INFORMAČNÍ NOVINY MIKROREGIONU NĚMČICKO

Vážení čtenáři,
tyto dny jsou naplněny shonem a snahou mít vše
uklizené. Očekáváme příchod vánočních svátků
a naše domovy se plní vůní vánočního cukroví.
Máme pocit, že nic nestihneme a že tyto dny nebudou naplněny klidem a pohodou.
Moji milí, zahoďme tyto starosti. Vždyť nejdůležitější je mít své nejbližší kolem sebe a naslouchat jeden druhému.
Od našich dětí z kroužku Tygříci jsem dostala
jeden výborný recept na vánoční cukroví, které je
prostě úžasné. Ráda se s Vámi o něj podělím.
1 kg lásky, 80 dkg štěstíčka, 20 dkg pusinek,
30 dkg rodinné pohody, 10 dkg porozumění,
2 lžičky pomazlení, 3 pohlazení, špetka zlobení,
dle chuti trpělivosti, hodně zdraví. Vše dobře promíchat, upéci a po částech po celý rok ujídati.
Věřím, že se Vám cukroví povede a oceníte
jeho lahodnou chuť nejen o vánocích, ale i v novém roce.
Vážení občané,
přeji nám všem krásné prožití předvánočního
i vánočního času. Přeji všem pevné zdraví, štěstí,
lásky, božího požehnání a spokojenost v novém
roce.
Bohumila Charvátová
předsedkyně MRG Němčicko
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Dobromilice
Regionální muzeum v Dobromilicích
V přízemí budovy je zřízené muzeum zaměřené na hanácký venkov se stálou expozicí – selská domácnost a zemědělské
nářadí, stroje. Budova poskytuje dva přednáškové sály, které
se v letošním roce hojně začaly využívat k výstavám, besedám
a přednáškám.
V srpnu se uskutečnila výstava obrazů pana Květoslava Černého z Němčic nad Hanou pojmenovaná „Venkov mého mládí.“ Při vernisáži promluvil starosta obce Pavel Drnovský a pan
Květoslav Černý, který zavzpomínal na své mládí, které mu bylo
inspirací pro jeho tvorbu.
Výstava fotografií „Hanácká krajina očima amatérských fotografů“ proběhla v měsíci září. Fotografie zachycovaly nejrůznější místa naší krásné Hané v různých ročních obdobích. Výstava
měla několik autorů, ale za zmínku určitě stojí jméno Jaroslava
Knapa, který byl autorem většiny snímků.
Obrazy místního umělce, rodáka z Dobromilic pana Vladimíra Kučery, mohli návštěvníci muzea obdivovat v říjnu. Výstava
byla věnována jeho památce k 10. výročí od jeho úmrtí. Zásluhou jeho manželky paní Ludmily Kučerové bylo muzeu zapůjčeno 33 olejomaleb.

Dlouhé podzimní chvíle nám v Dobromilicích zpříjemnily
také dvě přednášky, paní Mgr. Jarmila Podhorná, která reprezentuje značku NADĚJE, promluvila o léčivé síle bylin. Přednáška o zdravotnických pomůckách se konala v listopadu.
V neděli 20. listopadu 2016 se konal vánoční jarmark adventních věnců a svícnů z různých materiálů, vánočních dekorací,
ručně vyráběné keramiky, domácích sirupů, pečených čajů apod.
V době vánočních svátků budou v muzeu k vidění betlémy
pana Květoslava Černého. Přijměte od nás srdečné pozvání
a přijďte se vánočně naladit do Dobromilic. Zahájení výstavy je
naplánováno na 16. prosince 2016 a součástí bude prodejní výstava výrobků dětí z mateřské školy.
Betlémy budou veřejnosti zpřístupněny v tyto dny:
• 18. 12. 2016 – 14:00 – 16:00 hod.
• 20. 12. a 21. 12. 2016 – 14:00 – 16:00 hod.
• 26. 12. 2016 – 14:00 – 16:00 hod.
• 28. 12. 2016 – 14:00 – 16:00 hod.
• 30. 12. 2016 – 14.00 – 16:00 hod.
Denisa Zatloukalová

Ohlédnutí za akcemi konanými v obci
V měsíci červnu se konaly dvě tradiční akce a to dětský den 4. června a setkání seniorů 11. června. Dětský den se konal v areálu za sokolovnou, pro děti byly
připraveny úkoly a hry. Překvapením
byl aquazorbing a malování na obličej
a možnost pohrát si na nově opraveném
dětském hřišti.
Setkání seniorů proběhlo v místní
sokolovně a celé odpoledne k poslechu
hrála živá hudba, manželé Nikodymovi
z Kojetína. Zpestřením byla krasojízda
na kolech dvou mladých děvčat Terezy
Rehákové z Viceměřic a Petry Matouškové z Nezamyslic.
Na konci prázdnin 20. – 21. srpna
2016 se u nás v Dobromilicích konala
tradiční akce „Prázdninový maxitábo-

rák“, kterou pořádala obec ve spolupráci
s místními spolky. V zámeckém parku
v Doloplazech byly pro účastníky připraveny soutěže a hry jako hod oštěpem,
střelba ze vzduchovky a jiné. V odpoledních hodinách byl návrat na stanoviště
za sokolovnu. Večer se zapálil táborový
oheň a po setmění se šla stezka odvahy
zakončená ohňostrojem. Pro příjemné
usínání se dětem promítal ve společném
stanu film. Na druhý den se po společné snídani všichni zúčastnění rozešli do
svých domovů s krásnými zážitky.
Na začátku listopadu 4. 11. se v podvečerních hodinách konal lampionový
průvod, který pořádala mateřská škola.
Děti si na cestu svítily lampiony, které si
vyrobily ve školce. Rodiče s dětmi obešli

obec a po návratu se v areálu mateřské
školy zapálil oheň, u kterého se opékali
špekáčky.
Vítání nových občánků proběhlo
v neděli 6. 11. v budově Regionálního
muzea. Vítalo se 12 nových dětí narozených v průběhu od ledna do října
a úvodní slovo patřilo místostarostovi
Ing. Vladimíru Piňosovi.
Rozsvícení vánočního stromu proběhlo před místní prodejnou v sobotu 26. listopadu 2016. Vystoupily děti z mateřské
školy a k poslechu zahrála místní kapela
několik vánočních koled. Pro navození vánoční atmosféry se prodával punč a rozdávali se perníčky. Na závěr si děti mohly
ozdobit malý vánoční stromeček.
Denisa Zatloukalová

Setkání seniorů, 11. 6.
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Doloplazy
Rok 2016 v obci Doloplazy
Seznámíme Vás s investičními akcemi
pro naši mládež a sport v obci.
Rok 2016 byl pro naši obec velice
úspěšný z pohledu investičních akcí.
V tomto roce se nám povedlo zrekonstruovat dvě dětská hřiště.
Prvním hřištěm, které jsme zrekonstruovali bylo hřiště za mateřskou školou. Při
této rekonstrukci nám finančně pomohl
závod ŽPSV Doloplazy. Na hřišti byly vyměněny všechny hrací prvky a byla zvětšená bezpečnostní dopadová plocha.
Hřiště bylo doplněno o lavičky a byla dodělaná nová přístupová cesta. Zrekonstruované hřiště za mateřskou školou bude
sloužit pouze pro potřeby mateřské školy
tzn. nebude zpřístupněno veřejnosti. Druhé hřiště bylo
na stávajícím
y postaveno
p
j

dětském hřišti v místní části Poličky. Zastupitelstvo rozhodlo, že staré hřiště v Poličkách zrušíme a vybudujeme nové dětské
hřiště, které bude vyhovovat požadavkům
dnešní doby. Na toto hřiště je obec pyšná, protože se nám povedlo zbudovat
opravdu krásné hřiště v opravdu krásném
prostředí. Herní prvky jsme umisťovaly
tak, aby nenarušovaly výsadbu v tomto
prostoru, a snažili se, aby do prostředí zapadly. V příštím roce na tomto hřišti ještě
doplníme lavičky a pískoviště. Toto hřiště
jsme vybudovali svépomocí. Herní prvky
jsou od firmy Dětská hřiště BONITA. Toto
jsou dvě stavby pro naše nejmenší, ale nezapomínáme i na starší děti a dospělé, kdy
v roce 2017 začneme stavět víceúčelové
hřiště. O této výstavbě
jsme se zmiňovali
ý

nové hřiště v Poličkách

již v minulých číslech. V letošním roce se
zastupitelstvo shodlo na tom, že se výstavba uskuteční v roce 2017. Stavět začneme
v březnu příštího roku a hřiště by mělo být
dokončeno v červnu nejpozději červenci
2017. Hřiště bude o rozměrech 42x22 m
a bude mít umělý povrch – tartan. Hřiště
bude moct být využíváno na košíkovou,
volejbal, tenis a malou kopanou. Na slavnostním otevírání tohoto hřiště se budeme těšit na Vaši účast.
K dnešnímu dni je vybraná firma
a s touto firmou máme uzavřenou smlouvu o výstavbě. Hřiště bude součástí sportovního areálu u fotbalového hřiště. Obec
bude do tohoto hřiště investovat ze svého
rozpočtu 2.000.000 ,-.
Ladislav Sypko, starosta obce Doloplazy

nové hřiště ve školce

Rok 2016 v obci Doloplazy
Počátek adventního času, byl v naší obci ve znamení pečení
a zdobení perníčků, též v přípravě adventních věnců a svícnů.
Samotný Advent pak zahájila tradiční vánoční výstava v kulturním domě. Zahájení výstavy bylo v letošním roce spojeno se
zdobením perníčků. Výstava byla bohatě zastoupena krásnými
výrobky z nichž mnohé vyrobily zručné ruce místních spoluobčanek. V neděli 27.11. v podvečer se na nádvoří zámku sešli
nejen místní občané, ale též přespolní k rozsvěcení vánočního
stromu. Pro všechny přítomné dospěláky byl připraven, troufám
si říci dobrý svařák a pro děti teplý čaj. Rozdávaly se též perníčky,
které připravily naše děti. V 16.30 začal program, ve kterém vystoupily děti z místní mateřinky s pásmem vánočních básniček
a koled. Dále děti z druhé třídy ZŠ v Nezamyslicích, kteří nejen
zarecitovaly, ale i zatančily. Potom následovalo vystoupení dětí
z družiny ZŠ v Nezamyslicích. Dále společné vystoupení man-
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želů Sloukových s dětmi taktéž ze ZŠ v Nezamyslicích, na trubku
zahrál Tomáš Přibyl a na flétnu Vendula Vránová. Závěrem popřál
pan starosta všem přítomným šťastné svátky vánoční, zdraví
štěstí a rodinnou pohodu v nastávajícím novém roce. K přání
se připojila též paní Vlasta Matoušková. A pak zazněla v podání manželů Sloukových Tichá noc a vánoční strom se rozzářil ...
Okamžik, který se opakuje, ale pokaždé jej vnímám s pokorou,
klidem v duši a s očekáváním něčeho vzácného krásného.
Závěrem bych ráda poděkovala všem dětem a manželům
Sloukovým za krásné vystoupení. Velký dík patří paní učitelce
Halašové, paní Kateřině Dostálíkové, panu učiteli Sloukovi, paní
ředitelce Matouškové a paní učitelce Zelinkové za trpělivost při
přípravě dětí na vystoupení. Poděkování patří také všem, kteří
nám s přípravami této akce nezištně pomáhali.
Zapsala Dana Sypková
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Dřevnovice
Kulturní výbor
Vážení sousedé,
ráda bych připomněla akce druhého
pololetí 2016, které jsme pro Vás uspořádali.
21.8.2016 jsme se společně sešli na
Hodovém odpoledni. Začátek se nám
sice moc nevyvedl, protože pršelo, ale
nakonec jsme se dočkali a usmálo se
na nás i sluníčko. Byli jsme tomu rádi
hlavně kvůli dětem, které se každoročně
těší na atrakce. Mrzelo nás, že letos byla
malá účast. Víme, že bylo deštivo, ale
vzhledem k tomu, že posezení i taneční
parket jsou zastřešeny, očekávali jsme,
že se přijde na účinkující podívat a s nimi
si třeba i zazpívat více spoluobčanů.
3.9.2016 jsme přispěli svou
„troškou do mlýna“ a připravili,
společně s ostatními, pro děti již
tradiční Stezku odvahy. Účast, nejen dětí, byla hojná a strašidel se
báli malí i ti odrostlejší.
10.9.2016 proběhla akce „Mikroregionem na kolech“. Pro cyklisty,
kteří z naší obce vyjížděli i ty, kteří
jen projížděli, jsme přichystali malé
občerstvení. U našeho stánku si
mohli koupit něco k utišení žízně
i hladu. Děti se protáhly na dětském

hřišti a obdivovaly i naši „Dobu ledovou“.
Potěšila nás pochvalná slova na náš areál,
která nám potvrdila, že snaha toto prostředí zvelebovat, nepřichází vniveč.
19.11.2016 jsme pořádali každoroční Předvánoční trhy, kde byly k vidění
i koupi adventní věnce, perníčky, dárkové předměty a vše k vánoční výzdobě.
26.11.2016 jsme společně rozsvítili
vánoční stromeček.
Během celého pololetí naše členky
navštívily s blahopřáním tyto oslavence: Janu Kubišovou, Miroslava Kyseláka,
Karla Petra, Vieru Rotreklovou , Hedviku Čumplovou, Vlastu Ječmínkovou,
Jaroslava Ječmínka, Soňu Leflerovou,

