Olympiáda
mateřských škol v Doloplazech, návštěva ZD Tištín a zábavné
dopoledne v Nezamyslicích.
Jana Přidalová, ředitelka MŠ
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Hruška
Hasičský maškarní ples
Dne 19 .2. 2016 proběhl již 12. ročník Hasičského maškarního plesu.
Tohoto plesu se účastnilo zhruba
25 masek, které měly své zastoupení
napříč celým děním kolem nás. Účast--

nili se jak masky ze 70. let v podobě
Hippies, tak i ovečky známé z dob černobílých televizorů. Ovšem vítězem se
stal všem dobře známý řezník Krkovička. Stejně jako v předchozím ročníku

k tanci a poslechu hrálo olomoucké
trio BeNe. Celkem se prodalo téměř
140 vstupenek a sál se tak pěkně nadouval, a to nejen u výčepu, ale také na
tanečním parketu.

Dětské Šibřinky
Jak bývá již dobrým zvykem násle-dující den (sobota – 20. 2. 2016) přišlii
na řadu Dětské Šibřinky. Děti dokázalyy
své starší kolegy v maskách zcela hra-vě překonat, jelikož dorazily v poměr-ně výraznějším zastoupení, a to téměřř
v počtu 40-ti masek. Bohatá byla rov-něž tombola a připraveni pořadatelé,,
m
včetně klauna Šáši, zpestřili den malým
ratolestem řadou soutěží. Jak již býváá
zvykem, s blížícím se koncem maskyy
nechtěly opustit tu nádhernou atmo-sféru a jejich rodiče měli spoustu práce,,
aby své ratolesti dostali domů.

Námětové cvičení
Dne 27. 4. 2016 v 17:22 byl vyhlášen poplach, který se
týkal taktického cvičení. Toto cvičení probíhalo v Dobromilicích, kde se mělo jednat o požár tamní pily. Námětové
cvičení pro jednotky požární ochrany bylo poučné, a tak
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si téměř všechny sbory 16. okrsku mohly vyzkoušet dálkovou dopravu vody k hořícímu objektu. Po nástupu jednotek
a zhodnocení výsledků se mohli všichni, tentokrát již v klidu
a bez výstražných znamení vydat k domovu.

C
CESTA
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Sv. Florián
Dne 30.4.2015 jsme se účastnili průvodu a mše v Němčicích nad Hanou. Tohoto významného dne pro hasiče se kromě
našeho sboru účástnily téměř všechny spolky
polky 16. okrsku.

Hody
20166
H
d 20
Dne 22.5.2016 byly pro sbor dobrovolných hasičů víceméně pracovní, jelikož byly nápomocní při obecní události Hody
2016. Hasiči si letos vzali za své kompletní občerstvení, a to nejen v samotný den, ale po celý víkend. Všem, kteří se na tomto
pracovním víkendu podíleli, patří obrovský dík.

Křest knihy Dobrovolní hasiči Olomouckého
mouckého kraje
krajje
Náš sbor měl možnost se zúčastnit dne 27. 5. 2016 slavnostního
křestu knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“, která je průřezem historií všech dobrovolných sborů Olomouckého kraje od jejich
počátků až po současnost. Této slavnostní události se účastnilo téměř
1500 členů SDH. Tato kniha a celá akce vznikla za podpory hejtmana
Olomouckého kraje J. Rozbořila, který tuto knihu křtil speciálně připraveným chmelovým lektvarem s názvem Florián. Tuto knihu je možné
shlédnout jak na obecním úřadě, tak i ve sboru. Kromě samotného křes-tu byl dále slavnostně předán prapor KSH, jemuž žehnal sám Monsigno-re Jan Graubner.

Hruštičky
Ani jsme se nenadáli a blíží se konec
školního roku a tím i další rok existence občanského sdružení Hruštičky. I my
se můžeme ohlédnout zpátky na naše
působení v tomto roce. Myslíme si, že
rozzářené obličeje účastníků našich akcí,
které si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách http://hrustickyos.
webnode.cz, mluví za vše.
Zároveň je to čas vhodný přemýšlet
o naších aktivitách na školní rok nastávající. Přes prázdniny si dopřejeme trochu
odpočinku. Poté budeme pokračovat
v tradičních pilířích činnosti Hruštiček.
I nadále se budeme pravidelně setkávat každé druhé úterý v naší klubovně,
kdy je vždy připraven program pomáhající rozvíjet kreativitu našich dětí či

program podporující upevnění vztahů
v rámci naší komunity. Jednoduše řečeno: hrajeme si, vyrábíme a setkáváme se.
Už teď se poctivě staráme o naše
dýně, aby pěkně rostly a my je pak mohli
použít na konci října na veřejnou akci Dýňohraní. V rámci této akce se oblečeme
do masek, obdivujeme šikovnost našich
dětí při vyřezávání výtvorů z dýní a projdeme se v lampionovém průvodu.
Než se nadějeme, budeme vítat advent při akci rozsvěcování vánočního
stromečku. Tato akce je vždy spojena
s malým jarmarkem vánočních dekorací
včetně výrobků z keramiky našich dětí,
členů a příznivců vytvořených v klubovně Hruštiček. Tradiční vánoční pochoutky
samozřejmě nemohou chybět.
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K odpočinku od předvánočního shonu jsou všichni zváni v rámci výletu na
Vánoční trhy v Olomouci. Zde můžeme
načerpat inspiraci na dárky i mlsání pro
blížící se štědrý večer.
V žádném případě nemůžeme opominout další činnost naší organizace,
tentokrát zaměřenou na dospělé. Jedná
se o keramiku pro dospělé, která bude
pokračovat od září se stejnou frekvencí
jako letos, tedy jednou za 14 dní v pondělí. Zde si mohou hrát i velké holky a kluci.
Plán našich akci je pravidelně aktualizován na dveřích klubovny, vystaven
na obecní nástěnce popřípadě na našich
webových stránkách http://hrustickyos.
webnode.cz.
Přijďte se na nás podívat, všichni jste
zváni a těšíme se na Vás, Hruštičky
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Koválovice – Osíčany
Sbor dobrovolných hasičů 2016
Rok 2016 hasiči začali turnaajem malé kopané v Nezamysliicích, kde získali 1. místo.
V únoru byl zorganizován
n
masopustní průvod, prochá-zející z Koválovic do Osíčan
s hojnou účastí 18 různých
masek a s doprovodem malé
kapely.
13. února byl pořádán
Hasičský ples v kulturním
domě. V neděli 14. února
byly uspořádány pro děti
dětské šibřinky, které byly
pojaty v duchu klaunů a šašků.
V březnu hasiči pořádali velikonoční zábavu ve stylu diskotéky.
V dubnu hasiči v obci provedli sběr železa a bílého odpadu.
Tento sběr se odehrával za nepřízně počasí, ale zato s dobrým výsledkem. Zapůjčené obecní auto
sváželo bílý odpad.
Již tradičně se hasiči největší
ní
měrou podílí na stavění a kácení
máje v areálu koupaliště.
úZačátkem května se hasiči zúčastnili s mladšími i staršími žákyy
závodů v požárním útoku v Něm-čicích nad Hanou, kde se mladšíí
umístili na desátém místě a staršíí
na šestém místě. Ve svých kategoriích to byly jejich první závody.
Koncem května hasiči závodili v Mořicích s oběma družstvy
dětí a s družstvem žen. Zde se
mladší žáci umístili na místě šestě.
tém a starší na osmém místě.
Ženy vyhrály okrsek 17!
29. května se hasiči
účastnili Memoriálu A. Zelinky v Dřevnovicích, kde starší
žáci se v okrsku 17 umístili
na prvním místě a mladší
žáci na druhém místě.
Na ukončení prázdnin
uspořádají hasiči pro děti
noční stanování se stezkou
odvahy.
Jan Berka, velitel
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Provoz víceúčelové vodní nádrže
„Koupaliště“ Osíčany
Červenec - srpen:
denně od 10.00 do 18.00 hodin.
Občerstvení: párek v rohlíku,
hranolky, cukrovinky, pivo, limo.
Koupání v bazénech na vlastní nebezpečí.
Poplatek za vstup do sportovně-rekreačního areálu:
- děti do 6 let zdarma
- od 6 - 18 let 10 kč
- dospělí
15 Kč
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Mořice
Z činnosti zastupitelstva obce v roce 2016
Vážení spoluobčané a čtenáři. Máme za sebou mnoho akcí,
z nichž poslední „Moravský revival festival 2016“, který se vrátil
pod záštitu obce, se po všech stránkách vydařil. Tato akce nás
vyburcovala k úpravě pódia, jehož střecha byla zdvižena o jeden metr a rozšířena na celou plochu pódia. Také sokolovna
doznala určitých oprav za podpory obce, ve kterých se bude
dál pokračovat.
V letošním roce hodláme podpořit hasiče pořízením zásahového vozidla a plovoucího čerpadla. 20. srpna nás čekají
oslavy 120 let od založení hasičského sboru v Mořicích. Nenechte v tom hasiče samotné a přidejte se k jejich oslavě.
V naší obci jsme se letos rozhodli směřovat projekty ke
zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, především
chodců. Některé záměry jsou rozsahu malého a řeší se snadněji, jiné projekty jsou složitější, a jsme nuceni je řešit po mnohaletých odkladech. Doufám, že dojdeme ke vzájemné shodě
všech zúčastněných stran.

Připravujeme úpravu přechodu pro chodce na silnici I/47,
který nevyhovuje svou délkou stávajícím normám. S tím je
spojený i posun autobusové zastávky směr Vyškov. Dále plánujeme zpomalení provozu za humny, a to umístěním značek
Zóna 30 a pomocí zpomalovacích prahů. Z dalších oprav jmenujme opravu schodiště do obchodu, předláždění chodníku
před zámkem a opravu lávky na Mokroši, která je po osmi letech užívání v havarijním stavu.
V aktuálním čase projekčně připravujeme opravu Mateřské školy, kde chceme zásadně řešit energetické úspory spojené se zateplením fasády a výměnou zdroje i rozvodů tepla.
Dalším záměrem je revitalizace zeleně uvnitř obce v návaznosti na projekt realizovaný v roce 2015.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří
se podílí na zvelebení naší obce.
Za zastupitelstvo obce Mořice
Martin Obruča – starosta

Z činnosti TJ Sokol Mořice v roce 2015 a výhled do roku 2016
Vážení čtenáři, sestry a bratři. Každým rokem zaměřujeme
naši činnost na tři základní oblasti a to akce společenské, tělocvičné a pracovní.
31. 1. 2015 jsme ve spolupráci s hasiči uspořádali ples
a 1. 2. dětské šibřinky. 20.2. proběhla valná hromada. 30. 4.
jsme pomohli s organizací soutěží pro děti v souvislosti s akcí
„Pálení čarodějnic a stavění máje“. Stejný průběh měl i začátek
roku 2016, pouze se liší termíny. U kulturních akcí si vážíme
Vaší hojné účasti.
V měsíci květnu roku 2015 jsme připravovali areál na pořádání kulturních akcí. Proběhla výměna části venkovních laviček, výmalba pódia, oprava schodů a úklid. V září byla realizována výměna oken, zateplení a zhotovení fasády sociálního
zařízení. Další podzimní úklidová brigáda areálu. V listopadu

jsme provedli výměnu plynového topidla v posilovně, regulátoru plynu a úpravu vedení.
V letošním roce jsme si naplánovali úpravu pódia, částečnou opravu fasády sokolovny a zídek, lokální opravy stropu na
sále a výmalby uvnitř sokolovny.
V průběhu roku je hojně využívaná posilovna, rekreačně
hrajeme stolní tenis. Pořádáme tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Závěrem chci poděkovat za přízeň členů TJ Sokol Mořice, ale i ostatních občanů, kteří přiložili ruku k dílu. Vážíme si
podpory zastupitelstva Obce Mořice a spolupráce s obecními
pracovníky. Těšíme se na Vás v naší sokolovně, ať už přijdete za
sportem, či kulturou.
Ladislav Štěpánek, starosta TJ Sokol Mořice

Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice
Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice zahájil rok 2016 tím, že se pečlivě věnoval přikrmování zvěře. Zvěř bylo
potřeba dostatečně zásobovat krmivem
jadrným, dužnatým a objemovým. Zvěř
je potřeba krmit odpovědně, aby zimu
přežila v dobré fyzické kondici.
Dne 5. 3. 2016 proběhla výroční členská schůze Mysliveckého spolku Mořice
– Vrchoslavice, na které členové zhodnotili svou práci za rok 2015. Na schůzi byly
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naplánovány akce a pracovní činnost myslivců na celé období roku 2016. V měsíci dubnu letošního roku bylo uloveno 6
liščat. Dne 23.4.2016 proběhl v Mořicích
v areálu sokolovny jarní svod psů všech
loveckých plemen. V měsíci květnu byl
uloven první kus černé zvěře a první kus
srnčí zvěře (srnec). Dne 4. 6. 2016 Myslivecký spolek Mořice – Vrchoslavice pořádal dětský den v areálu fotbalového hřiště ve Vrchoslavicích.

Zbytek roku se budou myslivci věnovat lovu predátorů, kteří škodí na drobné
zvěři a lovu zvěře podle plánu hospodaření. Na letošní podzim Myslivecký spolek
plánuje zvěřinové hody. V období měsíců
listopad a prosinec budou probíhat hony
na drobnou zvěř. Sami myslivci jsou zvědaví, zda a v jakém počtu bude rok 2016
úspěšný v lovu bažantů a zajíců.
Milan Václavíček
hospodář Mysliveckého spolku
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Kulturní a knihovnické novinky
Pár dnů po Novém roce následuje v kalendáři svátek Tří
králů, který byl v Mořicích obdobně jako ve zbytku země
spojen s Tříkrálovou sbírkou pro
Charitu ČR, tři skupiny koledníků
vybraly částku okolo 10 tisíc korun. Knihovna v lednu uspořádala Besedu s regionální autorkou
Adélou Palíškovou o její publikaci
Probuzené vzpomínky, kde pamětníci vzpomínají na druhou
světovou válku ve Vrchoslavicích
a okolí. Během února úspěšně
proběhla revize knihovního fondu, knihovnu poctily návštěvou
děti z MŠ Mořice a bylo vytvořeno nové logo této instituce, logo
navrhl student Dominik Skřička z Kroměříže. TJ Sokol a SDH

s podporou OÚ připravili Maškarní ples a dětské šibřinky.
V březnu se mohli občané zúčastnit Koštu pálenek nebo Velikonočního jarmarku, který pořádali hasiči, pro děti knihovna
připravila Noc s Andersenem.
Na konci dubna proběhlo Pálení čarodějnic a stavění máje,
byly připraveny soutěže pro
děti, na závěr se opékaly špekáčky, na konci května se máj
pokácel. První červnový víkend patřil 16. ročníku Revival
festivalu Mořice 2016. Aktuality o kulturním dění naleznete
na www.morice.cz, o knihovně na knihovna.morice.cz.
Tomáš Pavelka,
knihovník a člen KK

Mateřská škola Mořice
Mateřská škola v Mořicích má v současné době naplněnou kapacitu. Do mateřské školy je na rok 2016/2017 zapsáno
16 dětí. Pedagogičtí pracovníci, ředitelka
Mgr. Alena Řezáčová a učitelka Bára Vinklerová, se snaží dětem nabídnout pestrý
program.
Během školního roku se z bohatého programu mateřské školy podařilo
uskutečnit mnoho akcí, které doplnily
ŠVP mateřské školy. Děti získaly nové
poznatky a hodně se toho naučily
i prakticky. Například nové vědomosti
procvičovaly v zábavné angličtině, zpívaly s klavírem a vystupovaly pro rodiče i veřejnost s živým programem na
besídkách i na Vítání občánků a také
při setkání se seniory. Mateřská škola se
představila veřejnosti i drobnými výrobky dětí, které prezentovala na výstavách

ve spolupráci s mořickými hasiči. Děti se
účastnily se svými výkresy i mnoha soutěží. Den se sportovci a karneval pro děti
byl moc pěkným zpestřením zimního
období. Mateřská škola nechyběla ani
při setkání malých čarodějek a čarodějů
a stavění „MÁJE“ v Mořicích.
V letošním roce se nám podařilo zorganizovat výuku plavání a navázat spolupráci s Mensou ČR. Metoda učení Mensa
NTC, kterou jsme po vícestupňovém
proškolení přijaly za vlastní, pomáhá díky
promyšlenému systému smysluplných
aktivit rozvíjet nadání dětí v oblasti rozumových funkcí. Naše děti mají také plně
kvalifikovanou péči v oblasti logopedického rozvoje a poruch učení. Mateřská
škola spolupracuje i s UP v Olomouci
a čtyři studenti zde plnili v průběhu roku
svou pedagogickou praxi.
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Pokud se chcete o našich aktivitách
dozvědět více, podívejte se na naši fotogalerii nebo nás přímo navštivte při DNU
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ Mořice, který
se uskuteční 28. 6. 2016.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, přátelům mateřské školy, kteří
s námi v tomto školním roce spolupracovali i všem zastupitelům Obce Mořice za
podporu i materiální pomoc. Také děkujeme všem občanům Mořic, kteří podpořili naši sběrovou akci.
Co nás čeká v dalším období? Chceme se zaměřit na zlepšení materiálně
technické vybavenosti mateřské školy
a technického zlepšení stavu budovy.
Naším cílem je, aby se děti v mateřské
škole cítily příjemně a do školičky chodily
rády a s nadšením.
Mgr. Alena Řezáčová a Bára Vinklerová
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Němčice nad Hanou
Investiční akce v Němčicích nad Hanou
Revitalizace veřejného
prostranství ve městě
Němčice nad Hanou
Od září do poloviny prosince 2015
probíhala v Němčicích nad Hanou
revitalizace veřejného prostranství.
Jednalo se o rekonstrukci komunikací,
chodníků, veřejného osvětlení a zeleně v ulicích Okružní, Lomená, Dukelská,
ská,
spojka za novinovým stánkem a školní chodník.
h d ík DodavateD d t
lem stavby byla společnost COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice. Tato akce byla spolufinancována z Regionálního

operačního programu Střední Morava /dále ROP/. Celkové
náklady na akci „Revitalizace veřejného prostranství“ jsou
13,23 mil. Kč, dotace z ROP činí 9,9 mil. Kč.

Rozvoj technologické infrastruktury ICT

Údržba fasády na ZŠ

V listopadu 2015 byl předán realizovaný projekt “Rozvoj
technologické infrastruktury ICT Němčice nad Hanou“. Přínosem tohoto projektu je především zvýšení úrovně elektronické
veřejné správy a samosprávy a větší komfort pro elektronickou
komunikaci občanů a institucí s radnicí. Realizaci provedla firma
Q-COOP, s.r.o. Kroměříž. Celkové náklady činily 2,34 mil. Kč, dotace poskytnutá přes MMR z Evropských strukturálních fondů
činila 1,89 mil. Kč.

V těchto dnech se dokončují udržovací práce na fasádě základní školy ze severní strany. V roce 2008 bylo provedeno zateplení obvodových stěn základní školy s fasádní silikonovou omítkou. Na severní straně byla fasáda po
uplynutí několika let pokryta vodní řasou a náletem černé
plísně. K tomuto poškození dochází z důvodu kondenzace vody na neosluněných nebo špatně odvětrávaných
stranách objektů, dochází zde ke snížení pH pod 8,5 což je
pro tyto mikroorganismy živná půda. Jedinou ochranou
je včasný zásah chemickými biocidními přípravky, následné omytí tlakovou vodou a kartáčem a následná aplikace
biocidních přípravků na fasádu a tím ochrana fasády na
další období. Nákladyy na údržbu 1m2 činilyy 200 Kč.

Rekonstrukce chodníků v ulici ČSLa
V dubnu 2016 byla zahájena rekonstrukce chodníků v ulici
Československé armády. Dodavatelem stavby je firma V. H. P.
Ivanovice na Hané. Předpokládané náklady činí 470 tis. Kč. Akce
je financována z prostředků města.

Slavnostní otevření nové prodejny v ulici Masarykova
a
18. července 2016 vás zve společnost FIBAS, spol. s r.o. na první nákup do
o
nově vybudované prodejny na křižovatce ulice Masarykovy a cesty na Vrchosla-vice.
Ivana Dvořáková, starostka, Ing. Jan Vrána, místostarosta
a
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Slavnostní otevření hřiště a zahradyy v ppřírodním stylu
17. 5. 2016 proběhlo slavnostní otevření
hřiště a zahrady v přírodním stylu v mateřské
škole v Němčicích nad Hanou. Rekonstrukce
započala v srpnu minulého roku a provedení
této akce se zhostila firma KAVYL, spol. s r.o.
Mohelno. Za rekonstrukci chodníků stojí firma
DELTA POLKOVICE s.r.o. Dotace na projekt byla
poskytnuta ze zdrojů EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Celková hodnota díla včetně chodníků činní 2,88 mil Kč.
Martina Luběnová,
ředitelka MŠ Němčice nad Hanou

Oznámení ředitelky MŠ
Mateřská škola Němčice nad Hanou oznamuje, že pro školní rok 2016/2017 má volná místa v MŠ a přijímá přihlášky do
konce června. Zájemci si mohou přihlášku volně stáhnout na: www.msnemcicenadhanou.webnode.cz nebo vyzvednout
v kanceláři MŠ.
Martina Luběnová, ředitelka MŠ

Muzikál ze školy
Tak se jmenovala letošní školní akademie Základní školy v Němčicích nad Hanou, jejíž představení proběhla ve dnech 25. – 27. května v sále
kina Oko. V téměř tříhodinovém programu na jevišti vystoupilo 340 žáků ze všech tříd, mnozí z nich
účinkovali i vícekrát. Další desítky žáků pomáhaly
při organizaci a jako technické zázemí. V hledišti se
vystřídalo 375 našich žáků a 40 dětí z mateřské školy
na školních představeních a 720 platících diváků na
představeních pro veřejnost.
Naďa Tesaříková

Hanácký divadelní máj
V letošním roce se konal v Němčicích
nad Hanou jubilejní 30. ročník Hanáckého divadelního máje. Zájem o tento ročník byl velký nejen ze strany soutěžních
souborů, kterých se zúčastnilo 16, ale i ze
strany diváků, kterých přišlo do sálu kina
OKO více než 2 200. Oslavovali jsme nejen
třicátiny festivalu, ale na závěr i nominacii
našeho Divadelního spolku Na štaci naa
Národní přehlídku Krakonošův divadelníí
podzim Vysoké nad Jizerou.
Hanácký divadelní máj není jen o di-vadle, ale také o doprovodných akcích,,
které jsou připravovány zejména pro děti..
V letošním roce to byla výtvarná soutěžž
pro mateřské školy na téma pohádkyy
O koblížkovi. Do této soutěže se zapojilo
o
osm mateřských škol a o vítězi rozhodlii
členové soutěžních souborů, kteří dalii

ní HDM
Slavnostní zaháje

nejvíce hlasů dílku Mateřské školy
Dřínov. Pro žáky základní školy byla
připravena literární soutěž Andersenova hvězdička, do této soutěže
bylo odevzdáno celkem 64 prací
a 12 nejlepších bylo oceněno v různých kategoriích.
Ing. Jana Oulehlová

DS Na Štaci N
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Nezamyslice
Nezamyslické ohlédnutí za začátkem roku 2016
Začátkem roku jsme dokončili osvětlení cyklostezky mezi Nezamyslicemi
a místní částí Těšice. Jednalo se o obnovení kdysi zrušeného původního osvětlení. Uvedená cyklostezka je využívána
především občany Těšic při cestě do
zaměstnání a při cestě dětí do školy. Je
ale také hojně využívána při procházkách ostatních občanů kolem místní
kapličky. Jsme rádi, že se nám podařilo
osvětlení realizovat a zvýšit tak hlavně
bezpečnost občanů pohybujících se na
této cyklostezce.
Další letošní větší akcí byla
y rekonstrukOsvětlení cyklostezky

ce parkoviště a chodníku u hřbitova.
Původní chodník byl nahrazen novou
zámkovou dlažbou a zároveň bylo vydlážděno i celé parkoviště. Zvýšil se tak
komfort všech návštěvníků místního
hřbitova. Tato akce navazovala na již
dokončenou investici – úpravu prostranství před smuteční obřadní síní.
Pro sportovce jsme jako „letní“ doplnění naší sportovní haly vybudovali víceúčelové hřiště. Část nákladů na jeho realizaci se nám podařilo zajistit pomocí
projektu Nadace ČEZ – Oranžové hřiště.
Hřiště o rozměru 36x18 metrů lze vyu-