Jozefu Kaplánkovou, Lubomíra Matouška, Antonína Prášila, Janu Hovorovou
a Eduarda Kaplánka. Do konce roku ještě popřejeme Františku Makišovi a Marii
Hořavové.
23.12.2016 zveme všechny na tradiční Zpívání u stromečku. Tak jako v loňském roce se potkáme na „Areálu zdraví“.
K vánoční pohodě přispěje vystoupení
dětí z Mateřské školy a souboru Markovanka. Všem, kteří se nebudou moci
zúčastnit vánočního setkání přejeme
klidné a pohodové vánoční svátky a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
1.1.2017 v 17.00 hod. zveme všechny na Novoroční ohňostroj, který
se bude konat na našem „Areálu
zzdraví“.
Srdečně všechny zveme na
ttradiční Společenský ples, který se
bude konat 14.1.2017. K tanci i pob
sslechu nám zahraje a zazpívá Daniela se svou kapelou.
e
Pro naše nejmenší uspořádáme
28.1.2017 tradiční dětské pirátské
2
ššibřinky. Těšíme se na krásné maškkarní kostýmy a radost ve tvářích
našich dětí.
n
Ludmila Mlčoušková

Knihovní a výstavní sál Dřevnovice
V letošním roce jsme v knihovně samozřejmě
půjčovali čtenářům knížky, ale od té doby, kdy se
knihovna po rekonstrukci změnila také na výstavní
sál, uspořádali jsme zde již několik výstav obrazů.
V létě to byla velmi úspěšná výstava Dr. Bukvalda
z Vyškova s názvem Barevný svět v Dřevnovicích a v
současné době je to právě nainstalovaná výstava
AMULETY a jiné obrazy… Autorkou je paní Zdenka
Verešová. Narodila se ve Vyškově, vystudovala malbu
na FaVU VUT v Brně, žije a tvoří v Nemochovicích. Ve
své tvorbě se zabývá tématikou nebe, moře a země,
které kromě klasického zpracování převádí do abstraktních forem. Charakteristickým rysem její práce
je snaha po zvnitřnění zobrazovaného obsahu. Touto výstavou se budeme v knihovně těšit až do konce
ledna 2017.
k kknii
Připraven je nový soubor knih zapůjčený Městskou
hovnou Prostějov. Knížky pořízené z rozpočtu obce jsou
v knihovně k dispozici neomezeně. Otevřeno máme v pondělí
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Ve zdraví a pohodě prožité vánoční svátky a odvážné vykročení do roku 2017 přeje knihovnice Marie Provazníková.
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Hruška
Akce OÚ v roce 2016
Vážení čtenáři,
ani jsme se nenadáli a letošní rok je téměř za námi. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil s realizovanými akcemi
v naší obci v tomto roce.
V měsíci červnu jsme vybudovali novou kanalizaci od novostavby paní Zatloukalové v délce cca 180 m. Napojena byla
do stávající kanalizace. Tím jsme také umožnili napojení pěti
nových stavebních míst. Investice činila 449 349 Kč.
V červenci proběhla rekonstrukce kříže nad hájkem v hodnotě 98 940 Kč, která byla spolufinancována Olomouckým
krajem.
V měsíci srpnu, podle plánu prací, bylo vybudováno osvětlení na místním hřišti a osvětlení ke hřbitovu v celkové hodnotě 159 335 Kč. V tomto měsíci byla také provedena výměna
vodovodních přípojek a vadných zákopových šoupat v ulici
k paní Hapkové v nákladu 80 000 Kč.
V měsíci září nás čekal 10. ročník dojezdu kol, na který jsme
se snažili dobře připravit. Jelikož vyšlo perfektní počasí, tak se
na dojezdu sjelo nad 800 cyklistů. Chtěl bych podotknout, že

nebyly sebemenší problémy co se týká občerstvení účastníků,
a to díky našim spolkům, kteří se na této kulturní akci mikroregionu podíleli. Touto cestou bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za jejich vstřícnost a obětavost. I přes to, že tato akce
byla sponzorována mnoha sponzory, dofinancování naší obcí
činilo 76 000 Kč.
Po této akci začala plánovaná rekonstrukce tří úseků místních komunikací o celkové délce 225 m v hodnotě 727 193 Kč.
V říjnu a listopadu proběhla poslední investiční akce tohoto roku, a to oprava dvora za kulturním domem, kde se vystavěla nová zídka, zateplila se zadní zeď kulturního domu, nová
fasáda a přístřešek k venkovnímu posezení. Tady investice
i s víceprácemi a elektrikou činila 700 000 Kč.
Věříme, že tyto akce zlepší a obohatí život občanů v naší
obci.
Závěrem bych Vám, všem občanům, nejen naší obce, ale
celého mikroregionu chtěl popřát krásné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém roce.
František Baláš, zastupitel

„Hanácké sóbor Hruška“
Pokud se ohlédneme za celoroční
činností našeho souboru, je třeba přiznat, že naše činnost je vcelku rozmanitá a naplňuje nás posláním zachováním
a šířením lidových tradic. Nejsme žádní
profesionálové, ale parta nadšenců, kterým je folklor blízký.
Shrneme-li akce, které jsme v letošním roce pořádali nebo se jich zúčastnili,
tak zjistíme:
23. 1. 2016 jsme uspořádali tradiční
Hanácké bál, kde nás podpořila svým
vystoupením Hanácká beseda Kojetín.
Na oplátku jsme my 13. 2. vystoupili na
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bále v Kojetíně. Naše soubory pojí dlouholetá osobní přátelství většiny členů. A
pokud to nevíte, tak v 70. letech minulého století, kdy náš soubor vznikl pod
vedením pana Hrabčíka z Kojetína, jsme
patřili pod Osvětovou besedu Kojetín.
Dále 5.3. jsme ve spolupráci s obecním
úřadem uspořádali oslavu MDŽ, kde
jsme, mimo jiné, měli také své vystoupení.
Letos poprvé se naši chlapci na Velikonoční pondělí, které připadlo na
28.3., vydali na „mrskut“ v krojích. Nestavymrska jen domácí děvčata,
čilo jim vymrskat
t vyjeli i do Měrovic
tak
a Doloplaz, kde máme
t
také
své tanečnice.
Tradičně se v pos
sledních
letech zúčastň
ňujeme
Hrušeckých
h
hodů,
které letos byli
2
22.5.
Tady jsme přispěli
v
vystoupením
s pásmem
h
hanáckých
tanců.
13.8. jsme vystoupili
n Dožaté v Pivíně a druna
hý den 14.8. na hodech
v Kojetíně.

Další vystoupení našeho souboru se
uskutečnilo 28.8. na hodech v Měrovicích, kdy jsme zatancovali pásmo hanáckých tanců a Hanáckou besedu.
10.9. jsme s ostatními spolky zajišťovali přípravu na dojezd kol, kde jsme
měli dva stánky s občerstvením, s provozem do pozdních nočních hodin.
Bylo to o to náročnější, že na druhý den
11. 9. jsme vystupovali na Hanáckých
slavnostech v Prostějově.
28.9. jsme se zúčastnili akce Setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého
kraje konané v Olomouci. Sešlo se nás
přes 700 krojovaných.
8.10. jsme uspořádali zájezd na Burčákový pochod do Mutěnic. Je to druhý
zájezd v pořadí. Letos pro velký zájem
byly vypraveny dva autobusy.
Při této příležitosti Vás všechny srdečně zveme na IX. Hanácké bál, který se uskuteční 21.1. 2017 v Kulturním
domě v Hrušce. Závěrem bych Vám rád
touto cestou popřál krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Jiří Matoušek
předseda Hanáckého sóboru Hruška
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SDH Hruška
Blíží se konec roku a tak mi dovolte,
abych vás seznámil s činností za uplynulý rok 2016. Sbor dobrovolných hasičů
Hruška, jak je již dobrým zvykem, přispívá nemalou měrou ke kulturnímu životu
obce. První akcí tohoto roku byl i letos
Maškarní ples s následujícími dětskými
Šibřinky. Kromě ryze hasičských akcí se
náš sbor podílel i na obecních akcích,
kterými letos byly Stanování, Hrušecké Hody a snad největší událost tohoto
roku a to dojezd kol Na bicyklech Němčickem, jehož X. ročník padl právě na
naší obec.
Náš sbor se kromě kulturně-společenských akcí samozřejmě podílí i na