žít jako tenisový kurt, hřiště na nohejbal, volejbal, menší formu basketbalu,
nebo třeba i fotbálek. Díky osvětlení
je možno hřiště využívat i ve večerních
hodinách. Pokud by byla zase někdy ta
pravá zima, má hřiště i mantinely a lze
jej tedy využít i jako kluziště.
Hlavní investiční akcí letošního roku ale
bude dlouho očekávaná přístavba základní školy. Díky opakované snaze se
nám podařilo získat dotaci z ministerstva školství a na podzim by měla začít
výstavba.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta

rekonstrukcí
Parkoviště u hřbitova před

Nové víceúčelové hřiště
onstrukci
Parkoviště u hřbitova po rek
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Žáci Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích
úspěšně reprezentovali Olomoucký kraj v celorepublikových
kolech soutěží „Finanční gramotnost“
Vitae“
otnost a „Tuta Via Vitae
Koncem dubna 2016 dosáhli žáci druhého stupně Masarykovy základní a mateřské školy v Nezamyslicích velkého
úspěchu. Jako jediní reprezentovali Olomoucký kraj v celorepublikových kolech soutěží „Finanční gramotnost“ a „Tuta
Via Vitae aneb bezpečná cesta životem pro občana EU“. Ve
finanční gramotnosti naši žáci získali v silné konkurenci skvělé třetí místo, v soutěži s bezpečnostní tematikou „Tuta Via
Vitae“ výborné páté místo.
Na detaily z obou soutěží jsem se zeptala člověka nejpovolanějšího, a to paní učitelky Mgr. Jarmily Krupičkové, která
žáky na obě soutěže pečlivě a dlouhodobě připravovala.
„ V úterý 26. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní
finále 7. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Nad finálovými koly soutěže převzal záštitu prezident České republiky
Miloš Zeman, místopředseda Senátu Parlamentu ČR Zdeněk
Škromach, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, náměstek MŠMT ČR Jaroslav Fidrmuc, devět krajských hejtmanů
a Adriana Krnáčová, primátorka Hlavního města Prahy. Finále
soutěže již tradičně zahájil Miroslav Singer, guvernér České
národní banky. Ve finálovém kole soutěžilo 14 tříčlenných
družstev. Družstvo Masarykovy ZŠ a MŠ v Nezamyslicích ve
složení Aneta Crhanová (9. A), Aneta Šiklingová (9. A) a Tadeáš Vymazal (9. A) se s ostatními vítězi krajských kol utkalo
v prostorách historického areálu benediktinského opatství
EMAUZY v Praze. Otázky byly vybírány z těchto tematických
okruhů: informační gramotnost, peněžní gramotnost, cenová gramotnost, rozpočtová gramotnost, právní gramotnost
a ochrana spotřebitele. Na všechny otázky naši deváťáci odpověděli správně. Druhým rozhodujícím kritériem pro přidělování bodů byl čas, za který soutěžící zodpověděli své otázky. V boji o titul „Mistra republiky ve finanční gramotnosti“
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skončili žáci z Nezamyslic na výtečném 3. místě.
Ve čtvrtek 28. dubna 2016 se v Praze uskutečnilo celostátní finále soutěže „Tuta Via Vitae aneb bezpečná cesta životem
pro občana EU“, ve kterém jsme obsadili skvělé 5. místo. Na
průběh finálových kol dohlížela odborná porota pod vedením PaeDr. Miroslavy Salavcové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která podtrhla tu skutečnost, že právě znalosti, které rozvíjí tato soutěž, jsou pro každého z nás
potřebné v mnoha běžných životních situacích. K tomuto
názoru se přidala i zástupkyně Ministerstva zdravotnictví ČR
Mgr. Hana Davidová. Družstvo reprezentující Masarykovu ZŠ
a MŠ Nezamyslice ve složení Valerie Barošová (8. A), Jolana
Moravcová (8. A) a Adéla Špalková (9. A) se utkalo s ostatními
vítězi krajských kol v prostorách historického areálu benediktinského opatství EMAUZY v Praze. Otázky byly vybírány
z těchto tematických okruhů: Požární gramotnost aneb Než
přijde hasič, Bezpečnostní gramotnost aneb Než přijde policista, Zdravotní gramotnost aneb Než přijde lékař, Občanská
gramotnost aneb Občan v obci, ve státě a v EU, Pojistná gramotnost aneb Ochrana majetku a zdraví a Právní gramotnost
aneb Občan a právo. Všichni tito žáci si zaslouží obrovskou
pochvalu za velmi dlouhou a náročnou přípravu. Gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy, která
je na své žáky náležitě hrdá,“ řekla o průběhu soutěží paní
učitelka Krupičková.
A já jen jménem naší školy připojuji velké gratulace a díky
za skvěle odvedenou práci a konstatování, že jsme hrdí nejen
na naše skvělé žáky, ale i na naši skvělou paní učitelku Krupičkovou.
Mgr. Dagmar Halašová
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Pavlovice u Kojetína
Kulturní život v obci aneb jak běžel čas
Obec nastartovala své zejména společenské a volnočasové prožitky a zábavu již v měsíci listopadu na hodové zábavě v den patrona obce sv.Ondřeje na
závěr listopadu; následně pak pokračoval
život zdobením a svěcením vánočního
stromku, mikulášskou nadílkou spojenou
s loutkovým představením v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Pavlovicích,
individuálními akcemi ve vánoční době
a pro umocnění slavnostního vánočního
ducha pak koncertem místního kostelního sboru pod vedením varhanice paní
Marie Konůpkové.
A nastal nám další rok – 2016 - a s ním
i nové úkoly, které před námi vyvstaly. Jelikož se však v tomto čísle věnujeme pouze kultuře, pracovní problémy můžeme
opominout.

Úvodní měsíc celého roku, konkrétně
23.ledna, byl odstartován již tradičním
Setkáním seniorů v prostorách obecního
úřadu. Jako prověřenou a osvědčenou
značku jsme zvolili Jendu Večerku z Uh-

řic, který všem přítomným zahrál a zazpíval. Trošku šrám na celkové vizáži přinesla
v tu dobu chřipková epidemie, což se
projevilo na jindy bohaté účasti, což byla
jistě škoda.

III. Obecní ples
V sobotu 20. 2. 2016 jsme se sešli již v pořadí na třetím Obecním plese, kdy jsme využili krásně opravené prostory místní sokolovny. K tanci a poslechu nám zahrála skupina Gibon a mistrné figury, pózy i kroky předvedli mistři v latinskoamerických
tancích z taneční skupiny z Kroměříže. Jen my, návštěvníci plesu,
jsme jejich špičkových výkonů zrovna nedosahovali, a tak jsme
se zase vrtěli naučenými a prostými kroky. Ale stejně se všichni
skvěle bavili a měli i dostatečný prostor na své taneční kreace.
K doplnění sil a elánu jsme využívali náš občerstvovací koutek

(každý podle svých chutí a samozřejmě našich možností).
Muzika hrála přiměřeně věkovému průměru účastníků.
Pravda dechovky bylo trošku méně, ale do příštího plesu máme
možnost tyto nedostatky vychytat.
Z našeho pohledu a ohlasů občanů se ples povedl, rádi by
jsme viděli větší účast, ale toto my (kulturní komise) neovlivníme. Přece jednou či dvakrát do roka se společně sejít a pobavit
se je docela příjemné. Takže na IV. Obecním plesu v únoru příštího roku Vás všechny rádi přivítáme.

Dětský karneval
Přesně týden po plese jsme naplánovali dětský karneval. Po dvou letech
jsme karneval pořádali samy, bez Dřínovských žen. No a kupodivu to šlo,
akci jsme zvládli sami ve vlastní režii
a vlastními silami.
Letošním tématem bylo z pohádky
do pohádky a Tonda Čárlí Bartošík se
svými pomocníky, se s náročným úkolem, vytvořit zábavné odpoledne a pobavit malé i velké,velice šikovně vyrovnal.
Děti i rodiče dorazili v hojném počtu
do sokolovny v Pavlovicích a úderem
třetí hodiny pan Tau zahájil program,
který také moderoval. Celé odpoledne
bylo plné soutěží, her a děti si to náležitěě
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užívaly. A i my dospěláci jsme se měli na
co dívat. Téměř všechny děti přišly v maskách, a tak kam člověk pohlédl, všude rejdily karnevalové masky. Pravda, některé
byly z půjčovny, ale spoustu maškarních
kostýmů si děti vyrobily spolu s rodiči
a ukázaly všem okolo jak jsou šikovné.

Samozřejmě, že vše jednou končí a tak
i náš karneval dospěl ke konci. A na závěr
zůstalo malé překvapení, které děti nečekaly (ale spíše čekaly). Spadlo mezi ně, ze
sítě umístěné u stropu sokolovny, 100 nafukovacích balonků. Samozřejmě radost

dětí byla obrovská a všechny děti začaly,
ostatně tak jako loňský rok, lovit balonky
ke své veliké radosti všech dětí. Ovšem
pozorovala je obří tarantule i s mouchou
tse-tse. A nestačili se divit co naše děti vše
dokáží a možná byly rády, že zazvonil zvonec a pohádky byl konec.

Ostatní kulturní akce
12. 3. 2016 jsme již, stejně jako předcházející roky, poděkovali našim něžnějším polovičkám k svátku MDŽ a opět jsme
využili Jendu Večerku. Za příjemně strávené chvíle děkujeme
Jendo.
19. 3. 2016 proběhla soutěž o nejlepší slivovici, kterou
uspořádal člověk nad míru zasvěcený, pan Karel Blažek se svým
týmem zkušených porotců.
20. 3. 2016 byla pro inspiraci a navození velikonoční atmosféry uspořádána Velikonoční výstavka, kterou vedoucí kroužku
Šikovných ručiček paní Jitka Kluvancová připravila spolu se všemi, co chtěli něco krásného ukázat a předvést své výtvory.
29. 4. 2016 jsme postavili májku a pálili čarodějnice. Své
ukázky předvedla i jednotka DOBROVOLNÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY České republiky, která projevila zájem o spolupráci s naší obcí
a nabídla alternativní a smysluplnné využití hasičské zbrojnice.
Následný den (30.4.) pak byla postavena májka v místní části
Unčice a ani zde nezůstala jediná čarodějnice.
28.5. 2016 bylo provedeno kácení májky (následný den pak
v Unčicích) a společně s dětmi jsme oslavili různými soutěžemi
Dětský den. Nakonec se podařilo májku vydražit.
A co nás tedy ještě čeká?
1.7. 2016 na Dětském hřišti na Lhotě zahájíme prázdniny
17.9. 2016 u hasičské zbrojnice – Hon na lišku
22.10. 2016 drakiáda-sraz před hasičárnou
26.10.2016 sokolovna od 20.00 hod. Hodová zábava
4.12. 2016 zasedací místnost OÚ Mikulášská besídka s nadílkou
Všechny akce – pokud není uvedeno jinak - začínají
v 15.00 hod, případně bude čas upřesněn.
Jak vidíte, akcí pro pobavení a zábavu je v Pavlovicích u Kojetína a Unčicích dost a dost, jsou ale vždy náročné nejvíce na
čas. Proto je pro kulturní komisi pod vedením jejího předsedy
Luboše Lišky za mohutné spolupráce místostarosty Vladimíra
Bulky největší odměnou váš zájem a účast. Chceme touto ces-tou poděkovat všem co při těchto akcí přikládají ruku k dílu.
Předseda kulturní komisee
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Pivín
Hasičský den v Pivíně
V sobotu 28. května 2016 uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů v Pivíně Hasičský den. Chtěli jsme uspořádat klání,
ve kterém by mohli navzájem změřit síly
mladí hasiči, družstvo žen, družstvo mužů
a zároveň také rodinná družstva, která si sestavili členové SDH Pivín. Všichni měli jednotnou výzbroj, kterou používají na soutěžích družstva mladých hasičů. Přihlásit
se mohl každý, kdo si sestavil své družstvo.
Členy týmů byli babičky i dědečkové se
svými vnoučaty, rodiče s dětmi,
sourozenci, bratranci a sestřenice, kamarádi, bývalí i současní
členové. Nikdo neměl možnost
předem trénovat. Startovné
bylo zároveň cenou pro vítěze,
kterou si mohl každý vybrat
podle svého umístění. Hasičský den byla divácky atraktivní
akce, která nás všechny moc
pobavila a těšíme se, až si ji na
podzim zopakujeme.
Za SDH Pivín zapsala
Kamila Dvořáková