sportovních akcích a těmi jsou zejména
soutěže v požárním útoku. Tak jako kařdý rok i letos proběhly memoriály Vratislava Vrány a Jitky Donátové. Určitě stojí
za zmínku i to, že se kromě klasické soutěže uskutečnila i první soutěž 16. okrsku dorostu v rámci memoriálu Vr. Vrány.
Další soutěží, která se konala v letošním
roce u nás byl Pohár starosty obce Hruška. Kromě těchto soutěží, které jsme
pořádali, jsme v průběhu sezony hojně
navštěvovali i soutěže v našem okrsku.
O úspěšnosti na soutěžích svědčí výzdoba v podobě pohárů umístěných v naší
zbrojnici. Mimo jjiž zmiňovaných
ý akcí se
Sbor dobrovolných
olných hasičů Hruška účast-
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nil i oslav okolních sborů, uctění památky sv. Floriána a snad největší události
v dějinách sborů dobrovolných hasičů,
křtu knihy „Dobrovolní hasiči Olomouckého kraje“, jehož se účastnilo téměř
1500 členů SDH.
Být dobrovolným hasičem však neznamená starat se pouze o zábavu, kulturu a sport, ale jsou to zejména školení, námětová cvičení a spousta dalších
akcí zajišťující ochranu obyvatel a akceschopnost zásahové jednotky.
SDH Hruška přeje všem Veselé Vánoce a šťastný nový rok
Ing.
g Pavel Zahrada – velitel SDH Hruška
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Koválovice – Osíčany
Naše ohlédnutí za událostmi obce Koválovice-Osíčany
za rok 2016 bychom začali
Sjezdem rodáků, který se uskutečnil 11.6.2016 po 10-ti letech.
Tato akce se začala připravovat
v roce 2015 a to sháněním adres zdejších rodáků a přípravou
programu. Program samotnétného sjezdu začal v 10.00 hod.
d.
mší svatou v místním kostele
e
sv.Antonína v Koválovicích.
h.
Odtud se šlo průvodem
m
obcí, kde byla zastávka u po-mníku padlých a položeníí
věnce. Dále se pokračovalo
do areálu koupaliště kde
byl oběd a od 13.30 hod.
kulturní program. Po celou
dobu nám hrála krojovaná hudba Hulíňané až na
drobný dopolední déšť
se toto setkání za účasti
hostů a hlavně spoustu rodáků vydařilo.
K tomuto sjezdu byla
vydána brožura, která
se věnovala všemu co se
událo v obci Koválovice-Osíčany za posledních
10 let. Tady patří poděková-ní paní Jaroslavě Horákové,
é,
Evě Pavlíkové a Ludmile Toopinkové, které tuto brožurku
ku
velmi dobře připravily.
Na sjezd rodáků navazoovaly 12.6.2016 oslavy 90-tii llet založení
l ž í
místního Sboru dobrovolných hasičů.
Od 13.00 hod. bylo vítání okolních sborů před hasičskou zbrojnicí v Osíčanech.
Ve 14.00 hod. se průvod vydal do areálu
Hliníku, kde byl další program. Taktéž po
celou dobu hráli Hulíňané.
Další letošní aakce, které proběhly
byla drakiáda 22. 10. 2016, a to i s programem pro děti a s občerstvením. Dne
11.11.2016 byl lampionový průvod obcí,
ukončení bylo v kulturním domě v Osíčanech, kde byl taktéž nachystán pro děti
kulturní program a občerstvení.
Další kulturní akce bude 23.12.2016
od 17.00 hod. – zpívání koled pod stromečkem v Osíčanech, dne 30.12.2016
bude setkání důchodců a jubilantů
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a dne 13.2.2017 SDH pořádá
ples a 14.2.2017 pořádají pro
děti Šibřinky.
Co se týče investičních
akcí obec Koválovice-Osíčany chystá územní rozhodnutí na zásobování
obce vodou, kde je termín 15.1.2017 na podání
žádosti o dotace. Pokud
obec uspěje s dotacemi
mohlo by se příští rok na
podzim začít s výstavbou.
Dále by se příští rok
mohlo budovat zasíťování pro výstavbu 5-ti nových rodinných domů.
Josef Polášek,starosta
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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a hodně spokojenosti
v novém roce 2017
Vám přeje
Obec Koválovice-Osíčany
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Mořice
Mořice v roce 2016
Vážení spoluobčané a čtenáři nejen
z Mořic, ale i Mikroregionu Němčicko.
Využiji možnosti informovat touto „cestou“ o dění v naší obci.
V minulém čísle jsem zmínil, že jsme
se letos zaměřili na bezpečnost účastníků silničního provozu.
Za „Humny“ byly instalovány zpomalovací prahy a ulice je na začátku
a konci označena dopravními značkami
ZÓNA 30. Po obci došlo k doplnění chybějících dopravních značek především
na místních komunikacích a vybledlé
značky nahradily nové. Doplnili jsme
rozhledová zrcadla. Částku 64.557,- Kč
jsme uhradili z rozpočtu obce za přispění sponzora ve výši 15.000,- Kč.
Hlavní stavbou týkající se dopravy
je letos „Úprava přechodu pro chodce
na silnici I/47“.Nevyhovující přechod
o délce 12 metrů byl zkrácen na 7 metrů vysazením nástupních ploch. Přesun
přechodu vyvolal i přesun pozitivního
nasvětlení a zbudování nového autobusového zálivu dle parametrů odpovídajících silnici první třídy. Celá akce
v hodnotě cca 705.208,- Kč byla podpořena dotací Olomouckého kraje ve výši
350.000,- Kč. Je mou povinností poděkovat všem sousedům, že jsme došli ke
shodě a řešení, které vzniklo nelehkým
vyjednáváním i s úřady. Tento krok zvýšil bezpečnost chodců při zachování
průjezdnosti našeho „dopravního uzlu“.
Další aktivita byla směřována opět
na chodce, milovníky přírody. Každý,
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kdo chodí na Mokroš si všiml v jarních
měsících neutěšeného stavu lávky.
V srpnu byla zahájená rekonstrukce
místními mistry stolaři a lávka byla
zprůchodněná. Nemysleli jsme jen na
pozorovatele mokřadu, ale i na zvěř,
která zde hledá útočiště. Byla vyhloubena tůňka, která v těchto suchých
letech zajistila tolik potřebnou vodu.
Plocha vodních rostlin byla zmenšená.
Na okolních loukách došlo k redukci
náletových dřevin a travního porostu. V
této činnosti budeme ještě pokračovat.
Výdaj z rozpočtu činil letos 37.972,- Kč.
Povodí Moravy pročistilo vodní objekt
a 300 metrů Mořického potoka. Vše co
zmiňuji mne dále utvrzuje v přesvědčení, že je Mokroš neoddělitelnou součástí našeho vědomí a každý, kdo se zapojil do ozdravných kroků dobrovolně a s
nasazením je toho důkazem. Opačným
důkazem jsou „hrdinské činy“vandalů. Kdyby si někdo myslel, že nejsou,
tak jsou. Kdyby jste po nich pátrali, tak
důkazy lze najít občas právě na Mokroši. Nejen mne, ale i všechny ostatní
návštěvníky by jistě potěšilo, kdyby
nenacházeli v trávě a ve vodě odpadky
a zničený mobiliář.
Veřejný prostor nás denně obklopuje i u obchodu. Výměnou vstupních
dveří a opravou schodiště se snažíme
občanům zpříjemnit život. Proces, který k tomu vedl byl kostrbatý a omloup j
ý
vám se za nepříjemnosti.
Výsledek
ynahradí. Vynaložená částka
snad vše vynahradí.
95.861, Kč.
95.861,-

Průběžně realizujeme „Doplnění
sběru separovaných odpadů v obci Mořice“. Obec získala 30 kontejnerů na separovaný odpad. Ty doplní sběrná hnízda a plánujeme jejich rozšíření. Máme
štěpkovač a kontejner typu Avia o objemu 5 m3 na svoz bio odpadu. Třídění
odpadů není jen trend, ale nezbytná
součást života na planetě zemi a jsem
rád, že požadavek po rozšíření možností třídit vzešel právě od Vás občanů. Podíl obce je 69.642,- Kč z celkové částky
464.277,- Kč.
Více informací naleznete v dalších
článcích. Mě nezbývá i přes všechna
úskalí, která v současné době řeším, poděkovat především Vám občanům Mořic za trpělivost a věcnost při řešení témat, která nás potkávají. Zastupitelstvu
děkuji za impulzy a výraznou pomoc.
Děkuji i Zdence Loučkové za roky strávené ve službách obce Mořice. V nové
pozici pomáhá obcím Mikroregionu
Němčicko, obcím a organizacím v působnosti MAS a DSO Hanácký venkov,
tedy i Mořicím. Nové paní hospodářce
Kláře Fidrové přeji hodně zdaru. Vás
drazí spoluobčané rád potkám 24.12.
2016 u živého betlému. Přijďte shlédnout představení, které si pro Vás chystají děti ze školky.
Přeji pokojné svátky vánoční
a úspěšné vykročení do roku 2017.
starosta obce Mořice Martin Obruča
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Sbor dobrovolných hasičů Mořice
Vážení čtenáři, blíží se nám konec
roku, a tedy nastal čas Vás stručně seznámit s činností našeho sboru. Letos to
bylo přesně 120 let, kdy náš sbor založil
pan učitel František Šelepa. Za tuto aktivitu mu patří velký dík. Ač jsme neuspořádali žádné megalomanské oslavy,
neznamená, že nectíme tradice sboru. O
existenci sboru dáváme vědět na mnoha
soutěžích v požárním sportu, a to v podání přípravky, mladších žáků, mužů, žen
a veteránů. Tyto družstva se zúčastnila
celkem 25 závodů s různými výsledky.
Jako každý rok se družstvo mužů a částečně družstvo žen zúčastnilo turnaje
v malé kopané v SRC Nezamyslice. Pořádáme mnoho kulturních akcí, buď sami
nebo ve spolupráci s OÚ nebo Sokolem.
Se Sokolem je to pořádání již tradičního

maškarního průvodu, dále Maškarní bál,
který se díky velké návštěvnosti opravdu
podařil, a hrála nám skvělá kapele BENE
Olomouc. Na dětské šibřinky si bohatý
program připravily naše děvčata převlečená za trpaslíky. Plný sál rozzářených
dětí vypovídal, že se jim tato akce líbila.
S OÚ pořádáme mnoho dalších akcí, kde
patří již velmi známý REVIVAL Festival,
pálení čarodějnic, stavění a kácení máje,
rozloučení s prázdninami ve spolupráci
s rytířskou skupinou Aqua Fortis. Po delší
odmlce se obnovil i košt pálenky, velikonoční výstava a mnoho dalších akcí. 28.
května jsme uspořádaly hasičské závody
v Hliníku. Soutěž mládeže nese název „O
pohár SDH“ a těchto závodů se zúčastnilo neskutečných 30 družstev v kategorii
přípravka, mladší a starší žáci. „Memoriál

Jaroslava Nováka“ nese název soutěže
dospělých, zde se zúčastnilo 17 družstev
v kategorii muži a ženy. V měsíci září na
ukončení závodní sezóny jsme připravili
pro děti táborák, stezku odvahy a následné spaní v hasičovně. 25. září nám obecní
úřad zakoupil dopravní automobil Ford
transit, který nám velmi ulehčí dopravu
na již zmiňované závody. Toto je ve zkratce o našem sboru vše. Tímto mi ještě dovolte poděkovat všem našim sponzorům,
co nám přispívají dary v jakékoli podobě
a všem zúčastěným, kteří nám tuto činnost pomáhají vytvářet. Na závěr bych
Vám za SDH Mořice popřál touto cestou
hodně štěstí, zdraví a pohody do příštích
dnů.
Jan Fidra
Starosta SDH Mořice

Radostné vykročení do nového školního roku
V mateřské škole Mořice je dětem moc dobře. Kolektiv dětí
je smíšený, od dvou do šesti let věku. O radostnou atmosféru a výchovu se starají Mgr. Alena Řezáčová, Bára Vinklerová
a nově Marcela Klapilová, v pozici chůvy.
Díky podpoře Obecního úřadu Mořice a zastupitelů obce
se podařilo několik vylepšení v interiéru školičky. Od září si
děti mohou hrát na novém koberci a bezpečnost dětí doplnilo zabezpečení vstupních dveří videotelefonem. Je to nemalá
částka z rozpočtu školy, která byla vynaložena. Také byl z části
doplněn nábytek pro hry dětí a nové funkční zábradlí.
Spolupráce s rodiči dětí je výborná. Svědčí o tom již tři dílničky, které byly zaměřené na Jablíčkové pečení, Heloudýň
spojenou s výstavkou o nejkrásnější dýni a veselé strašidýlko
a Podzimní jarmarkové tvoření. A to není vše z bohatého programu naší školy.
Navštívili jsme několik dětských divadelních představení
ve spolupráci s Měst. KS v Němčicích nad Hanou. Byli jsme na
návštěvě v ZŠ Nezamyslicích, podívat se, jak se daří našim bývalým školáčkům. Setkali jsme se i s dětmi, které chodí nyní
do první třídy ZŠ v Němčicích a ještě loni patřily k předškolákům. Vedou si všichni úspěšně. Zapojili jsme se do projektu
Bezpečně na cestě. Spolupráce s místním oddělením Policie
ČR je výborná. Pan policista se dětem líbil a velmi poutavě
vyprávěl, jak se mají chovat v různých životních situacích.
Posluchači si odnesli vědomosti, které mohou zachránit
i život. Toto téma rozšířil projekt první pomoci ve spolupráci s ČČK v Prostějově a paní ředitelkou Ing. Černochovou.
Pestrý výchovně vzdělávací program školy doplnila každý
čtvrtek angličtina s Petrou, kde si hrajeme, cvičíme, kreslíme,
mluvíme i zpíváme.
Mořická školička byla v roce 2016 zařazena do sítě škol
spolupracujících s Mensou ČR a také byly děti velmi úspěšně
testovány. Jsme zapojeni do projektu Česko čte dětem, v Mořicích i ve spolupráci se seniory. Mořické děti byly u vítání nej-
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menších občánků, pouštěly draky na Drakiádě, opět ve spolupráci s rodiči a OÚ.
Sportovní oblast dětí rozvíjíme i v plaveckém výcviku, tentokrát v Plavecké škole Vyškov. Podzimní rozloučení s Mokrošem se uskutečnilo ve znamení Zamykání žabích tůní. Pomáhal
při tom vodníček Mokrášek. Na stránkách naší školy uvidíte,
že každá žabka už spí. Proběhlo nejen sportování, ale i enviromentální výchova, zaměřená na poznávání života v přírodě.
Došlo i na rýmování básniček. Měli jsme letos několik setkání
s chovateli. Posledním byl chovatel Adámek Šášek, který přinesl dětem ukázat, jak se dají doma chovat šneci. Co nás ještě
čeká? Výstavka dětských prací ve spolupráci s místními hasiči,
předvánoční dílnička zaměřená na zdobení perníčků, Mikulášská návštěva, setkání s mořickými seniory, pro které připravujeme krátké vystoupení, vánoční besídka a nejdůležitější věc
– rozbalování dětských dárků, vystoupení na návsi u Kaple Sv.
Martina 24. 12. ve 14 hodin s Živým betlémem. Na vše se připravujeme a těšíme.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům, příznivcům i přátelům naší školičky za spolupráci a do Nového roku přejeme
VŠEM mnoho štěstí, zdraví a osobní pohody.
g Alena Řezáčová, Bára Vinklerová a Marcela Klapilová
p
Mgr.
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Němčice nad Hanou
Co se událo v Němčicích nad Hanou
Vážení občané Mikroregionu Němčicko. Chci vám všem poděkovat za
krásnou atmosféru, která se v našich
obcích vytvořila. Navštěvujeme nejen
společné akce Mikroregion se baví a Mikroregionem na kole. Ale umíme si najít

zajímavé programy u svých sousedů. Tak
se krásně touláme z dědiny do dědiny,
pozdravíme se s přáteli, dobře se pobavíme a ještě dostaneme i něco na zub.
Hodně nám k tomu pomohly vybudované cyklostezky. Uděláme vše pro rozšíře-

ní jejich sítí v našem regionu.
Přeji vám všem co nejvíce krásných
přátelství se sousedy u vás i v obcích našeho regionu. Ve vašich rodinách hodně
lásky, zdraví, štěstí a pohody.
Ivana Dvořáková, starostka

Svatá Anna má novou podobu

Rekonstrukce hřbitova

Svatka – tak dřívější generace nazývaly
skromné dětské hřiště u sochy Svaté Anny v Tyršově ulici. Díky novým herním prvkům, které
dodala a instalovala firma Josef Venský, Přerov,
dostává toto dětské hřiště konečně důstojnou
podobu. K tomu, aby se zde líbilo dětem i jejich doprovodu, tedy rodičům, či prarodičům,
přispělo instalování nových laviček, výsadba
zeleně, úprava terénu i nový chodník. Celé hřiště bude z důvodu zajištění bezpečnosti dětí
opatřeno dvěma brankami. Revitalizace dětského hřiště byla financována z prostředků města
a hodnota díla činí 375 tis.Kč.