20

CESTA - Léto 2016

TJ Sokol v Pivíně
Fotbalový oddíl řídí pětičlenný výbor,
v jehož čele stojí Viktor Švéda.
V letošní sezóně 2015/2016 máme
přihlášených celkem 5 mužstev a to:
• A mužstvo - 1. B třídu Olomouckého
kraje
• B mužstvo - 4. třídu okresu Prostějov
• dorost - Okresní přebor dorostu
• st. žáci - Okresní přebor st. žáků
• ml.žáci - Okresní přebor ml. žáků
„A“ mužstvo vede Svozil Jaroslav
a Sedlák Pavel, v letošní sezoně dvě kola
před koncem soutěže je na čtvrtém místě, s nejlepším bodovým ziskem za posledních deset let.
„B“ mužstvo vede Švéda Kamil, také
toto družstvo se pohybuje na čtvrtém
místě tabulky.

Dorost vede Baroš Jaroslav a Hýžďal
Miroslav, a jen zásluhou těchto trenérů, se
nám daří držet dorosteneckou soutěž, ač
mnoho mnohem větších vesnic, díky úbytku zájmů mladých chlapců, vzdala tento
boj, a družstva dorostů odhlásila. V tabulce
jim patří v současné době 7 místo
St. žáky vede opět Baroš Jaroslav
a Hýžďal Miroslav, mužstvu žáků již soutěž skončila a naše mladé naděje skončili
na vynikajícím druhém místě, a jen jediný
bod je dělil od prvního místa.
Ml. žáky vede Ježek Radek, také tito
naši fotbaloví benjamínci ukončili letošní
sezónu, a to na 6. místě, ale naše mladé
naděje ještě čeká vrchol sezony, a to turnaj O pohár starosty obce Pivín.
Již třetí ročník tohoto turnaje, který se
koná v sobotu 18. 6. 2016, v němž naše

naděje změří síly s vrstevníky z okolních
vesnic.
Touto cestou bychom rádi poděkovali naším členům, kteří stráví bezplatně
mnoho hodin při upravě travnaté hrací
plochy, o kterou se vzorně starají bratři
Nakládalové, o kvalitu čar a lajnování se
stará populární „Charlie“ Aleš Ježek.
Celý chod oddílu po stránce organizační leží na bedrech Martiny Sedlákové,
tak i společně s manželem Pavlem Sedlákem se vzorně starají o materiální vybavení klubu.
Závěrem je nutno poděkovat sponzorům klubu, bez jejichž pomoci by nemohl
klub fungovat, a to především firmě RAŠ,
Obecnímu úřadu obce Pivín v čele s jeho
starostou Janem Vránou, firmě Viktor
Švéda s dalším menším sponzorům.
Jaroslav Svozil, trenér

Divadelní společnost Větřák Pivín
Divadelní společnost Větřák Pivín – z. s. v letošním roce měla
plné ruce práce již od začátku roku s přípravou již 48. Ostatků.
Ostatky se konaly poměrně brzy – v sobotu 6. 2. a úterý 9. 2.
Datum Ostatků je tradičně pohyblivé a řídí se podle Velikonoc.
Úterní ostatkovou zábavou, která předchází Popeleční středě,
také tradičně končívala plesová sezóna. V Pivíně se tato tradice dodnes dodržuje a jsme na to právem hrdí. Sobotní průvod
s ostatkovým právem, který zval na večerní ostatkovou zábavu
a kde samozřejmě nechyběl ani medvěd, doprovázela hudbou
skupina místních muzikantů. Stárky opět dělali manželé Radmila a Karel Buchlákovi. Post písaře však tentokrát poprvé zastával
František Sedlák ml. K tanci vyhrávala v sobotu po letech opět
Vřesovanka a v úterý tradičně Romantica.
Na valné hromadě Větřáku, která se konala 12. 3., došlo
k podstatné změně. Protože zakládající člen Větřáku a jeho
doposud jediný prezident Jiří Vrba na svůj post rezignoval, byl
novým prezidentem zvolen Václav Horák. Za všechnu jeho činnost, kterou pro Větřák a pro Pivín vůbec pan emeritní prezident
doposud vykonal, mu patří obrovský dík. JIRKO DĚKUJEM!!!
Další akcí, kterou Větřák v tomto roce uspořádal, byl slet čarodějnic. Konal se tradičně o Filipojakubské noci (už od odpoledne), tedy 30. 4. (podle staršího kalendáře). Děti se dostavily
v hojném počtu a mohly si užít mnoho soutěží za sladké odměny, opéct špekáček a zúčastnit se stezky odvahy, která tentokrát
měla novou trasu. Pro rodiče a prarodiče zde bylo nachystáno
občerstvení a k poslechu vyhrávali a zpívali opět místní muzi
muzikanti.
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Členové Větřáku, respektive členky Větřáku, však už také
stihly hostovat na Žehnání pramenů ve Skalce 21. 5. Reprezentovaly nás svým tanečním vystoupením. Jiří Vrba celé odpoledne provázel svým slovem.
Zatím poslední akcí, kterou Větřák v letošním roce pořádal,
je Sečeni tráve. V sobotu 28. května se za ranního kuropění ve
4.30 sešli sekáči domácí i přespolní, aby posekli trávu na dvou
mezích. Nešlo však o množství posečené trávy, šlo o dobrou
náladu, o krásu okamžiku, kterou v dnešní uspěchané době už
málokdo může vnímat. Pak všichni byli pozváni na snídani. Nechyběl ani hudební doprovod. Ještě ten den se Větřák zhostil
jedné akce. Po hasičských soutěžích, kde Větřák měl také jedno
družstvo, předvedl kácení máje.
Na závěr Vás již nyní zvu na Dožatou v Pivíně, která se uskuteční 13. 8. 2016.
Mgr. Václav Horák, prezident DS Větřák Pivín – z. s.
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Srbce
V Srbcích jsme zaznamenali jedno
o
květnové dopoledne nebývalý ruch.
Přijely k nám na poznávací výlet děti
z Mateřské školy na Dřínově. Děti
nejprve posvačily zlatavé špekáčky, které si opekly, trošku
si pomlsaly, proběhly a šly se podívat na ovečky, poníka Sabinku, kozu Máju a čuníka Elvise, které chovají rodiče školáčků. Ještě jsme se na památku vyfotili u obecního úřadu
a děti se vydaly pěšky na Dřínov.
Velmi oceňuji snahu celého kolektivu, přibližovat bydliště spolužáčků ze školky a to právě formou poznávacích
výletů do okolních obcí, odkud většina dojíždí. Děti jsou
kamarádi bez ohledu na hranice krajů, nebo obcí. A to je
to krásné!
Přála bych Mateřské škole na Dřínově hodně dětí, protože tam se mají děti opravdu dobře.
V letošním roce jsme uspěli s žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje na rekonstrukci
autobusových zastávek v obci a pergolu za obecním úřadem. Realizace nás čekajíj v průběhu
p
prázdnin.
p

Na srpen je také plánovaná Správou silnic Olomouckého kraje úplná uzavírka obce ze směru od
Vitčic kvůli opravě mostku a lávky pro pěší přes Srbecký potok. Tato uzavírka zkomplikuje dopravu především autobusům, protože nemáme bohužel jinou
objízdnou trasu přes obec. Snad se práce na mostě
neprotáhnou až do tradičního zářijového výjezdu
na kolách mikroregionem. Necháme se překvapit,
kolik věrných a vytrvalých se k nám
dostane .
Ráda bych Vás
ttaké pozvala v sobotu 6. srpna k nám do
Srbec, kde pořádáme
turnaj v malé kopané, tentokrát trochu
slavnostněji, protože
ků
letos uplyne 875 roků
od první písemné
zmínky o obci. Pro
děti bude připraveno veselé odpoledne, sportovci ti
si užijí na hřišti a večer bude hrát živá
kapela.
Všem přeji krásné letní dny, plné
smíchu a radosti.
Jana Přecechtělová,
starostka
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Tištín
Ohlédnutí za úspěšnými
p ý akcemi v Tištíně
Jako již tradičně se naše obec zapojila do Tříkrálové sbírky. Promrzlí malí koledníci vykoledovali na dobrou věc 11 136, -Kč
Těsně před velikonocemi proběhla v naší
sokolovně prodejní výstava rukodělných
prací s velikonoční tématikou. Občané mohli
shlédnout a koupit si nejen výrobky místních,
ale i ostatních prodejců z blízkého okolí. Děti si
vyzkoušely pletení velikonočního košíčku. Před
vstupem na výstavu tištínskou náves zdobilo
velikonoční aranžmá nejen se slaměným obřím
vejcem vyrobeno našimi šikovnými pracovníky,
především paní Renatou Vlkovou.
Pojďte s námi do divadla jsme nazvali
n
nabídku představení divadelního souboru
z Křenovic u Kojetína. Nadějné herečky u nás
ssehrály komedii Nízkotučný život. Nejedno
oko diváka nezůstalo suché od smíchu. Téměř
o
zzaplněný sál místní sokolovny odměnil členky souboru Smotaná hadice bouřlivým potleskem. Již nyní plánujeme občany pozvat
na podzimní představení. Pro změnu u nás
bude hostovat hanácká scéna MěKS z Kojetína s komedií Když se zhasne.
Malovaná besídka pro maminky k svátku. Naše školička letos připravila maminkám
k
vvelmi pěknou besídku k jejich svátku. Vysoce
nastavená laťka odpoledního pásma písniček,
scének, básniček a malování potěšila všechny
přítomné.
Nejen bohatý kulturní život jsme v první polovině roku nabídli našim občanům. Snahy v úpravě prostranství provádíme zejména
v této době v ulici u obecního úřadu. Chodník
vede z náměstí a bude napojen na stávající
chodník k ulici k hřišti. Projekt bude ve výsledku
podpořen dotací z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje.
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Masopust 2016 v Tištíně již počtvrté…
V sobotu 27. února se konal v Tištíně
již čtvrtý ročník masopustních slavností spojený s tradiční obecní zabíjačkou.
Asi čtyřicet masek se v ranních hodinách vydalo do ulic a s návratem si dávaly načas.
Kolem deváté hodiny dopolední
jsme se sešli před obecním úřadem.
Dobrá nálada byla cítit ve vzduchu od
samého začátku a nevytratila se ani
během dlouhého náročného dne. Medvědář s medvědem, ženich s nevěstou,
sympatický policista s policistkou, doktor se zdravotní sestřičkou nebo barevný ovocný kompot. Průvod opravdu
oplýval kostýmy všeho druhu a nechyběli ani skvělí muzikanti, kteří hráli známé lidové písně na cestě vesnicí a k tanci s medvědem. Navštěvovali jsme dům
od domu a téměř vždy jsme byli přivítáni s úsměvem na rtech. Spousta dob-