Město má zpracovaný projekt na celkovou rekonstrukci hřbitova. Letos se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství na opravu hlavního chodníku na hřbitově. Na základě výběrového řízení byla pro tuto
stavbu vybrána firma COMMODUM, spol. s r.o. Valašská Bystřice /realizovala i revitalizaci sídliště/. Mimo opravy chodníku schválilo zastupitelstvo
u
města i dodláždění prostoru
k hrobovým místům, vybudo-u
vání nové kanalizace a novou
výsadbu zeleně v prostoru
u vstupu a kolem hlavního kříže. Celkové náklady na první
etapu revitalizace hřbitova se
pohybují kolem 900 tis. Kč.
Dotace z MZe ČR činí 418 tis.
Kč. Dalším krokem při revitalizaci hřbitova bude vybudování bezpečného přístupového
chodníku na hřbitov.
Ivana Dvořáková,starostka
Ing. Jan Vrána,místostarosta

Kříž má zpět svou podobu i Madonu
Beseda na ožehavé téma
Blízký východ, region zasažený válkou, to
bylo téma besedy, která se uskutečnila v neděli
13. listopadu v němčické knihovně. Jejím hostem byl cestovatel, bývalý novinář a reportér
Českého rozhlasu a současný pedagog Metropolitní univerzity v Praze Břetislav Tureček.
Více než dvouhodinová přednáška a následná diskuze seznámila návštěvníky s problematikou blízkovýchodního regionu. Tureček poukázal na historické souvislosti, vyložil současné
dění a nastínil také motivy vedoucí mimo jiné
i k současným odchodům Evropanů do řad bojovníků na východě.
Linda Lešikarová, kulturní referent
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Navrátit památkám zpět jejich krásnou tvář se v posledních letech daří nejen díky dotacím, ale i díky vnímavosti
a péči lidí, kteří se o své okolí zajímají.
A tak se i nám podařilo zrestaurovat další
památku – kamenný kříž u pole. V sobotu 5. listopadu požehnal P. Tomáš Strogan
kamenný kříž stojící po levé straně silnice
z Němčic nad Hanou do Prostějova. V doprovodu němčických farníků tak přivítal
zpět do obce památku z roku 1908, která
byla restaurována v letních měsících tohoto roku. Restaurátor Martin Parobek, kterýý
se žehnání zúčastnil, před akcí instalovall
do niky sošku Madony z umělého kamene..
Linda Lešikarová, kulturní referentt

CESTA - Zima 2016

Tři velké akce proběhly najednou
Tři v jednom, i tak by se letos dal stručně charakterizovat třetí červnový víkend v Němčicích nad Hanou. Konaly se
tu totiž Veterán rally, Sjezd rodáků a Svátek hudby. Tři velké akce, které se podařilo skloubit dohromady, přilákaly do
Němčic nad Hanou přes tisícovku návštěvníků.
Sobotu 18. června zahájila již tradiční Veterán rally, pořádaná společně
s Veteránklubem Prostějov, tentokrát
na padesátikilometrovou trasu Mikroregionu Němčicko vyjelo 110 aut
a motocyklů.
Kromě náměstí plného historických
vozidel si návštěvníci města i rodáci
mohli prohlédnout i místní veřejné

Výroční valná hromada SDH Němčice nad
Hanou
Slavnostním poděkováním se němčičtí hasiči rozloučili
v sobotu 12. listopadu na Valné hromadě v Němčicích nad Hanou se svým dlouholetým velitelem zásahové jednotky JPO II.
Vladimírem Kyselákem. Byl u jejího zrodu v roce 1999, staral se
o chod jednotky a vybavení hasičů zásahovými obleky, přilbami a ochrannými pomůckami. Postaral se o zajištění bojeschopnosti jednotky o její technické vybavení. Aktivně se zúčastňoval
zásahů. I když opouští zásahovou jednotku, zůstává jako velitel
sboru. Na místo velitele jednotky nastoupí od nového roku Jan
Kyselák.
Dále byla němčickými hasiči oceněna medailí za příkladnou
práci ing. Jana Oulehlová za spolupráci a podporu hasičů z pozice pracovnice kultury.
Pavel Kvíčala, SDH Němčice nad Hanou

budovy, navštívit organizace a seznámit se s jejich činností
a vyzkoušet si i nabízené aktivity. V sále kina se pak uskutečnila premiéra filmu Tajemství staré fotky, který dal divákům
nahlédnout do historie i současnosti města. Film vytvořili
žáci a pedagogové ZUŠ.
Sobotní odpoledne se již neslo v hudebním duchu, vystoupili žáci naší ZUŠ a také hosté ze Slovenska a Irska a svůj
koncert rodákům věnoval i Pavel Novák.
V neděli 19. června nabídl Svátek
hudby hlavně dechovou hudbu. Spolu s hosty z Prostějova a Podkrkonoší
vystoupil také němčický orchestr. Odpoledne si připravili všechny dechové
orchestry pochod městem spolu s mažoretkami.
Linda Lešikarová, kulturní referent

Park a dětské hřiště u stadionu
V roce 2014 byla v prostoru za stadionem realizována
první etapa budování dětského hřiště. Celkové náklady
činily cca 810 tis. Byla čerpána dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 400 tis. Kč. Z důvodu velké vlhkosti
pozemku, zapříčiněné především stíněním vzrostlých topolů a další náletové zeleně v okolí parku, rozhodlo zastupitelstvo města upřednostnit před pokračováním dalších etap vybavení dětského hřiště o revitalizaci zeleně
v tomto prostoru. Tak se také letos stalo a nejprve došlo
ke kácení topolů z části odbornou firmou a také díky spolupráci se členy našeho Sboru dobrovolných hasičů. Nyní
nastoupila odborná firma, která vzešla z výběrového řízení. Jde o Zahradu Olomouc, která provádí odstranění
pařezů, úpravu terénu, vybudování sáňkařského kopce
a hlavně výsadbu nové zeleně. Náklady budou činit cca
520 tis. Poté bude zastupitelstvo města rozhodovat o realizaci další etapy vybavení hřiště herními prvky.

Rekonstrukce budovy kina OKO

Výměna oken na MŠ a ZUŠ
V létě letošního roku proběhla plánovaná výměna oken
a dveří na budově ZUŠ a hospodářské budově MŠ. Celkové náklady činily 1,2 mil. Kč. Dodavatelem pro tuto akci byla vybrána
firma ENVIA systém s.r.o., Kroměříž. V těchto dvou budovách
byl také vybudován přístupový kamerový systém pro zajištění
bezpečnosti dětí ve školách. Realizaci provedla firma VAHAL
s.r.o., Prostějov. Toto opatření si vyžádalo náklady 230 tis. Kč.
Všechny tyto práce byly financovány z rozpočtu města.
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Rekonstrukce budovy kina je v plném proudu. Ukončena je již oprava střechy, kterou provedla firma Střechy
Machač, Morkovice-Slížany. Na opravu střechy získalo
město dotaci ve výši 400 tis. Kč od Olomouckého kraje.
Byla provedena výměna propagačních skříněk a dokončuje se oprava přední části fasády kina. Tyto práce provádí Miroslav Florián a Martin Kyselák. Nejnákladnější část
opravy kina spočívá v zásahu do jevištní techniky a osvětlení hlediště. Práce na opravě jevištní techniky provádí
firma GRADIOR s.r.o., Brno a Lumidée s.r.o, Praha. Předpokládané náklady na tyto práce
áce jsou cca 5 mil. KČ.
Mimo dotace OK hradí všechny náklady město z vlastního
rozpočtu. Pro rok 2017 zařadilo
ZM do svého rozpočtu položku
na opravu fasády zadního traktu budovy kina.
Ivana Dvořáková, starostka
a
Ing. Jan Vrána, místostarosta
a
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Seniorské cestování

Dění v Městské knihovně Němčice nad Hanou

Pěkný výlet pohodlným autobusem, prohlídka hradu
a výstavy, oběd, a to vše za 200 korun. Zní to sice podezřele, ale takovýto zájezd si opravdu užilo pětačtyřicet
seniorů z Němčic nad Hanou a okolí 23. září 2016. Šlo o jeden z výletů oficiální nabídky, které svým seniorům nabízí Olomoucký kraj v rámci projektu Seniorské cestování.
Projekt má za cíl mj. podpořit místní turistický ruch.
Letos se nám podařilo zapojit se do tohoto projektu
a sjednat nástupní místo přímo v Němčicích nad Hanou.
Oslovili jsme proto nejen němčické obyvatele, ale i okolní
obce, aby o této akci informovaly své občany. Díky tomu
se přihlásili senioři i z Vrchoslavic, Tištína, Mořic a Hrušky.
Nakonec se nám sešlo 45 přihlášených a na ně čekal
celodenní výlet na hrad Šternberk s prohlídkou hradu
a bohatým obědem. Celý den se skupině věnoval průvodce, který i cestu autobusem zpestřil zajímavými informacemi o místech, kterými jsme projížděli.
Linda Lešikarová, kulturní referent

Městská knihovna Němčice nad Hanou pravidelně připravuje naučné besedy pro vzdělávací zařízení nejen ve městě Němčice nad Hanou, ale také v okolních obcích – v Mořicích a Nezamyslicích. Ve spolupráci se ZŠ Němčice n. H. proběhl projekt „Už
jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, v rámci něhož děti z prvních
tříd pravidelně navštěvovaly knihovnu, objevovaly svět literatury a na závěr školního roku byly slavnostně pasovány na čtenáře. V listopadu pak byly pro všechny dětské čtenáře připraveny
dvě soutěže: Knižní detektiv a O nejlepší komiks.
Městská knihovna se zaměřuje také na pořádání naučně
populárních besed pro veřejnost, a to s různorodou tématikou.
Pravidelně se účastní celorepublikových akcí a festivalů. V rámci
„Týdne knihoven“ proběhla v říjnu beseda s oblíbenou spisovatelkou detektivek a společenských románů paní Jarmilou Pospíšilovou, v rámci festivalu „Den poezie“ se představila vrchoslavická básnířka Libuše Matysíková a druhý pořad připravila paní
Zdeňka Gregorová, která prostřednictvím besedy představila
literárně dramatický obor, jeho žáky a práci s nimi.
Upozornění na změnu telefonního čísla do Městské
knihovny a Turistického informačního centra Němčice n. H.
Od 1. 12. 2016 přestává fungovat telefonní číslo 582 386 440,
které je nahrazeno novým telefonním číslem 601 101 667.
Jitka Hanáková, knihovnice

Bramborování
25. října 2016 proběhla v mateřské škole akce pro děti
a rodiče „Bramborování“. Paní učitelky připravily v prostorách MŠ pro děti soutěže, které byly nějakým způsobem
spojené s bramborami. Na úvod se všichni účastnici sešli
ve třídě Veverek, kde dostali instrukce a kartičku, na kterou
děti při splnění úkolu dostaly razítko. V průběhu odpoledne si tak děti vyrobily prostírání s bramborovými tiskátky,
zaskákaly si v pytli, převážely brambory v kolečkách, poskládaly si puzzle s motivem brambor, a také využily brambory k výrobě panáčků a zvířátek. Součástí Bramborování
byly i dvě doprovodné soutěže, a to o nejoriginálnější výrobek z brambor a o nejzajímavější bramboru. Maminky
se opravdu snažily a tak jsme mohli ochutnat bramborový koláč, bramborové smajlíky i koblížky, domácí lupínky
i bramboráčky. Sešly se však i zvířátka a postavičky. Také
soutěžící brambory byly zajímavé - od srdíček až po obličeje.
V závěru paní učitelky ocenily všechny děti drobným
dárkem a rovněž vítěze soutěží, o kterých rozhodly především děti v hlasování. Odpoledne se vydařilo, a proto se už
nyní těšíme na další společnou akci MŠ, dětí a rodičů.

16

Návštěva záchranné stanice pro zvířata
V průběhu měsíce listopadu děti z MŠ navštívily záchrannou stanici pro zvířata v Němčicích nad Hanou. Děti
přinesly z domova usušené pečivo, které pak společně
předaly p. Kňourkovi. Malí předškoláci se tak již od malička
učí pomáhat handicapovaným zvířátkům.
Martina Luběnová,ředitelka MŠ
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Uspávání ježků

Co nás čeká v prosinci

25. 11. 2016 jsme již podruhé v mateřské škole pro
děti uspořádali dopolední akci „Uspávání ježků“. Děti si
celý týden povídaly o ježkovi, učily se o něm písničku,
básničku, pohybovou hru. Ty starší čekal environmentální program v podání pracovnic z ekologického centra
Iris. Děti se tak dozvěděly spoustu dalších zajímavostí ze
života ježka a také mohly živého ježka nakrmit. Na konci
týdne si pak každá třída vyrobila vlastního ježečka, kterého se děti vypravily společně uspat. Na školní zahradě
na děti čekaly již podzimní víly, které si pro ně připravily
různé úkoly a soutěže. Po jejich splnění zazpívali malí
ochránci ježečkům společnou písničku a uložili je k zimnímu spánku na místo, na které je přivedly ježčí stopy.
Počasí přálo a tak si děti i paní učitelky dopoledne užily.

V prosinci nás čeká návštěva němčické knihovny, kde nás
paní knihovnice zasvětí do oživlých tradic, ale také Mikulášský rej
v maskách andílků a čertů a možná i s nadílkou. Děti z pěveckého
sboru Zpěváček potěší členky Klubu žen a předškoláci ze třídy Veverek navštíví seniory v DPS se svým vánočním pásmem. Na děti
také čeká výukový program zaměřený na tradice, zvyky a tvoření v čase vánočním, povídání o tajemném adventu, sestavování
betlému, „lovení kaprů“ a výroba mýdel. Ve výčtu nemůžeme zapomenout na Vánoční pohádku v Sokolovně a na již tradiční akci
mateřské školy „Vánoční strom pro zvířátka“. Pro rodiče a příznivce
naší mateřské školy chystají paní učitelky s dětmi vánoční besídky.
Letos 15. 12. 2016 třídy Žabiček a Včeliček a 13. 12. 2016 třídy Veverek a Soviček.
Martina Luběnová,ředitelka MŠ

Dům dětí a mládeže ORION na sklonku roku 2016
Během září a října se přihlásilo do 40
kroužků 450 účastníků zájmového vzdělávání. V letošním roce jsme nabídli také
několik novinek, např. Jasmína (orientální tanec pro nejmenší děvčata), Přípravka
mažoretek, KERAMIKOVÁNÍ pro děti a jejich dospěláky, kroužek pro dospívající
holky MIŠ MAŠ, ve kterém si vyzkouší od
všeho trochu. Kroužek AIKIDO jsme pro
velký zájem museli rozdělit na začátečníky a pokročilé.
V roce 2016 jsme pro vás zrealizovali přes sedmdesát příležitostných akcí,
z nichž největší byly taneční soutěž Orion
dancing stars, Country bál, Čertoviny, Čarodějnice nebo Partyzánském samopal.
K velkým a významným akcím patří každý rok Karneval pro děti nebo závěrečná
akce Festival zájmových činnosti NAPOHODU, která celý školní rok uzavírá.
V roce 2016 se nám podařilo získat
finanční prostředky z několika dotačních
titulů a uskutečnit zajímavé akce jako
např. FIT Maraton nebo Čertoviny.
Pro děti, ale i rodiče jsme letos připravili 7 táborů, kterých se zúčastnilo 240 táborníků. Tábory pořádáme vždy pobytové, příměstské, stanové nebo poznávací
– turistické. Každý si u nás najde ten svůj
nejlepší tábor.
Naše, zejména taneční a sportovní,
kroužky se prezentovaly na mnoha kulturních akcích v regionu a zpestřily tak
různé slavnosti nebo plesy v mnoha obcích - především jsou to mažoretky MiniOrionky , BabyOrionky a Orionky, ale
také orientální tanečnice Almira nebo
Aisha. Svá první veřejná vystoupení má

za sebou také vloni nově otevřený kroužek moderního tance Gate, ale také naši
nejmenší tanečníci Hopíci. Velmi často
můžete na různých akcích vidět také děti,
které navštěvují kroužek Bujinkan.
Před námi je poslední měsíc v roce,
který je pro mnohé z nás nejhezčím obdobím. Právě pro děti, ale i vás, rodiče,
připravuje DDM ORION sérii adventních
akcí. Např. Mikulášskou nadílku pro Bejby klub a Sluníčka, Mikulášskou nadílku
v mateřských školách, Adventní tvořesti
ní a vánoční činnosti
žv jednotlivých kroužku
cích. Závěrem roku
č2016 pořádáme tradičcní vycházku do Vitčicm
kého lesa s krmením
zvěře. Přidáte se?
u,
Do nového roku,
roku 2017, bych přálaa
všem našim návštěv-m
níkům,
především
hodně zdraví a spo-kojenosti, také abyy
u nás stále nacházelii
ě
to, co jim v životě
e
dělá radost. V roce
2017 připravujeme
další novinky, ale
také tradiční a vámi
prověřené akce, na
které se těšíme spolu
s vámi, že i v následujícím roce si vyberete
z naší nabídky. Již
nyní pro vaše děti
připravujeme zimní
tábor a letní tábory,
jarní
víkendovky
a další aktivity.
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Chtěla bych poděkovat všem našim, bezmála 50 externím pracovníkům,
mnoha přátelům i kamarádům a také
organizacím, které nám při přípravě a realizaci našich akcí pomáhají, rovněž celé
řadě sponzorů, bez nichž by realizace některých akcí nebyla možná.
Do nového roku přeji všem lidem
hodně zdraví, osobních i pracovních
úspěchů, radosti ze své práce a štěstí na
cestě rokem 2017.
ředitelka DDM ORION,
Mgr. Eva Bašková
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Nezamyslice
Nezamyslické ohlédnutí za začátkem roku 2016
Vážení čtenáři,
dovolte nám, abychom se s vámi podělili o několik novinek v našem městysi. V letošním roce se nám konečně, po
mnohaletém úsilí, podařilo získat dotaci na dostavbu budovy C základní školy,
jejímž postavením vzniknou nové prostory. Pro naše žáky 6 nových učeben,
jedna učebna školní družiny a úplně
nové šatny pro celou školu. Výše dotace
činí 25 mil. Kč, městys se bude na stavbě podílet částkou cca 10 mil. Kč ze svého rozpočtu. Nová přístavba by měla
být otevřena – a my doufáme, že bude
– 1. 9. 2017. Stavět jsme začali koncem
října. Připravujeme také žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy B,
kde je nutné vyměnit rozvody elektřiny,
vody, příček, nové topení. Předpokládaná realizace je v roce 2018.
Po dokončení nové hasičské zbrojnice v loňském roce, jsme ještě v témže
roce požádali o dotaci na nové hasičské
auto. Stará Liazka již přestává být spolehlivá. Podařilo se a byla nám přislíbena dotace ve výši 2,5 mil. Kč. Vysoutěžena byla nová cisternová automobilová
stříkačka (CAS) značky Scania, která
byla na konci listopadu předána do užívání místním hasičům. Pořizovací cena
nové CAS činí zhruba 5,7 mil. Kč. Naši
hasiči nečekali se založenýma rukama
a uspořádali veřejnou sbírku na pořízení cisterny, při níž vybrali přes 32 tis.
Kč. Oslovili jsme také i firmy, které sídlí
v našem nejbližším okolí. Od několika
z nich jsme obdrželi sponzorské dary.
Příspěvkem ve výši 150 tis. korun přispěl i Olomoucký kraj. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem občanům i firmám, kteří přispěli na dobrou věc.
Také se nám podařilo opravit chodníky v ul. Tjabinova, 30. dubna a Vyškovská. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje ve výši 300 tis. Kč.
Poslední srpnovou sobotu jsme vyslali do Víceměřic náš tým na akci Mikroregion Němčicko se baví. Náš tým
překvapil nejen všechny přítomné, ale
také sám sebe. Ze čtyř soutěží 3 vyhrál
a v celkovém součtu obsadil suverénní
1. místo. V celé historii soutěží vůbec
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poprvé. Tento výsledek je skvělý, ale zároveň i zavazující. Už se
těšíme na obhajobu.
Naší velkou radostí, tak jako každý rok,
bylo uspořádání Svatováclavských slavností, které v letošním roce trvaly 8 dní
a jejichž součástí byla
Sešlost pro občany
s hudbou, posezení
u cimbálu ve farních
sklepech,
tradiční
Vinobraní, výstava
drobného zvířectva, fotbalová utkání, koncert v kostele
sv. Václava a divadelní představení morkovských ochotníků. Závěr patřil zahraničním
o
studentům, kteří v rámci svého
pobytu na místní základní ško-ny
le uspořádali pro občany
ch
městyse prezentaci svých
zemí a ochutnávku místtních specialit. Letošním
m
bonusem byl Sjezd rodááků, který se konal v naašem městysi po 10 letech.
h.
Sjezd se těšil velké účastii
rodáků i občanů městy-se, byly otevřeny všech-ny veřejné budovy a na
úřadě vítali rodáky zástupci městyse společně
s krojovanými hanáky.
Po slavnostním průvodu
obcí a přivítání všech v kulturním sále, pokračoval odpolední program na kynologickém hřišti. V programu
se představily místní spolky,
děti základní a mateřské školy a další učinkující. Slavnost-m
ní den byl završen parádním
ohňostrojem.
Snažíme se také staratt
o kulturní vyžití našich občanů, proto
jsme letos uspořádali dva zájezdy do
brněnských divadel, zájezd na pochod
Slováckým vinohradem, v listopadu
jsme se byli ohřát v termálních lázní