rého jídla a pití nechyběla v jediné ulici,
ať to byly chlebíčky, koláče, koblížky či
uzené, vše důkladně zapité domácí slivovicí. Počasí nám přálo a my na závěr
zavítali i do odlehlých Charvát, z čehož
jsme již vytvořili každoroční tradici.
Kolem čtvrté hodiny odpoledne se
na „horním náměstí“ u obecní besídky
objevily nejvytrvalejší masky průvodu.
Na náměstí před sokolovnou to žilo,
uvnitř probíhaly vepřové hody. Znavení
jsme dorazili do středu dění a spolu se
zaplněným přísálím místními občany
se bavili do večerních hodin. Proběhla
také bohatá tombola, ve které mnozí z nás vyhráli to nejlepší ze specialit
místního řezníka.
Stejně jako v předchozích letech
můžeme i letos tento den považovat za
úspěšný a zdařilý a doufat, že se znovu-
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obnovená tradice masopustního veselí
udrží u nás v Tištíně i nadále.
Adéla Dostálková
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Tvorovice
První polovina roku 2016 v Tvorovicích
Do nového roku 2016 nevstoupila
obec Tvorovice zrovna zvesela, dlouholetý nájemce obecní hospody ukončil
její provozování a do vyhlášeného záměru pachtu se nikdo nepřihlásil. Tvorovičtí tak museli dlouhé zimní večery
trávit doma.
Scházející společenský kontakt se
projevil nebývale velkou účastí na Maškarním plese pro dospělé pořádaném
poslední lednovou sobotu Sokolem
Tvorovice, z.s.. Veselá zábava se nakonec
protáhla až do brzkých ranních hodin.
Týden po dospěláckém maškarním
plese se své chvíle dočkaly i děti. Mládežnický klub KROKODÝL zorganizoval
každoroční oblíbenou akci plnou her,
soutěží a tanečků - Maškarní ples pro
děti.
Již po několikáté se také opakoval
stále oblíbenější Velikonoční jarmark
pořádaný v březnu obcí Tvorovice. Kulturní dům se rozzářil krásnou výzdobou
manželů Vojtkových. K vidění i prodeji byla spousta drobností od místních
i přespolních výrobců. K pohodové atmosféře přispělo i velikonoční občerstvení včetně mazance nebo beránka. Pro
děti byla připravena kreativní dílnička,
kterou využili
i mnozí dospělí.
y
p
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Od dubna již bylo veseleji, opakovaný záměr pachtu obecní hospody
skončil úspěchem a ve Tvorovicích byla
otevřena hospoda U Holiča. Nový hospodský plánuje pořádání sportovních
turnajů v badmintonu, nohejbale, petanque nebo v šipkách.
Každoročně u příležitosti Dne Země
pořádá obec Tvorovice úklidovou brigádu, letos spojenou s celorepublikovou
akcí Ukliďme Česko. Na dobrovolníky čekalo kromě dobrého pocitu také drobné
občerstvení.
Posledního dubna udělalo definitivní tečku za zimou zapálení vatry na akci
Pálení čarodějnic. Malé i velké čarodějnice se v krásných kostýmech a s košťaty
zúčastnily soutěží připravených členkami kulturního výboru obce.
Květen otvírala Kolona vítězství, která dorazila v rekordním počtu účastníků i strojů v podvečer 6.5. Velmi hezké
pietní akci tentokrát přihlížel i početný
zástup diváků.
V sobotu 7.5. mohli zájemci ochutnat
zvěřinový guláš nebo klobásy na střelbách pořádaných Mysliveckým spolkem
Hruška – Tvorovice ve sportovním areálu
Zádoláky. Současně organizovala obec
zájezd
na Velehrad,
j
elehrad, do Archeoskanzenu
Modrá a do vodního
v
ar
areálu
reálu Živá voda.

V polovině května byli slavnostně přivítáni dva noví občánci Tvorovic
a v odpoledních hodinách proběhl kulturní program u příležitosti Svátku matek. Během programu vystoupily děti
s pásmem básniček, písniček a s tanečním představením.
Sobota 28.5. patřila zejména dětem,
na hřišti se konalo Sportovní odpoledne
pořádané Spolkem SYSLOV tentokráte
v tématu cirkus.
Nezapomínáme ani na občany dříve
narozené, kteří se setkávají pravidelně
jednou měsíčně na posezeních v kulturní místnosti obce.
V současnosti žijí Tvorovice dvěma
velkými investičními akcemi, první z nich
je rekonstrukce chodníků a autobusové
zastávky v horní části obce ve směru na
Klenovice na Hané. Druhou je rekonstrukce hlavní křižovatky v obci na silnici
III 43321, která se dotýká nejen Tvorovic,
ale i okolních obcí. Od 30.5.2016 je průjezd Tvorovicemi uzavřen a doprava od
Klenovic na Hané do Němčic nad Hanou
je odkláněna přes Pivín. Ukončení rekonstrukce je naplánováno na polovinu
července.
Ludmila Hýblová, místostarostka
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Víceměřice
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
V Domově pro osoby se zdravotním
postižením si uživatelé mohli zatančit
na Valentýnské zábavě v Nezamyslicích
nebo na Jarní zábavě v Klentnici. Také
jsme uspořádali Pálení čarodějnic, nebo
vynášení Morany. Všech akcí, které pořádá Domov, se účastní také obyvatelé
Domova seniorů a Domova se zvláštním
režimem.
Sportovně se mohli vyžít na různých
sportovních akcích, např. Pepíkovský turnaj a turnaj v Kyjově ve stolním tenise,
Atletický přebor v Šumperku, kuželky ve

Šternberku a již tradičně na sportovních
hrách v Zubří u Nového Města na Moravě.
Dále se pravidelně schází na muzikoterapii a canisterapii.
Opět začal pracovat hasičský kroužek
pod vedením sl. Petrové a Trněné. Účastnili se již několika závodů v požárním útoku a pro uživatele to byl veliký zážitek.
Začíná sezona výletů na hrady a zámky, ZOO, cukrárny a do muzeí.
V Chráněném bydlení dostali uživatelé, kteří se vzdělávají v Euroinstitutu, své
první vysvědčení.

Probíhají zde úpravy zahrady – chodníky, altán pro posezení, výsadba zeleně
apod.
Uživatelé jezdí na výlety, např. ZOO
Lešná, Chvalčov, Prostějov apod.
Obyvatelé Domova se zvláštním režimem rádi a pravidelně jezdí do cukrárny
v Němčicích nad Hanou. Družstvo seniorek z Domova pro seniory a Domova se
zvláštním režimem se účastnilo Májkové
olympiády v Prostějově.
Blanka Novotná
Vedoucí přímé péče

Domov seniorů
S příchodem jarních dnů se naši senioři zúčastnili několika
akcí. Nejvíce je potěšilo divadelní představení „Zdravý nemocný v rámci Hanáckého divadelního máje v Němčicích nad Hanou. Rádi si také dali zákusek v Němčické cukrárně.
Když se počasí po zimě konečně umoudřilo, tak se senioři
společně s personálem Domova zapojili do sázení květin do

truhlíků, které zdobí náš Domov. V měsíci květnu jsme zahájili grilovací sezónu, kde každé grilování je pro seniory velkým
zážitkem. Na letní dny plánujeme navštívit muzeum zemědělských strojů v Hošticích, Zoo ve Vyškově, Čechy pod Kosířem
a cukrárny v blízkém okolí.
Vít Fialka, vedoucí Domova pro seniory

Aktivity v důchodu přispívají k delšímu životu
V žertu, ale pro seniory to žert vůbec
není, se říká, že nejde v životě jen o to dožít se důchodového věku, ale důchodu si
také užít. Mnozí se podle svého zdravotního stavu na tohoto závěrečné období
lidského života dovedou připravit. Naplánují si veškerý čas a to jak pasivně tak
aktivně prožitý. Mnohé se změnilo za posledních pár desítek let. Dříve bylo povinností dětí se o své rodiče ve stáří postarat. Většinou potomci své rodiče pečlivě
zaopatřili až do jejich smrti. Šlo o silnou
morální povinnost, která byla okolím
pečlivě sledována a posuzována. Nyní
jsou nové sociální podmínky - důchod,
pečovatelské domy, různé spolky, zvyšuje se průměrný věk člověka a do života
i nás důchodců rychle vstupují stále nové
a složitější technické věci, které je nutné
se naučit ovládat. Platí nepsané pravidlo, že chce-li se důchodce dožít vyššího věku, musí být stále fyzicky činný, co
nejvíce zaměstnávat i svůj vlastní rozum
a přes všechny starosti i zdravotní potíže
se na svět dívat především z té lepší optimistické stránky. Pasivita, pohodlnost,
bolestínství, závist - to vše vede k pesimismu a rychlému stárnutí.
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V obci Víceměřice je dost důchodců,
zejména starousedlíků, kteří žijí ve svých
rodinných domcích, ale v Domově u rybníka p.o. v Domově pro seniory prožívá
svoje každodenní starosti a radosti dalších 35 osob místních i z okolních vesnic
a měst. V roce 2015 byl v obci založen
Klub důchodců, který sdružuje všechny zájemce o společné aktivity. Již dříve
obecní úřad každoročně pořádal a pořádá každý rok setkání seniorů. Vedle pohoštění, připraveného zábavného i poučného programu je součástí i informace
starosty obce o aktuálních problémech
rozvoje naší vesnice. Letos překvapily seniorky vlastním tanečním vystoupením.
Zasloužený potlesk byl příjemnou odměnou. V Klubu jsme se v loňském roce
scházeli pravidelně každých 14 dnů s předem připraveným programem. Střídavě
vždy jeden z členů připravil vědomostní
kvíz na několik zajímavých otázek. Byl to
skutečně souboj s pamětí. Někdy jsme si
i zazpívali. Hlavním ale bylo postupné seznámení se s historií našeho okolí a vesnice od nejstarších dochovaných věcných
i písemných památek. Nejvíce zájmu ale
vyvolalo vzpomínání na naše mládí -

zvyky, užívané předměty, jak nás rodiče
vychovávali. Podělili jsme se navzájem
o dobré, veselé i špatné události našeho
života. Podařený byl zájezd na prodejní
výstavu Florii Kroměříž v letním období.
V letošním roce bylo pro všechny zájemce připraveno odpoledne s názvem
- Jak se dralo peří. Naše děvčata se na to
dobře připravila. Oblečení, dobře navlhčené prsty, připravené husí peří a mohlo
se začít. Tak jak to bývalo, při draní peří
se vedly řeči o událostech v obci - kde
se co událo, kdo s kým, prošli se události
celé vesnice, kámen nezůstal na kameni.
Na závěr pohoštění a nezbytný kalíšek.
Akce se vydařila. Připravujeme další akce.
Cílem je nebýt pasivní a při společných
setkáních „omládnout“ a získat nezbytnou energii a optimismus do dalších dnů
života.
Poděkování za podporu našich aktivit patří vedení obce, zejména starostovi
a vedení Domova u rybníka p.o. Víceměřice. Jsme otevřeným Klubem a každý
se může stát našim členem a účastnit se
kterékoliv akce. Podělte se s námi o vaše
zkušenosti, rádi se poučíme.
za vedení Klubu RSDr. Ševčík Ludvík
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Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice
S nadsázkou můžu napsat, že téměř u všeho co se ve Víceměřicích od začátku roku dělo byli místní hasiči. Již přelom
roku 2015/2016 patřil již tradičnímu ohňostroji před Domovem
u rybníka, který pořádá sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci
s Obecním úřadem Víceměřice. Po novém roce jsme zorganizovali Hasičský ples a dětské šibřinky, Masopustní průvod obcí s večerní ostatkovou veselicí, košt slivovice, který pořádáme s místními zahrádkáři. Naši členové položili věnec u pomníku padlých
při vzpomínce na osvobození naší obce a zúčastnili se oslav sv.
Floriána, patrona hasičů, v Němčicích nad Hanou. Proběhl také
sběr železného odpadu a elektroodpadu. Ani hody se neobešli
bez členů našeho sboru. Uspořádali jsme hodové odpoledne,
které proběhlo za pěkného počasí na chatě ve Svodnici, za hudebního doprovodu kapely Předina. Členové našeho sboru se
zúčastnili velitelského dne v Hamrech a vedoucí mladých
ý hasičů
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si na školení v Prostějově obnovili svoje kvalifikace Vedoucí II.
stupně. Zásahová jednotka vyjela na vyhlášený požární poplach
do Dobromilic, který byl „pouze“ prověřovacím cvičením. Ovšem také jsme byli přivoláni k ostrému zásahu při požáru kůlny
a u kterého jsme provedli dohled až do ranních hodin.
Součástí našeho sboru je kroužek mladých hasičů. Letošní rok začal pro mladé hasiče soutěží ve vázání uzlů v Čelčicích. Děti se také zúčastnily akce „Den země“ v obci výsadbou
stromků a sběrem odpadků okolo toku Brodečka. Také doplnily řady našich členů při oslavách sv. Floriána. Převážnou
činností mladých hasičů je účast na pohárových soutěžích
v požárním útoku. V letošním roce se již zúčastnili 4 soutěží
v požárním útoku a okresního kola „hra Plamen“ v Lipové.
Luboš Novotný
Vedoucí mladých hasičů
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Vitčice
Oprava části víceúčelové budovyy ve Vitčicích
V letošním roce se v průběhu září a října uskuteční, za finanční spoluúčasti Olomouckého kraje, oprava části víceúčelové budovy ve Vitčicích č. p. 24. Dotace z programu obnovy
venkova POV 2016, ve výši 300 tis. Kč, činí cca 30% celkových
vynaložených nákladů na uskutečnění projektu.
Stavba víceúčelové budovy pochází z roku 1897. Poslední zásadní rekonstrukce budovy se uskutečnila v letech 1987
- 1991. Od této poslední rekonstrukce zde probíhaly běžné
opravy a údržba. Jedná se o jedinou větší budovu v obci, která
slouží k pořádání společensko-kulturních akcí (každoročních
ostatků, oblastní závody orientačního běhu, zázemí pro pořádání dětského pohádkového lesa), sportovní vyžití pro stolní
tenis a také pro pořádání rodinných oslav nebo posledních rozloučení. Budova slouží jako významná občerstvovací zastávka
na cyklotrase číslo 5084 a 5013, která spojuje obce Olomouckého a Zlínského kraje. Současný stav zázemí víceúčelové budovy
neodpovídá stávajícím hygienickým podmínkám, především
sociální zařízení. V rámci projektu bude zejména provedeno odvlhčení zdiva, které má negativní vliv na správné využívání těchto prostor. Bude opraveno sociální zařízení, vyměněny rozvody