Veľký Meder a na začátku prosince pro
změnu ochutnat punč v adventní Vídni.
Za městys Nezamyslice
Ing. Michlíček Vlastimil, starosta
Pavlíková Dagmar, místostarostka
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Projekt Edison na Základní škole v Nezamyslicích
Ve dnech 26. - 30. září zněla na Základní škole v Nezamyslicích nejen čeština, ale
také angličtina. V rámci projektu Edison,
který naše škola pořádala ve spolupráci
s mezinárodní studentskou organizací
AIESEC, k nám přijelo sedm vysokoškolských studentů z různých zemí, aby nás ve
vyučovacích hodinách i ve svém volném
čase seznámili se svými zvyky, kulturou
a způsobem života. Na detaily tohoto velice zajímavého projektu jsem se zeptala
jeho hlavní organizátorky, paní učitelky
Mgr. Alice Košárkové.
„Během připravených prezentací
a prostřednictvím rozhovorů jsme měli
možnost seznámit se s Michaelem z Egypta, Sarou z Íránu, Mohammeden (Moem)
z Jordánska, Paolou ze Sicílie, Khushem
z Indie, Karolinou z Albánie a Mari z Gruzie. V hodinách se také tancovalo, hrály
se hry nebo jsme měli možnost naučit se
exotickým jazykům jako je perština nebo
arabština. Zvlášť arabský způsob psaní
a egyptský tanec patřili mezi nejoblíbenější aktivity.
Činnost stážistů však nekončila se zazvoněním na přestávku, neboť i během
přestávek byli naši návštěvníci neustále

obklopeni houfem žáků, rozdávali podpisy a vyměňovali si kontakty. Odpoledne
pak společně se žáky 9. A jezdili na výlety na kole nebo chodili na procházky po
okolí Nezamyslic. Žáci tak měli možnost
používat angličtinu i v běžné mimoškolní
konverzaci a nadšeně toho využívali, protože mezi nimi a stážisty vznikly kamarádské vztahy.
Vyvrcholením celého týdne byla tzv.
„Global Village“, kdy si stážisti v SRC připravili workshopy a stánky, na kterých
představili své země prostřednictví autentických pomůcek, vlajky, oblečení ale také
kuchyně, protože si pro návštěvníky připravili ochutnávku jídel, která jsou pro danou zemi typická. Kulturní sál tak byl celé
odpoledne plný cizích jazyků, vůně z vaření a přátelských rozhovorů, ze kterých
všichni návštěvníci odcházeli obohaceni.
Velkou zkušeností byl projekt Edison
hlavně pro žáky 8. a 9. tříd, kteří byli do
projektu zapojeni více ať už jako reportéři celého pobytu v rámci časopisu Písařík
nebo jako „buddies“ – průvodci stážistů,
kdy každý stážista měl přidělen „svého“
žáka, který jej doprovázel do hodin, staral
se o vše potřebné a v případě potřeby pře-
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kládal. Všem těmto patří velký dík za práci,
kterou odvedli, ochotu pustit se na tenký
led komunikace v cizím jazyce a nadšení,
se kterým se svého úkolu zhostili.“
Celý projekt shrnula paní učitelka
Košárková takto: „Týden byl motivací
k dalšímu studiu angličtiny a kulturním
obohacením, protože mnozí se poprvé setkali s člověkem z cizí země nebo dokonce
muslimské kultury. Zjistili jsme, že i přes
vzdálenost a rozdíly našich zemí jsme si
v mnohém podobní, naše zájmy se moc
neliší a při trošce ochoty a snahy se společně domluvíme.“
Jménem vedení, pedagogického sboru i žáků naší školy, bych ráda paní učitelce
Košárkové poděkovala za skvěle zorganizovanou a zcela jistě velice přínosnou akci
a už teď se těšíme, co si na nás zase připraví! Poděkování patří taktéž všem těm, kteří
ochotně poskytli našim zahraničním hostům ubytování a vzorně se o ně starali po
celou dobu jejich pobytu. „Remember…
Wherever you are, they are your friends,
who make your world…“
Krásné Vánoce všem čtenářům Cesty a v roce nastávajícím jen samé dobré
zprávy přeje
Mgr. Dagmar Halašová ZŠ Nezamyslice
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Pavlovice u Kojetína
Pavlovice konečně našly smysluplné využití nově
zbudované hasičské zbrojnice
Po dlouhém hledání opodstatnění
opravy hasičské zbrojnice došla konečně
užitečnému a smysluplnému naplnění
myšlenka předchozího zastupitelstva
a využití prozatím nesmyslné investice
z let 2009 a 2010 začala nabírat konkrétní
podobu ve využití pro činnost Českého
červeného kříže v Olomouci, konkrétně
pak pro jeho Místní skupinu Olomouc 9.
V rámci něj působí Záchranné kynologické centrum, se záchranářskými psy
s atestací pro pátrání v sutinách a ploo
chách s předurčením pro Olomoucký
ký
a Zlínský kraj. Jelikož v Pavlovicích
u Kojetína disponovali nevyužitou hasičskou zbrojnicí, strategická poloha
Pavlovic je mezi oběma kraji, je zde
nájezd i sjezd na dálnici D1 i ten fakt,
že kynologové se speciálními psy jsou
spíše z oblasti Pavlovic než Olomouce –
to vše přispělo k dohodě o zřízení Speciální kynologické skupiny v Pavlovicích
u Kojetína.
Požární zbrojnice bude sloužit jako
o
základna této skupiny, tedy jako klu-bovna, sklad materiálu, do garáže je
e
předisponováno vozidlo VW Transporterr
ambulance.
Není a nebude zde zřízeno kynoloogické cvičiště, neboť výcvik záchranářřských psů probíhá na celém území ve
spolupráci s Celní správou, Hasičským zááchranným sborem a Vězeňskou službou.
u.
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Garantem celého projektu je poslanec
parlamentu ČR, předseda výboru pro bezpečnost Ing. Roman Váňa. Celý projekt byl
představen v místní hasičské zbrojnici 23.
září za účasti Ministra vnitra Milana Chovance. Po schválení projektu zastupitelstvem obce byla nakonec dne 14.11.2016
podepsána smlouva o spolupráci obce
Pavlovice u Kojetína starostou obce s prezidentem ČČK doc.RNDr. Markem Juklem.
V rámci této spolupráce se plánuje
založení kroužku Mladý záchranář-mladý
záchranář mladý

hasič pro zájemce z Pavlovice a blízkého okolí. V předpokladu jsou pravidelné
schůzky s různým zábavným i odborným
zaměřením pro zájemce z řad dětí v intervalu minimálně jednou za tři týdny.
Toto blíže však ukáže zájem a aktivita dětí.
Předpoklad založení kroužku je začátkem
příštího roku, roku 2017. O jeho založení
všechny zájemce budeme s předstihem
informovat prostřednictvím jednotlivých
obecních úřadů.
Milan Lešikar,starosta
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Posezení u cimbálu
Poslední říjnovou sobotu, 29.10. 2016 v naší obci Pavlovice u Kojetína, proběhlo v místní sokolovně Posezení u cimbálu okořeněné opékáním berana od kandidáta na budoucího
místního občana. V čase podzimních plískanic a pochmurných
dní jsme tedy společně s lidmi milujícími dobré víno, jídlo a tradiční lidovou muziku zorganizovali večer naplněný pohodou,,
vůní grilovaného skopového, vínem od místního vinaře a me-lodiemi tradičních lidových nástrojů.
K poslechu, tanci a především ke zpěvu hrála cimbálováá
muzika Kosár, ve které excelovali muzikanti pod vedením pri-máše Petra Valy ve složení housle, viola, kontrabas a cimbál..
ýKapela k nám přijela z Valašska, nicméně s repertoárem pokrýh
vajícím snad všechny kouty moravských, českých i slovenských
regionů. Nejen muzikanti byli příjemně překvapeni vynalézavostí místních organizátorů, kteří v součinnosti s jejich širokým
repertoárem promítali za použití moderní techniky texty písní
v dostatečné velikosti na stěnu sálu. A tak se během několika
málo okamžiků zapojili snad všichni zúčastnění do zpěvu a kdo
by snad neznal slova, mohl na stěně sálu najít onu pomyslnou
berličku a doplnit si slova právě zpívaných písniček.
Nutno vyzdvihnout i velmi kvalitní víno od pana Aloise Geršla z Ivanovic na Hané. Ačkoliv Haná není zrovna tradiční vinař-

k oblastí,
bl í takk d
j my, P
l ič í víme,
í
žže v IIvanoskou
dnes užž nejen
Pavlovičtí
vicích se ve sklepech tohoto vinaře vyrábí ta pravá vína, která
pochází přímo z moravských oblastí od Čejkovic. Jeho vynikající
Rulandské bílé, ale také silný tmavý Merlot, který nádherně doplňoval chuť skopového si v ničem nezadají s těmi nejlepšími
klenoty nejen Moravských vinařů.
Pilo se, zpívalo a veselilo do pozdních hodin a my budeme
doufat, že tento příjemný večer dal vzniknout nové tradici. V roce
2017, v čase podzimním se budeme těšit opět „Nazpěvnou“…
Lubomír Liška, předseda kulturní komise

Co se ještě v Pavlovicích událo...
la m p io n ov ý
průvod

eval
dětský karn

fest
Guláš
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Pivín
Investiční činnost obce
V roce 2016 byla investiční činnost poměrně velká, zde je
výpis několika z nich:
- oprava místní komunikace ke školce položením asfaltového povrchu a úprava krajnic, celková délka cca 360 m
- oprava chodníku v místní části „Vyšehrad“ v délce cca
350 m; Obec intenzivně komunikuje se SŽDC s požadavkem modernizace drážního mostu, aby mohlo dojít k propojení chodníků a zvýšení bezpečnosti dopravy (předběžně přislíben termín do roku 2021)
- prodlouženy inženýrské sítě v lokalitě „Ke Kandii“
- proběhly a dále probíhají práce na budoucí „základně“
v obecním domě č. p. 214 (Pospíšilovo)
- vybudována cesta ke hřbitovu (poděkování patří Farnosti
Pivín za darování pozemku)
- proběhla rekonstrukce hřbitova v Pivíně, včetně ořezu lip
a lipového stromořadí před kostelem
- bylo zadáno vyprojektování „Obnovy pivínské návsi“, bylo
celkem dáno několik návrhů, vítězná varianta bude dále
rozpracována a konzultována i na veřejném zastupitelstvu

-

bylo vyčištěno cca 190 m vodního koryta Okenné za obcí
(další bude následovat v roce 2017)
byl vyčištěn potok pod mostkem u č. p. 180 a 116 (poděkování patří našim myslivcům za pomoc při čištění)
byly vymalovány a vybaveny novým nábytkem kanceláře
OÚ
byly vymalovány ordinace lékařek, v ordinaci dětské lékařky nám Jan Míšek namaloval krásné pohádkové motivy

Dále byly podány žádosti o dotace v roce 2017 u MŠMT
(rekonstrukce sportovního areálu, vytvoření specializované
učebny), MMR (rekonstrukce MK od Horákového k Záhumenské), SFŽP (doplnění sběru odpadů) a další budou následovat.
Vážení občané, dovolte nám, abychom Vám za kolektiv
pracovníků OÚ a zastupitelstvo obce popřáli krásné prožití
svátků vánočních a především hodně zdraví, štěstí a životní
spokojenosti do nového roku 2017.
Jan Vrána a Kamil Štětař

Mateřská škola Pivín
V tom našem Pivíně na kopečku,
máme svou malou školičku.
Každé ráno se v ní sejdeme, hrajem si,
cvičíme, povídáme.
Od září je nás skoro plná školička –
11 kluků a 11 děvčat. Snažíme se, aby
čas, který děti stráví v naší mateřince
byl co nejradostnější, nejveselejší, byl
příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Tomu odpovídá
i náš školní vzdělávací program „POHODA“. Zařazujeme činnosti, které obsahují
hlavně prvky hry a tvořivosti, využíváme
dětské zvídavosti a potřeby objevovat,
vedeme je ke hledání cesty tvořivým
myšlením, vlastním nápadem a aktivní
účastí. Protože jsme vesnická školička,
u
zaměřujeme se na poznávání a ochranu
apřírody, na poznávání a udržování tradic a lidových zvyků regionu a v neposlední řadě se snažíme vést děti
ke zdravému životnímu stylu. Protože
děti dochází do mateřinky většinou
několik let, připravujeme pro zpestření ŠVP každoročně tradiční i netradiční zajímavé a oblíbené aktivity: výlety,
exkurze, návštěvu divadelních či kouzelnických představení, koncerty, vycházky, výukové programy a projekty,,
v nichž mají děti možnost prožít vše „ naa
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vlastní kůži“, protože právě to si nejlépe
zapamatují. Děti se podílejí na kulturním
životě obce i regionu: připravujeme besídky, výstavky, tvořivá odpoledne s rodiči, z olympiád MŠ Mikroregionu Němčicko už máme 5 pohárů, slavili jsme
úspěchy i na výtvarných soutěžích, děti
získaly v minulých letech první místo za
nejlépe zdobené velikonoční beránky
v rámci okresu Prostějov. Ohlédneme-li se několik let zpět, snad si naši bývalí žáčci vzpomenou na výlety do ZOO
v Olomouci, Vyškově, Lešné, na návštěvu hvězdárny, muzea a kina Metro v Prostějově, zámku v Plumlově, Kroměříži …
Využíváme nabídky lektorů ze ZOO Vyškov, IRIS Prostějov, ORNIS Přerov, kteří
j
ý
ý programyy nebo
k nám jezdí
s výukovými
jedeme k nim na návštěvu. Jsme rádi, že

můžeme při některých akcích navštívit
i kamarády z místní základní školy a prožít s nimi pěkné a zajímavé chvilky
(kouzelník, koncert, planetárium …).
Rádi bychom poděkovali rodičům a především sponzorům, kteří nám pomáhají
všechny tyto pro děti zajímavé a jistě
i poučné aktivity zajišťovat finančně,
personálu mateřinky za zajištění organizační – věřte, že to není zrovna snadné,
cestovat s tolika dětmi vlakem nebo autobusem. Okolí naší školičky nám dává
spoustu možností na pěší vycházky –
navštívili jsme Lázně Skalka, chodíme
do lesa k jezírkům, do pěkně upraveného parku na návsi, navštěvujeme místní
zahradnictví … a je toho spousta.
Dagmar Zbožínková, ředitelka
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Pivínská škola v roce 2016
Rok 2016 nám pomalu končí a všichni se začínáme zamýšlet nad tím, co se
nám v letošním roce podařilo. I v naší
škole tomu není jinak. Přestože jsme
malá venkovská školička, snažíme se ve
spolupráci s naším zřizovatelem zajistit
žákům srovnatelné podmínky výchovy
a vzdělávání jako mají děti na větších
školách a zajistit pro ně i řadu mimoškolních aktivit. Běžný školní život tak
zpestřuje řada zajímavých akcí. Více
než 17 let vyjíždíme s naší málotřídkou
na školu v přírodě neboli ozdravný pobyt. Letos jsme využili možnost získat
dotaci ze SFŽP ČR, který v rámci výzvy
„Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší“ nabídl finanční pomoc školám, které se nacházejí právě v těchto
silně znečištěných oblastech. Pro nás
bylo celkem překvapující, že i naše
obec spadá do této kategorie. Pro
získání dotace bylo třeba splnit řadu
podmínek: škola se nachází v oblasti
se zhoršenou kvalitou ovzduší, pobyt
bude realizován v doporučené lokalitě
s čistým ovzduším v plné topné sezóně
(listopad – duben), v objektu, který odpovídá hygienickým požadavkům, součástí pobytu bude ekologický program
zajištěný kvalifikovanými pedagogy
a minimální délka pobytu bude 7 nocí
a řadu dalších. Projekt s názvem Cesta
na Zelený pirátský ostrov byl schválený a dostali jsme na něj dotaci ve výši
96 075 Kč, což činilo 75 % z celkových
nákladů. Pobyt se uskutečnil v době od
4. do 11. dubna 2016 v Pustých Žibřidovicích a zúčastnilo se ho 95 % žáků
naší školy. Penzion se nacházel v klid-

né lokalitě na pomezí Hrubého Jeseníku a Králického Sněžníku. V blízkosti
byl les a louky, kde se naši piráti měli
možnost dostatečně vyřádit. Během
pobytu jsme navštívili město Jeseník,
Jeskyni Na Pomezí a Muzeum papíru ve
Velkých Losinách. Po cestě domů jsme
se zastavili na Bouzově. Ozdravný pobyt není však jen o čistém ovzduší, je
především o tom, že žáci a učitelé spolu
tráví čas v jiném než školním prostředí,
více se tak poznávají a prohlubují se jejich vzájemné vztahy. Je to náročné, ale
přínosné oběma stranám.
V dubnu se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili přírodovědné soutěže Zlatý list,
kterou pořádal DDM Orion Němčice nad
Hanou. V kategorii mladších žáků, tj. 4. –
6. ročník, získali naši žáci 1. a 2. místo
a jako vítězové postoupili do krajského
kola. Tam už byla sice konkurence veliká,
ale poslední jsme neskončili.
V květnu jsme připravili besídku pro
naše maminky, přivítali jsme sedm nových občánků naší obce a pro budoucí
prvňáčky připravili program Předškoláci
v lavici aneb vyučovací hodina nanečisto.
V červnu se konala tradiční oslava
Dne dětí. Ta letošní se opravdu povedla.
Při přípravě spojila své síly obec, šikovní
a ochotní rodiče a škola. Obec zajistila
pro děti zdarma skákací hrad, malování
na obličej, prezentaci interaktivního muzea vědy Pevnost poznání z Olomouce
a kušostřelce z Kostelce na Hané. Ti zaujali zejména dospělé návštěvníky. Rodiče nás překvapili precizní přípravou
šestnácti stanovišť v pirátském duchu
pod názvem „Pirátský de
den aneb honba
za pirátským pokladem“.
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Během června jsme kromě učení
zvládli ještě Zdravý den, Den mazlíčků,
dopravní hřiště, výlet na Stezku v oblacích, samozřejmě rozdat vysvědčení a rozloučit se s našimi páťáky. A než
jsme se nadáli, začal nový školní rok
2016/2017. Ten už má za sebou tři měsíce a náš školní život je opět velmi
pestrý. Nadále jsme členy sítě Škol podporujících zdraví, proto během roku
zařazujeme aktivity, které se zdravým
životním stylem souvisejí, např. cvičení
jógy, Jablíčkový den, kurz plavání nebo
kurz dopravní výchovy. Starší žáci se zúčastnili Oslavy lesa na Floře, neboť i ekologická výchova má u nás své místo.
V listopadu se konal strašidelný večírek,
kdy naši školu ovládly strašidelné masky.
Maminky napekly výtečné muffiny ozdobené duchy, uvařily párky, čaj i dobrý
svařák, tatínci připravili stezku odvahy.
Všichni se dobře bavili, nejvíc si užívaly
samozřejmě děti.
Z celého roku 2016 nám zbývá už
jen prosinec, měsíc, který mají děti nejraději, protože se těší na Vánoce a dárečky. Než však v klidu zasedneme k vánočnímu stolu, stihneme se ještě vyspat ve
škole, napéct perníčky, přivítat Mikuláše, také naše nové občánky a v sobotu
17. prosince se budeme snažit potěšit
své blízké vystoupením žáků naší školy
na vánoční besídce.
Závěrem chceme všem čtenářům
Cesty popřát spokojené prožití svátků
vánočních a v nastávajícím roce 2017
pevné zdraví, klid v duši a milé lidi kolem
sebe.
Mgr. Květoslava Žondrová, ředitelka
školy a kolektiv spolupracovníků
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Srbce
Je to s podivem, ale zase je konec roku!
u!
Turnaj v malé kopané jsme pořádaali už po šesté. Byla výborná nálada, naa
fotbal bylo dobré počasí a stal se zázrak,
k,
neskutečné se stalo skutečností, tým Srbec obhájil prvenství.í.
Musím podotknout, že manšaft ze Srbec byl velmi mikroregionální. Pro děti, uspořádala pestrý program Emilka Řezáčová
z Vrchoslavic. Zpívalo se a hrály se nejrůznější hry se spoustou
odměn. Emily je nadaná umělkyně a my máme štěstí, že ji
máme v mikroregionu.
Spolufinancováním z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, jsme uskutečnili projekt, Obnova společných prostranství v obci Srbce. Změn se dočkaly autobusové
zastávky, a také pergola u víceúčelového hřiště. Zároveň,
jsme začali s opravou chodníků, ve které bychom chtěli příští
rok ve větší míře pokračovat. Opravili jsme střechu na hospodářské budově.
Byli jsme svědky opravy propustku s lávkou pro pěší nad
jediným potůčkem v naší obci. Celá akce byla v režii Správy
silnic Olomouckého kraje. Byla to nesmírně náročná oprava,
která znesnadnila průjezd obcí na několik měsíců. Všechno je
už za námi.
Nyní připravujeme Územní plán. Tento strategický dokument je pro obec naší velikosti, řekla bych zbytečný, ale vyhlašovatelé dotačních programů jsou jiného názoru a Územní
plán je jednou ze zásadních podmínek pro poskytnutí dotace
například na opravu místních komunikací. Boj s administrativou je velkou brzdou, a zbytečnou zátěží pro obce. A v případěě
další nové zákonodárné iniciativy pro nás i likvidační. Myslím
zavedení Elektronické evidence tržeb, díky které končí provozo-vat v naší obci prodejnu se smíšeným zbožím paní Páclová. Tak
daleko nás přivedlo řízení státu jako by šlo o nějakou firmu. Ti
menší a slabší jsou na odpis, přežijí jen ti nejsilnější a finančně
nezávislejší jedinci. Se skřípáním zubů se mi vybavují zprofanovaná slova písně,,Máme co jsme chtěli…“ Kolik dalších drobných živnostníků tahle EET po všech na poslední chvíli tvořených výjimkách ještě zlikviduje?
Nadějí pro nás jsou nové generace a my jsme měli 13.listopadu to štěstí, přivítat dva nejmenší občánky naší obce. Jakub a Rostislav Váňovi, dva bratránci byli slavnostně uvedeni
do společenství naší obce, v doprovodu své velké rodiny. Byli
jsme svědky setkání čtyř generací Rostislava Váni. Nezbývá než
popřát těm maličkým i nám všem ať nový rok 2017 je plný
lásky, rodinné pohody a Božího požehnání.
Jana Přecechtělová, starostka
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Tištín
Ohlédnutí za uplynulým rokem v Tištíně
Vážení čtenáři a příznivci mikroregionu Němčicko,
není lehké, abych při psaní příspěvku s koncem roku nesklouzla do
opakovaných frází souvisejících s hodnocením uplynulého období, i když
právě to se v tomto čase očekává. Velice těžko se hledají nové a jiné náměty,
než ty bilancující. Také se zamýšlím nad
otázkou, zda je pro čtenáře Cesty stále
zajímavé pročítat a porovnávat dění
v jednotlivých obcích, co dobré a třeba i méně potřebné se pro občany žijící v našem okolí daří realizovat. Mnozí
jste spokojeni, někteří méně, druzí jste
nespokojeni se vším, ať se dělá, co chce

a dokonce narazíme i na sobecký názor,
že život okolí vás nezajímá. S lehkostí
vyřknuté kritiky se naše práce rázem
změní v pouhé nic, přestože nám to
zaměstnalo velké procento denního,
týdenního či celoročního plánu.
U nás v Tištíně jsme letos realizovali několik projektů s podporami dotací a také jsme žili i mnoha kulturními
akcemi. Z akcí uspořádaných nejen pro
naše občany nás nejlépe charakterizují
oblíbené Tištínské hody, jejichž letošní
motiv jsme převzali ze známé televizní
show Tvoje tvář má známý hlas. Inspirovali jsme se prvním kolem nedávno
odvysílané soutěže a při plánování
ochotníky se zapojilo velké
programu s o

množství účinkujících z řad našich obětavých občanů. I přes to, že nemáme
profesionální maskéry a ani zpěváky,
byly výstupy jednotlivých čísel kvitovány bouřlivým potleskem diváků, který si naši umělci vychutnali a zažili tak
nejen minutu slávy. O tom, že o legraci
a zábavu nebyla nouze se přesvědčíte z přiložených fotografií. V Tištíně to
zkrátka i v letošním roce žilo a přejme si
všichni společně, aby i ten rok příští byl
neméně úspěšný, plný nápadů, inspirací a realizací vašich plánů, snů a potřeb.
S radostí, elánem a pevným zdravím vykročme do nového roku 2017 a mějme
se rádi.
Alena Wagnerová