vody, odpadů, rovněž
bude opravena otopná
soustava. Touto celkovou opravou dojde ke
zlepšení stávajících hygienických podmínek, a tím pádem i k celkově lepšímu využití celé budovy.
Mojmír Grepl, starosta

Rozloučení s lípou u kříže
O tom, kdy byla lípa u kříže vysázena historické prameny mlčí. Můžeme se
jen dohadovat, že k její výsadbě došlo
pravděpodobně kolem roku 1898, kdy
byl nahrazen starý dřevěný kříž křížem
kamenným a zároveň došlo k úpravě
jeho okolí. Původní prostranství u kříže
zdobily lípy dvě. Jedna byla pokácená již
dříve, na jejím místě roste nová, druhá,
jako němý svědek mnoha událostí, do
letošního dubna poskytovala odpočinek na lavičce, ve stínu své bohaté koru-ny. Jenže nemoci se nevyhýbají ani stro-mům. Všímaví občané nás upozornili,,
že se celý strom vychyluje a povážlivě
naklání nad silnici. Nechali jsme udělat
odborný posudek, který jen potvrdil
naše neblahé tušení. Naše lípa je napadena houbovými chorobami a v zájmu
bezpečnosti musí být strom pokácen.
Protože se jednalo o rizikové kácení,
byl tento úkol předán odborné firmě,
která zároveň vymýtila i pařez, aby na
původním místě mohla být vysázena
lípa nová, která nahradí svou předchůdkyni.
Při výběru náhradní výsadby jsme
ani vteřinku neváhali nad volbou nového stromu. Vždyť lípa malolistá je
naším národním stromem, symbo-
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lem domova, a lipové ratolesti jsou součástí prezidentské standarty. Lípa je jedním z nejoblíbenějších stromů po celé
Evropě a hojně se s ní setkáváme již ve
starých bájích, pověrách, poezii a také
ve výtvarném umění. Staří Řekové lípu
zasvětili bohyni lásky Afroditě, severské
národy Freyji, bohyni lásky a plodnosti,
manželce nejvyššího boha Ódina. Germáni pod lípou konali soudní přelíčení,
protože byli přesvědčeni, že jim Freyjin

strom pomůže odhalit pravdu. Lidé ve
středověku věřili ve schopnost lípy zlomit moc čar, a proto si z jejího lýka zhotovovali amulety. Podle pověstí lípu totiž
osídlovali spravedliví a hodní duchové,
kteří měli chránil ty, kteří se ve stínu lípy
schovávali před bouřkou v domnění, že
dobří duchové obývající lípu je uchrání
před úderem blesku. Podle našich předků dokáže lípa odehnat zlé duchy a svou
energií zbaví člověka chmurných myšmyš
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lenek. Lípa je ohromovala svou mohutností a dlouhověkostí, může se dožít až
1000 let. Pro svou půvabnou vůni, rozložitost koruny a vlídnost stínu se lípa stala
symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Víme, čím lípa uhranula našim předkům, ale to nejsou všechny její klady,
kterými nás tento úžasný strom obdarovává. Lípa je pro včely významnou medonosnou dřevinou a kvalitní lipový med
je prostě nenahraditelný. Měkké lipové
dřevo je vyhledávaným materiálem pro
řezbáře a pevné lýko se dříve používalo k vazbě převážně rohoží. Lipové uhlí
bývalo součástí střelného prachu, ale
také se používalo jako zásyp k ošetření
ran a lipový květ? Tak ten má léčivé účinky snad na všechny nemoci, na které si
vzpomeneme. Lipový čaj připravovaný
ze sušených květů je užíván jako prostředek podporující trávení a utišující bolesti.

Účinné látky mají protikřečové, uklidňující, žlučopudné a slabě svíravé účinky,
zvyšují pocení, snižují krevní tlak. Lipový
čaj je velmi oblíbeným podpůrným léčivem při všech chorobách z nachlazení
a dobře působí i při nemocech trávicího
traktu. Pro svou lahodnou vůni a chuť se
používá i jako náhražka čaje. Zevně se používá jako kloktadlo, ústní voda, na popáleniny a své využití má i v kosmetice, kde
se prezentuje svými zvláčňujícími účinky
na pokožku, jeho extrakty se přidávají pro
ošetření vlasů a koupel v ovaru z lipového květu má posilující účinky.
Shodou okolností jsme si den před
naší plánovanou výsadbou připomněli 700. výročí narození císaře Karla IV.
Díky jeho nařízení si můžeme připomínat i první písemnou zmínku o Vitčicích
z roku 1353. Během sázení naší lípy padl

návrh, zdali by lípa nemohla být věnována právě jemu. A tak nám mladá lípa
bude připomínat Karla IV.
Teď je právě období, kdy lípy rozkvetou a nabídnou všem živým tvorům
nádhernou a opojnou vůni svých květů.
Vydají své bohatství nejen včelám, ale
i lidem. Vydejte se na sběr lipového květu nebo si jen tak sedněte pod rozkvetlou lípu, zavřete oči a naslouchejte. Nechejte se ukolébat jemným ševelením
lístků do sladkého spánku a probudíte
se zdravě odpočinuti, bez chmurných
myšlenek a určitě pocítíte příliv blahodárné energie, kterou vám předají dobří
duchové sídlící v jejím kmeni.
Na posezení pod naší mladou lípou
si ještě několik roků počkáme, ale určitě
jejího stínu a jejich blahodárných účinků
budou plnými doušky užívat příští generace.
Helena Ferencová

Mladí hasiči ve Vitčicích
Naše děti se pravidelně schází v kroužku Jiskřiček a při jednom
m
takovém setkání se děti zeptaly, jestli by se někdy nemohly podívatt
do hasičské zbrojnice na techniku. Po domluvě s velitelem hasičii
dětem ukázali své zázemí, vybavení a dokonce předvedli malou
u
ukázku zásahu. Za bedlivého dozoru si děti mohly samy vyzkoušet,,
jak se s technikou pracuje. Že to byla dobrá volba vyplynulo z dal-šího dění. Děti se totiž s nadšením dále scházejí v kroužku mladých
h
hasičů, kde se učí základům požární ochrany, jsou vedeny k pozná-vání a ochraně přírody, poznávají sami sebe a učí se spoléhat na své
é
kamarády. Nácviky si mladí hasiči postupně zvyšují fyzickou a psy-chickou zdatnost. Role učitele mladých hasičů se ujal David Běhall
a je zřejmé, že svým výkladem, i nezáživných, ale pro hasičskou prá-ci nutných předpisů, umí děti zaujmout. Jsme rádi, že děti zaujalo
o
i něco užitečnějšího, než bezduché vysedávání u počítačů a televizí.í.
Nezbývá než doufat, že je jejich nadšení stejně rychle neopustí, ale
e
že budou pokračovat dál.
Tak mladí hasiči, přejeme vám, aby vaše nadšení nevyprchalo a zaa
pár let jste se stali platnými členy „dospěláckého“ hasičského sboru.
Mojmír Grepl, starosta
a
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Vrchoslavice
Slovo starosty
Vážení čtenáři
I když tady máme teprve první letošní Cestu, tak má naše obec uzavřené už
dvě velké akce. Díky neobvyklému vývoji loňských staveb naší Základní a Mateřské školy, probíhaly stavební práce
i v zimních měsících. Naštěstí Prostějovská stavební společnost PROSTAS,
s.r.o., která vyhrála nové výběrové řízení, vše zvládla. Stavba byla dokončena
podle plánu 18. března 2016. Podařilo
se postavit vše, co bylo v plánu a navíc
ještě opravit havarijní stav stropu ve

3. a 4. třídě a spousta úprav hlavně venku okolo budov. Jelikož stavba probíhala
za provozu obou školských zařízení, tak
neproběhlo žádné slavnostní otevření
ani velkolepé oslavy. Proto ještě jednou
děkuji zaměstnancům, rodičům a všem
dětem, že někdy opravdu bojové podmínky zdárně zvládli.
Druhou velkou akcí, kterou jsme letos dokončili, bylo otevření bytů nad
obchodem. Zde se nám povedly přestavbou vybudovat 3 různě velké samostatné byty. Všechny byty jsou hodně
atypické a víceúrovňové.
Každý
byt
má
vlastní
rozvod vody,
plynu a elektřiny s vlastními podružnými měřidly.
Byt č. 1 (2+1)

má 55,38 m2 a 17,16 m2 velkou terasu.
Byt č. 2 (3+KK) má 75,58 m2, z toho je
11,5 m2 snížený podkrovní pokoj. Byt
č. 3 (1+1) má 46,9 m2. Navíc má každý byt
vlastní prostornou sklepní kóji. Tady už
se nám částečně podařilo uspokojit zvědavost občanů a těsně před pronajmutím bytů jejich současným uživatelům
jsme uspořádali dopoledne otevřených
dveří. Ještě brzo ráno před otevřením
jsme uklízeli poslední zbytky stavby,
zametali a vytírali. Bylo velmi příjemné
sledovat, jak návštěvníci nových prostor
odcházejí s úžasem, co se obci vlastními
silami podařilo vybudovat. Na byty se
přišlo podívat více jak sedmdesát lidí.
Závěrem přeji nám všem, aby nadcházející léto bylo plné slunce, odpočinku a dobré nálady. Dětem spoustu
prázdninových zážitků, dobrodružství
a nových kamarádů. Dospělým krásnou
dovolenou s rodinou či přáteli.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Oživlá zahrada ve Vrchoslavicích
Ještě v první polovině minulého století obec a farnost jedno a totéž byla.
V roce 1931 se z 631 občanů Vrchoslavic hlásilo k Římskokatolickému vyznání
628 lidí. Díky změně režimu po roce 1948,
nástupu kolektivizace vesnice a odlivu
mladých lidí do měst se postupně lidé
začali sdružovat v různých jiných spolcích
a život farnosti upadal. Dříve pestrý společenský život v kostele, na faře a ve farské
zahradě vystřídaly světské oslavy a jak
ubývalo původních farníků, upadal i život
farnosti až do nedávné podoby, kdy na mši
svatou docházela slabá dvacítka věřících.
Zlom nastal v roce 2013. Do farnosti
nastoupil nový mladý farář, ustanovený
administrátor P. Tomáš Strogan. Pomalu
začalo docházet k oživování tradic (Boží
tělo, Hody, Vánoční koncerty, žehnání
obecního stromečku, vystoupení dětí ze
ZŠ v kostele) a obyvatelé si uvědomili, že
i duchovní život je součástí života obce.
Byť spousta lidí nejsou praktikující křesťané, zajímají se o společenský život v kostele i na faře. Otec Tomáš dokáže občany
zaujmout nejen svým kázáním ale také
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darem řečníka a smyslem pro humor při
účasti a světských akcích.
V roce 2014 začala farnost opravovat
faru. Práce postupují sice pomalu, zato bez
přerušení a fara postupně začíná ožívat. K
této jedné z nejstarších budov v obci, náleží zahrada o výměře 0,5 ha. Západní strana sousedí se zahradami školy a školky.
Z jižní strany ústí do pole, východně sousedí se soukromou zahradou a na severu
pozemku je brána ústící přímo na náves.
Původně zahrada sloužila pro farskou kuchyni. Byla rozdělena zdí na část, kde se
chovala hospodářská zvířata (dvůr s hnojištěm a hospodářskými budovami) a na
část kde se pěstovala zelenina a ovocné
stromy. V době úpadku života farnosti postupně faru opustily farské kuchařky, hospodářské stavby začaly chátrat. Asi 90 m2
plochy bylo využito farníky pro pěstování
zeleniny, část pozemku jako hospodářský
koutek a zbytek byl zpustlý ovocný sad, vinohrad, náletové křoviny a zbytky rostlinného materiálu. Zchátralá zeď, dělící dvůr
od zahrady, se místy rozpadala, hrozila
zřícením.

Co se zahradou? Farníci přemýšleli,
diskutovali, počítali a došli k částce přes
100tis Kč, kterou by potřebovali na rekultivaci farní zahrady. Touto částkou farnost
bohužel nedisponovala. Zkusili tedy podat žádost do Nadace Partnerství, která
za podpory společnosti MOL opakovaně
vypisuje grant Zelené oázy. Projekt na rekultivaci nazvali Oživlá zahrada.
Proč oživlá? Protože chce ze zanedbané, neudržované a veřejností nevyužívané
farní zahrady vytvořit příjemné místo plné
zeleně, vhodné pro hnízdní ptáků, kde
i děti z MŠ a ZŠ denně uvidí běžný život
v zahradě. Od života hmyzu, přes hnízdění
ptáků až po ovocné stromy, keře a byliny.
Projekt počítá se zapojením nejen farníků,
ale i rodičů a široké občanské veřejnosti.
Když v únoru letošního roku Nadace
Partnerství vyhlásila výsledky, příjemně
farníky překvapilo, že z více jak 200 projektů byl projekt Oživlá zahrada jedním
z dvaceti vybraných. Z požadované částky
92 tis Kč Nadace Partnerství z grantu Zelené oázy podpoří projekt Oživlá zahrada
částkou 77 tis Kč.
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Před započetím všech prací se zahrada prošla s detektorem kovů. Přestože se
nepředpokládaly žádné vzácné nálezy,
vrstva zeminy skrývala svědectví dob
minulých. Kousky zemědělského nářadí,
kousky starých kamen nebo kování. Mezi
nejzajímavější nálezy patří protektorátní
mince a robotní mince.
Ještě v zimě proběhla revize zdravotního stavu starých stromů. Ze stromů, které již nebylo možné zachránit se odebraly
štěpy. A po seznámení veřejnosti s projektem, 30.3.2016 na zahradě školky, už začaly první brigády. Nejdříve menší skupinky
a jednotlivci (zahrádkáři, farníci, dobrovol-

níci) pracovali na likvidaci starých stromů
a náletových křovin. Po práci stavební firmy, na srovnání terénu a odstranění staré zdi, se uspořádala brigáda pro širokou
veřejnost. Díky tomu, že se v předjaří dokončily i stavební práce ve škole a školce,
mohla se brigáda rozšířit i na prostory zahrady školy a školky. Pozemky se uhrabaly,
odnosilo se kamení, vyčistil se starý vinohrad. Na závěr si mohli zájemci vyrobit
vlastní krmítko nebo ptačí budku.
Během června proběhne další brigáda
na srovnání druhé části pozemku, zaseje
se tráva a zasází první byliny. S výsadbou
stromků se počká na vhodné vláhové

podmínky během září. V tuto chvíli se už
na zahradě školy, školky a na polovině farní zahrady zelená nově zasetá tráva. Práce ale neskončily. Díky zájmu veřejnosti,
podpoře obce i jiných nadšenců se daří
práce na zahradě realizovat. Farnost děkuje všem, kteří se do rekultivace zapojili
a pomáhají. Těšíme se, až se celá zahrada
zazelená a v nových ptačích obydlích zahnízdí zpěvné ptactvo.
Farnící z Vrchoslavic

Malá ochutnávka z toho, co letos ve Vrchoslavicích proběhlo
Literární labyrint
V neděli 14.2.2016 odpoledne se v Motorestu Černý rytíř sešlo dvaadvacet zvídavých dětí. Rozdělily se do 3-4 členných skupinek a soutěž „Literární labyrint, aneb hledej mezi řádky“ pořádaná knihovnou a obcí Vrchoslavice mohla začít. Cílem soutěže
bylo ukázat dětem takové úryvky z knih, které by je inspirovaly ke
přečtení. Objevily se tam ukázky od klasických českých pohádek,
knížek pro nejmenší, dívčí romány, dobrodružné literatury, klasiky jako Honzíkova cesta, Babička nebo Kytice, až po všem známého Harryho Pottera. Vítězné družstvo si kromě diplomu odnášelo
poukázky v hodnotě 300Kč na knihy dle vlastního výběru.
Karneval
V neděli 13. března, po poledni se začaly v místní sokolovně
scházet krásné bytosti, princezny, rytíři, zvířátka a jiné postavičky. Nádherné kostýmy připravili rodiče pro své děti na karneval.
Ten patří k tradičním akcím ve Vrchoslavicích a jeho pohodová
atmosféra je zajištěna především výbornou spoluprací obce Vrchoslavice s DDM ORION Němčice nad Hanou a TJ Sokol Vrchoslavice. Už nyní se můžete těšit na příští karnevalový den.
Telátka – spojení příjemného s užitečným
V deštivou neděli 10. dubna 2016 se u radnice sešly přes dvě
desítky účastníků akce Procházka za telátky. Tradiční výprava na
farmu ZOD Agrispol Mořice měla tentokrát být spojena s jarním
prostříháním stromků v obecní aleji. Počasí bohužel nepřálo.
Vlhké počasí je příznivé pro přenos houbových chorob a tak pomoložka Helena Zahradníková provedla pouze ukázku jarního
střihu. Pak se pokračovala na farmu, kde účastníky čekala právě
narozená telátka, ochutnávka koktejlu a samozřejmě Ing. Palát
se svou kytarou. Prostříhání aleje se ochotně ujali místní zahrádkáři.
Kuželky
Tradiční obecní klání kuželkářů proběhlo 1.5.2016 tentokrát
na Zamlýní. Oproti loňské zimě nás „zaskočilo“ docela příjemné
počasí, u kterého chutnalo i studené pivo. Všech 11 týmů bojovalo opravdu naplno a 10 z nich se snažilo udolat loňské vítěze.
Výsledek je již dlouho znám a tak jen pro ty, kteří zde nebyli,
anebo se nedoslechly – zase vyhrál rodinný tým „Matýsci“ – Petra, Martin a David z Dlouhé Vsi.
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Šestý ročník Běhu Osvobození se vydařil
68 běžců z Vrchoslavic, Dlouhé Vsi ale i vzdálenějšího okolí se
v sobotu 7. 5. 2016 zaregistrovalo
na startu šestého ročníku Běhu
Osvobození ve Vrchoslavicích. Čekala je 5 km dlouhá trasa vedoucí
mírně zvlněnou rozkvetlou Hanáckou krajinou.
Cíl byl ve sportovním areálu
Zamlýní. Vítězná dvojice Natálie
Šťastná a Pavel Dvořák z Prostějova doběhli s časem 19min 11 vteřin. Jako nejrychlejší běžec Vrchoslavic s časem 20min 44 vteřin byl
13ti letý Vlastimil Adam Palíšek.
Přestože se nejedná o závod, ale běh pro radost, organizátoři opět vyhlásili a ocenili vždy tři nejrychlejší v každé běžecké
kategorii. Počasí běžcům přálo. Sportovní areál se zaplnil a odpolední program doplnilo vystoupení gymnastek z TJ Sokol Vrchoslavice. Spokojenost na tvářích účastníků byla pro organizátory (Obec Vrchoslavice, TJ Sokol Vrchoslavice, SDH Vrchoslavice
a dobrovolníky) tou nejlepší odměnou.
Pod pásy tanků a křídly letadel
Klub vojenské historie Dukla Prostějov ve spolupráci s obcí
Vrchoslavice uspořádal v neděli 24. 4. 2016 v Motorestu Černý
rytíř besedu nad knihou „Pod pásy tanků a křídly letadel“. Uniformovaní členové klubu Dukla zavzpomínali, jak kniha vznikala, ocitovali příběhy v ní zvěčněné, proběhla ukázka zbraní a na
závěr přítomné pozvali na letošní kolonu vítězství.
Memoriál Vladimíra Novotného
14. 5. 2016 se uskutečnil již 27. ročník memoriálu Vladimíra
Novotného a 3. ročník soutěže O pohár Starosty SDH. Navzdory nepříznivé předpovědi počasí nám svatý Floriánek, patron
všech hasičů vymodlil krásné a příznivé počasí, díky kterému,
se dařilo především domácím týmům. Celý den přihlíželo asi
100 fanoušků a na soutěži se vystřídalo asi 330 soutěžících.
Obec Vrchoslavice

33

Želeč
Novoroční pochod k vodní nádrži
Rok 2016 jsme zahájili společně
se sousedy z Doloplaz tradičním novoročním pochodem k vodní nádrži.
Počasí bylo příznivé a objevil se dokonce dlouho očekávaný sníh, který
dotvořil zimní atmosféru. U rybníka
se sešlo přes 70 účastníků pochodu. Veselo bylo jak u ohniště, kde si
někteří opékali tradiční novoroční
špekáček, tak i mimo něj. Nechybělo samozřejmě společné fotografování jako každý rok. Nutno podotknout, že se nás na fotografii mačká
stále více, což je skvělé a doufáme,
že příští rok nás tam bude ještě víc.

Nová hřiště pro děti
Na konci loňského roku se nám úspěšně podařilo realizovat
projekt na pořízení nového hřiště pro děti v Mateřské škole Želeč. Projekt byl financován za pomoci dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj. Celkové náklady činily 602.985,- Kč, z toho jsme

od MMR obdrželi dotaci 400.000,- Kč. Tento projekt zahrnoval
také obnovu a doplnění herních prvků na veřejném dětském
hřišti v obci. Nezbývá než dětem popřát mnoho veselých dní
strávených hrou na nových hřištích a nejen tam.

Točna s novým kabátem
Další akcí, která se nám v obci úspěšně podařila dokončit v rekordním čase,
byla rekonstrukce povrchu točny autobusů a přilehlých parkovacích ploch. Na
tento projekt obec získala dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ve výši
3,8 mil. Kč, což představuje zhruba 80 %
celkových nákladů projektu. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma STRABAG,
a.s., která stavbu dokázala úspěšně zrealizovat za necelé dva měsíce.
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10. ročník Olympiády
mateřských škol Mikroregionu Němčicko
V pátek 3.6.2016 proběhl na fotbalovém hřišti v Doloplalazech již desátý ročník Olympiády mateřských škol Mikroreregionu Němčicko. I když počasí zpočátku nevypadalo vůbec
ec
růžově, účast byla nakonec velmi vysoká. Přijelo dvanáct
ct
školek, které složily dohromady dvacetšest družstev po pěti
ěti
dětech, tedy dohromady stotřicet malých závodníků! Podle
le
sčítání jednoho z rodičů se této akce zúčastnilo celkově
ě
dvěstěpadesátosm osob.
Počasí se nakonec umoudřilo a děti se do všech disci-plín vrhly s nadšením a vervou. Paní učitelky jim fandilyy
o sto šest a často závod prožívaly víc než děti. Soutěžilo se
e
v běhu na 40 m, překážkovém běhu, koulení míče, skáká-ní na balonech, jízdě na koloběžkách, hodu do dálky a ve
štafetě, která celé sportovní klání ukončila. Po skončení
soutěží se hřiště změnilo na taneční parket, kde děti i paní
učitelky vybily poslední zbytky energie. Největší úspěch
sklidila „mašinka“ složená ze všech závodníků. Na vyhlášení výsledků si účastníci museli trošku počkat, za což se
omlouváme, ale radost vítězům to nemohlo pokazit. Na
prvním místě skončilo družstvo Nezamyslice 1, na
druhém Němčice 2 a třetí místo obsadilo družstvo Pivína 1. Věříme, že si všichni účastníci olympiádu užili,
děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci a především sponzorům, kteří zajistili odměny a občerstvení pro děti.
Sponzoři akce:
- paní Bárková - členka spol. RESPONO a.s.
- MAS hanácký venkov
- Olomoucký kraj - Ing. Zdeněk Švec
- Domov pro seniory - ul. Nerudova, Prostějov
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MRG Němčicko na cestě za poznáním
Dne 9., 10. a 11. května navštívili starostové členských
obcí MRG Němčicko MAS Český ráj, kde byly prezentovány
dotované projekty:
• Opravy na budově sokolovny v Sobotce
• Prohlídka nového centra pro rodiče s dětmi - Mateřské
centrum Ťapík

onstrukce klubovny
Jezdecký oddíl Kněžmost - rek

Dále projekty zaměřené na cestovní ruch, finančně podpořené z programu rozvoje venkova zacílené na podnikatele
a zemědělské subjekty v obcích MAS Český ráj.
Zdeňka Loučková, manažerka MRG Němčicko

Jezdecký oddíl Kněžmost
ké dráhy
- projekt zavlažování jezdec

Dětské hřiště Sedmihorky

Projekt Výlety za vodou
obec Vyskeř

dník“
Osazení uměleckého díla „Vo
obec Vyskeř
atelské
Projekty zemědělské a podnik
obec Žďár
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Kalendář akcí obcí MRG Němčicko
17. - 18. 6. ZUŠ a Město Němčice nad Hanou
Město Němčice nad Hanou,
18. 6.
Hanácký veterán klub Prostějov
18. 6.
Němčice nad Hanou
18. 6.
18. 6.
18. 6.
18. 6.
24. 6.
24. - 26. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
29. 6.
1. 7.
1. - 3. 7.
1. - 3. 7.

Vitčice
Vrchoslavice
Tvorovice
Želeč
Němčice nad Hanou
Mořice
Mořice
Dobromilice
ČZS, SDH
Tvorovice

KAPR CUP rybářské závody

SDH Hruška
Srbce

O pohár starosty obce (muži a ženy)
Turnaj v malé kopané, 14.00 hodin

Želeč
TJ Sokol Pivín
Pivín
Vitčice
Nezamyslice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
MS Pivín
SDH Víceměřice
Dobromilice
Tištín
Tištín
ZŠ Němčice n/H
Pavlovice u Koj.
SDH Hruška
Tvorovice
SDH Doloplazy

4. 7.

Doloplazy

16. 7.
16. 7.
19. 7.
23. 7.
23. 7.
23. - 24. 7.
29. 7.
30. 7.
30. 7.
30. 7.
30. 7.
nebo 6. 8.
6. 8.
6. 8.

Němčická veterán rallye
Sjezd rodáků
4. závod ze seriálu Velké ceny Prostějovska v požárním útoku, O pohár
starostky obce
Fotbalový turnaj o pohár starosty obce
Oslavy 300 let vysvěcení kostela
Pohádkový les od 13.30 hodin
Zimní olymppijáda (6. nultý ročník), 15.55
Rockový mlýn
Závody ve střelbě na asfaltové terče
Hurá na prázdniny-soutěžní odpoledne pro děti
Soutěž hasičských družstev (muži, ženy) O pohár starosty obce, 14.00
Tištínské hody, Malý háječek
Tomáš Klus revival, hody v Tištíně, Malý háječek
Předávání vysvědčení žákům 9. tříd v sále kina OKO
Zahájení prázdnin, dětské hřiště Na Lhotě, od 15.00 hodin
Stanování
Stanování pro děti
O pohár starosty obce, od 9.00 mladší a starší žáci, od 14.00 muži
a ženy, fotbalové hřiště
hodové odpoledne v zámecké zahradě,
pro děti od 17.00 – 20.00 hodová zábava, hrají manželé Sloukovi
Prázdninová country zábava
Turnaj v bedmintonu
Střelby O pohár MS Tištín na střelnici MS
MEXIKO CUP, hřiště Domova u rybníka
Fotbalový turnaj v Tištíně, Memoriál B. Havlíčka, hřiště
Pytlácká noc v Hliníku
Mezinárodní filmový festival Tvorovice 2016
Červencová letní noc
4. ročník noční soutěže v požárním útoku mužů a žen O pohár SDH
Želeč
Pytlácká noc od 20.00 hodin
Výprava za telátky
Nohejbalový turnaj
Pytlácká noc
Němčické hody
Taneční zábava se skupinou RELAX
GULÁŠ FEST-soutěž o nejlepší guláš
Fotbalový turnaj FC Dobromilice
Pyžamová party, chata ve Svodnici

2. 7.

5. 7.
5. 7.
5. 7.
9. 7.
9. 7.
15. 7.
15. - 17. 7.
16. 7.

Svátek hudby

Osíčany - koupaliště
Tvorovice
Tištín
SK Mexiko Víceměřice
Tištín
Osíčany
Tvorovice
Dřevnovice
SDH Želeč
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13. 8.
13. 8.
13. 8.
13. 8.
13. 8.
14. 8.
16. 8.

19. - 21. 8.

20. 8.
20. 8.
20. 8.
20. 8.
20. - 21. 8.
21. 8.
27. 8.
22. - 28. 9.
24. 9.
3. 9.
3. 9.
10. 9.
11. 9.
11. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
17. 9.
24. 9.
září/říjen
1. 10.
1. 10.
2. 10.
8. 10.
15. 10.
22.10.
22. 10.
26. 10.
27. 10.
27. 10.
28. 10.
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DS Větřák Pivín
Tvorovice
Dobromilice

Dožatá
Turnaj v petangue
MAXITÁBORÁK
Noční soutěž hasičských družstev „Memoriál Miroslava Rudyka“ muži,
Dobromilice
ženy 21.00 hodin
Vitčice
Oslava 130. výročí založení SDH Vitčice a sjezd rodáků
Nezamyslice
Krojovaná pouť u Kaple Panny Marie Pomož
Vrchoslavice
Obecní výlet
Hodový program
19. 8. zábava na hřišti,
Tvorovice
20. 8. střelecké závody na asfaltové holuby
21. 8. hodové odpoledne s dechovkou na hřišti
Mořice
120. výročí SDH Mořice
Dřevnovice
Hodové sportovní odpoledne
Želeč
Hodová zábava
3. ročník noční soutěže veteránů o putovní pohár„Memoriál Vlastimila
SDH Doloplazy
Gregora“ od 21.00, fotbalové hřiště
Vrchoslavice
70. výročí založení oddílu TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Dřevnovice
Hody
Víceměřice
Mikroregion Němčicko se baví, fotbal. hřiště
Nezamyslice
Svatováclavské slavnosti – hody
Nezamyslice
Sraz rodáků
Dřevnovice
Pro děti rozloučení s prázdninami
SDH Víceměřice
Hasičské závody pro mládež a veterány, fotbalové hřiště
Hruška
Na bicyklech Němčickem
Mořice
Drakiáda
Tištín
Střelby Memoriál Oldřicha Dostála, střelnice MS
Mořice
Mořické vinobraní s cimbálovou muzikou
SDH Hruška
Soutěž mládeže (+veteráni)
MS Pivín
Sokolníci
Pavlovice u Koj.
Hon na lišku, hasičská zbrojnice, 15.00
SDH Pivín
Hasičský den v Pivíně
Mořice
Vinobraní
Tvorovice
Drakiáda
Mysliveská společnost Mořice – Vrchoslavice Zvěřinové hody ve Vrchoslavicích
Želeč
Jablíčková veselice s kapelou Kozlaňáci
SDH Vrchoslavice
Oslava 50. narozenin CAS - 25
Tvorovice
Hubertova jízda a countrybál
Podzimní kolo dětské hasičské soutěže Plamen v Tištíně, pořádané
Tištín
OSH Prostějov
farnost Vrchoslavice
Hody, otevření oživlé zahrady
DS Větřák Pivín
Drakiáda, sraz účastníků v 15.00 nad hřištěm
Tvorovice
Řepobraní
Pavlovice u Koj.
Drakiáda, sraz před hasičárnou v 15.00
TJ Stavební stroje Němčice nad Hanou
Mistrovství ČR v krasojízdě a kolové ve sportovní hale SUPROVKA
Pavlovice u Koj.
Hodová zábava, sokolovna, od 20.00
Víceměřice
Lampiónový průvod
Vrchoslavice
Vrchoslavské strašidlení
Mořice
Heloudýň
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29. 10.
12. 11.
18. - 19. 11.
19.11.
26. 11.
26. 11.
26. 11.
26. - 27. 11.
27. 11.
27. 11.
3. 12.
4. 12.
4. 12.
9. 12.
17. 12.
17. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.

Tvorovice
Mořice
Mořice
Dřevnovice
Dřevnovice
Dobromilice
Tvorovice
ČZS Víceměřice
Želeč
Vrchoslavice
Tištín
Mořice
Pavlovice u Koj.
Pivín
Dřevnovice
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vrchoslavice
Dřevnovice
Mořice
Vrchoslavice
Tvorovice
Pivín
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Lampiónový průvod
Svatomartinský koncert v Kostele sv. Martina
Adventní výstava
Předvánoční trhy
Rozsvícení vánočního stromečku
Rozsvícení vánočního stromu, 17.00 hodin
Rozsvícení vánočního stromečku a jarmark, turnaj v šipkách
Vánoční prodejní výstava, košíkárna
Vítání Adventu
Rozsvícení vánočního stromu
Čertoviny, Mikulášská nadílka, náves Tištín
Rozsvícení stromečku
Mikulášská besídka s nadílkou, od 15.00 zasedací místnost OÚ
Rozsvícení stromečku a zpívání u jesliček
Tenisový turnaj O pohár starostky obce
Vepřové hody
Zpívání u stromečku
Zpívání u stromečku
Živý Betlém
Štěpánská zábava
Turnaj v ping-pongu
Rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku, na katastrálních
hranicích, Pivín a Skalka, sraz účastníků v 19.30 hodin u Hyžďalového
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Moravský Revival fest Mořice 2016
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MRG Němčicko vyhlašuje
fotografickou soutěž o hodnotné ceny
na téma

Fauna a flóra
členských obcí
Mikroregionu Němčicko.
Vítězné fotografie budou součástí kalendáře MRG na rok 2017.
Pravidla:
1. Jeden soutěžící může zaslat maximálně 3 fotografie (foceno v rámci MRG Němčicko).
2. Fotografie zasílejte na email soutez@nemcicko.cz do 15. 9. 2016.
3. Fotografie zasílejte ve formátu .jpg a minimálním rozlišení 300 DPI (min. 1MB dat)
4. Fotografie musí být barevná, o černobílé fotografie nemáme zájem.
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