Foto: František Poláček
a archiv Městyse
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Cesta za poznáním
ním našeho kraje
krajje
Čtyřicet účastníků z Tištína organizovaného zájezdu
do Čech pod Kosířem se přidalo k prožití jedné slunečné
zářiové soboty. Vesnice pod
nejvyšším hanáckým vrcholem nabízí několik turistických
zajímavostí, které jsme navštívili a odnesli si pěkný zážitek
nejen z poutavého výkladu
majitele muzea kočárů pana
Václava Obra. Pokud jste na
nedalekém výletě ještě nebyli, tak doporučujeme, stojí to
o
opravdu za to!
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Tvorovice
Druhá polovina roku 2016 v Tvorovicích
Přelom i druhá polovina roku 2016
ve Tvorovicích navázala na bohatou nabídku akcí a aktivit prvního pololetí. V
polovině června pořádal Mládežnický
klub KROKODÝL (MKK) výlet do ZOO
Brno a jeskyní v okolí. První prázdninový víkend se, opět pod taktovkou MKK,
konalo oblíbené dětské Stanování na
hřišti, letos obohacené o skákací hrad,
bludiště, tetování a malování na obličej.
Den Slovanských věrozvěstů tradičně
patřil turnaji v badmintonu, který na zahrádce hospody „U Holiča„ pořádal místní hospodský Milan Nakládal. V polovině
července ožila obec celovíkendovým
promítáním filmových trháků pod širým
nebem, na hřišti proběhl již 5. ročník Mezinárodního filmového festivalu Tvorovice pořádaný Spolkem SYSLOV. O týden
později organizoval Rybářský spolek
Tvorovice tradiční soutěž v lovu kaprů
z místního rybníka s názvem KAPR CUP.
Druhý prázdninový měsíc otvíral novinkový turnaj v pétanque, pořádaný na
hřišti vedle hospody. Organizátorem nečekaně dynamického a na konec i dramatického turnaje byl hospodský Milan
Nakládal. Hodový program na Sv. Bartoloměje zahájila páteční zábava na hřišti
pořádaná Sokolem Tvorovice. V sobotu
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proběhla v místní kapličce hodová mše
svatá a na střelnici v Zádolákách střelecké závody pořádané Mysliveckým spolkem Hruška-Tvorovice. Tvorovické hody
pak zakončilo nedělní vystoupení dechové kapely Vřesovanka, konané kvůli
nepřízni počasí v kulturním domě. Ke
konci září pořádal MKK na místním hřišti
drakiádu pro děti. První říjnová sobota
patřila jako již tradičně Hubertově jízdě
a večernímu countrybálu zajištěnému
manželi Kromkovými. V polovině října
proběhlo na hřišti Řepobraní pořádané
Spolkem SYSLOV. Mimo klání ve strouhání řepy a dalších tématických aktivit
proběhla také kulinářská soutěž, ve které se letos sešlo úctyhodných a netradičních 21 pokrmů připravených z řepy
a dýně. Těsně před dušičkami prošel obcí
lampionový průvod strašidel zakončený
vydlabáváním a zdobením dýní. O první Adventní neděli proběhl v kulturním
domě vánoční jarmark včetně večerního
rozsvícení vánočního stromečku před
obecním úřadem. Sv. Mikuláš s andělem
a početnou skupinkou čertů procházel
obcí v podvečer svého svátku.
V obci Tvorovice působí již několik let
Mládežnický klub KROKODÝL, který organizuje každý pátek mimo letní prázdniny, kroužek pro děti. Další pravidelnou

aktivitou je cvičení, které probíhá každou středu opět mimo období letních
prázdnin. Nově vzniklým subjektem je
šipkařský tým působící v rámci hospodské ligy.
Mimo bohatý kulturní program byly
ve Tvorovicích zrealizovány také dvě
velké investiční akce. První z nich byla
rekonstrukce chodníků a autobusové
zastávky v horní části obce. Druhou pak
byla, ve spolupráci se Správou silnic Olomouckého kraje, rekonstrukce centrální
křižovatky v obci, včetně části přiléhající místní komunikace. Na obě dvě akce
byla z obecního rozpočtu investována
vysoká částka více než 3 miliony korun.
Celkové náklady obce však snížily dvě
dotace, které obec obdržela. Na rekonstrukci chodníků a autobusové zastávky
byla z Olomouckého kraje získána dotace 300 tisíc korun a na rekonstrukci místní komunikace z Ministerstva pro místní
rozvoj pak částka 615 tisíc korun.
Závěrem bychom jménem občanů
obce Tvorovice chtěli všem obyvatelům
Mikroregionu Němčicko popřát klidné
prožití konce letošního roku a vše dobré
popřát i do roku příštího.
Jiří Petrovský, starosta
Ludmila Hýblová, místostarostka
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Víceměřice
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Hlavním úkolem spolku je sportovní
(řadíme se mezi 8 týmů 1. okresní ligy
malé kopané) a kulturní činnost v obci.
Spolek byl založen v roce 2005.
Prvním krokem v roce 2016 byla výroční schůze, která se konala 5. 2. 2016
a hlavním bodem bylo schvalování nových stanov (především splnění zákonného požadavku na změnu názvu spolku). Dále jsme si dali za úkol zredukovat
členskou základnu (protřídit aktivní a neaktivní členy), byli voleni noví statutární
zástupci, byl řešen průběh fotbalové
sezóny 2015/2016, příprava na sezónu
2016/2017, pořádání a spolupráce při
zajištění kulturních a sportovních akcí
v obci, plán údržby šaten SK Mexiko,
výhled činnosti a rozvoje spolku do budoucna, hospodaření spolku a možnosti
získávání dotační podpory.

Na valné hromadě byly odsouhlaseny nové stanovy včetně změny názvu
spolku z SK Víceměřice Mexiko na SK Víceměřice Mexiko, z.s. (z.s. – jako zapsaný
spolek), členská základna (každý hráč
je členem spolku) byla zredukována na
cca 25 členů. Byli zvoleni noví statutární
zástupci předseda – Vladimír Fialka, místopředseda 1 – Ing. Michal Hamala, místopředseda 2 – Jiří Dostálík.
Průběh fotbalové sezóny 2015/2016
se vyvíjel slibně, kde po podzimní části
jsme skončili na 3. místě a na dobré výkony se na jaře podařilo navázat a skončili
jsme na pěkné 4. pozici. V podzimní části
sezóny 2016 se nám nepodařilo navázat
na dobré výsledky z předchozí sezony
a „přezimujem“ na solidním 6. místě (viz
Tab.1) s 6 body za 2 výhry z domácích turnajů (10.9. a 8.10.2016).

Kulturní a sportovní akce s účastí
SK Mexiko za rok 2016:
1. 6. 2. 2016 masopust – společně s dalšími spolky v obci
2. 8. 5. 2016 hodové fotbalové odpoledne (svobodní versus ženatí) – společně s SDH Víceměřice
3. 9. 7. 2016 Mexiko cup – 10. ročník Memomoriál Antonína Dostálíka – v režii
SK Mexiko
4. 27. 8. 2016 Mikroregion Němčicko se
baví – společně se všemi spolky pod
záštitou obce Víceměřice
5. 10. 9. a 8. 10. 2016 soutěžní turnaje 1.
Okresní ligy malé kopané - v režii SK
Mexiko

Všechny sportovní i kulturní akce
v roce 2016 proběhly úspěšně, zá účasti
místních i přespolních členů, fanoušků,
hostů, slavných i méně slavných lidiček
z celého okresu Prostějov i ze vzdálenějTab. 1: – Výsledková tabulka po podzimní části fotbalové sezóny 2016/2017
ších koutů našeho, ale i vzdálenějších
krajů.
Pořadí Mužstvo
Utkání Výhry Remízy Prohry
Skóre
Body
V den výročí vzniku Československa
1.
Dobrochov
7
7
0
0
41 : 14
21
28. 10. 2016 jsme realizovali odpolední
2.
Chaloupka
7
5
0
2
28 : 18
15
brigádku v areálu šaten SK Mexiko v počtu cca 8 členů, kdy proběhla oprava při3.
Laškov
7
5
0
2
24 : 14
15
lehlé dlažby u šaten, úklid šaten a jejich
4.
Vrbátky
7
4
0
3
28 : 13
12
„zazimování“. Opravy, provoz a financová5.
Otinoves
7
3
0
4
27 : 35
9
ní „našich“ sportovních a kulturních akcí
6.
Mexiko
7
2
0
5
13 : 22
6
probíhaly za podpory z vlastních zdrojů,
za podpory Obce Víceměřice a Olomouc7.
Kobeřice
7
1
1
5
15 : 33
4
kého kkraje, kde se nám v letošním roce
8.
Dřevnovice
7
0
1
6
19 : 46
1
podařilo získat finanční podporu
6
1
0
Hod
/2
ové
na
provoz a udržování klubu.
n
2
fotb
0
alové odpoledne
Masopust,
- svobodní versus ženatí, 05/2016
Cíle a výhled klubu do bud
doucna:
Pokračovat v pravidelné činnostti samostatně i ve spolupráci s obcí
a spolky. Snažit se o zapojení dětí
a mládeže do činnosti klubu a rozššíření
ířen členské základny nejen o tuto
mládež,
ml
ale také o jejich rodiče,
16
20
ví
popř.
po
další
zájemce, kteří se buba
čicko se
Mikroregion Něm
6
01
/2
08
dou
do
chtít
spolupodílet
na rozvoji
,
– Víceměřice
především
př
sportovních a pohybových
b
dovedností nejen svých
ratolestí,
ra
ale i sebe sama. Udržovvat a rozšiřovat zázemí a vybaven
ní klubu (areál šaten, fotbalovéTým SK Mexiko
h
ho hřiště a příslušenství).
na turnaji
Mexiko cup 20
Ing. Michal Hamala
16, 07/2016
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Olomoucký kraj podpořil aktivity v obci
V roce 2016 Zastupitelstvo obce Víceměřice schválilo podání několika žádostí
o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
na různé projekty. Úspěšné byly čtyři žádosti.
Podpořena byla kulturně sportovní
událost Mikroregin Němčicko se baví,
kterou v letošním roce organizovala naše
obec. Část nákladů byla hrazena z dotačního Programu podpory kultury.
Dále byla podpořena žádost pro
o
požární jednotku. Pro zvýšení akceeschopnosti Jednotky sboru dobro-volných hasičů Víceměřice byly na-koupeny hadice určené pro požárníí
zásahy. Na úhradu části nákladů bylaa
poskytnuta dotace z Programu naa
podporu JSDH.
Úspěšná byla žádost na opravu kříže u Pivína z dotačního titulu
Obnova staveb drobné architektury místního významu. Kříž stojí na
okraji katastru obce u silnice II/433
ve směru Němčice nad Hanou –
Prostějov. Spolu s jedinou lípou

v aleji třešní tvoří dominantu v krajině.
Restaurátorské práce prováděl pan Allan
Doupal.
Další podpořenou aktivitou byl projekt Obnova funkčního stavu obecního
extenzivního sadu. Obec v roce 2015
koupila zpustlý, neudržovaný sad v intravilánu obce. Zaměstnanci obce sad
vyčistili, rozebrali stavby, vysekali nálet,
vykáceli suché a nebezpečné stromy.

Z dotačního titulu Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny byla provedena
revitalizace sadu. Práce prováděla Školka
Litenčice s.r.o. Odborně byly prořezány
zbylé ovocné stromy. Pracovníci školky
založili nový trávník, vysázeli pestrou
skladbu ovocných stromků a keřů. Obnova sadu přispěla k zvelebení veřejného
prostranství v obci.
Eduard Novotný

Mladí hasiči a veteráni
V sobotu 3. 9. 2016 patřilo hřiště ve Víceměřicích mladým
hasičům a hasičům veteránům. Již v půl osmé ráno se začala
sjíždět první soutěžní družstva mladých hasičů, odhodlána
bojovat o co nejlepší umístění na soutěži v požárním útoku.
A že se jich opět letos sjelo. 1 družstvo přípravky, 16 družstev
mladších a 12 družstev starších žáků. To je na 200 dětí, které
celé dopoledne ukazovaly co nejpřesnější a nejrychlejší práci
s hasičským nářadím. V letošním roce si všechny vítězné poháry odvezla soutěžní družstva z blízkého okolí Prostějova,
ale díky sponzorům byly připraveny bohaté ceny pro všechna
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zúčastněná družstva, takže nikdo z dětí neodjel z Víceměřic po
prázdnu. Sotva odjely hasičské vozy ze soutěže mládeže, už se
začalo hřiště plnit dalšími vozy, a to se zkušenějšími hasičskými
veterány. Přihlášených 7 družstev žen a 8 družstev mužů přijelo bojovat „O putovní pohár starosty 16. okrsku“. Naše družstva
veteránek, veteránů ani družstvo „hasičů“ z Domova u rybníka
sice pohárové umístění nedosáhlo, ale jistě si každý užil pohodu
a dobrou náladu, která panovala po celou dobu trvání soutěže
až do večerních hodin.
Vedoucí mladých hasičů Luboš Novotný
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Vitčice
Vítání občánků
O první adventní neděli, 27. listopadu
jsme na obecním úřadě měli velkou slávu.
Po dlouhé době měli v leteckém plánu
vrány a čápi naplánované mezipřistání i ve
Vitčicích. Při svých krátkých návštěvách
k nám přinesli během roku 2 chlapečky, Šimona Enkršperga a Prokopa Josefa Holého,
3 děvčátka, Antonii Greplovou, Natálii Ferencovou a Adélu Strnadelovou. Právě tyto
nové občánky jsme slavnostně přivítali do
naší obce a jsme opravdu rádi, že se mladí
rodiče rozhodli, aby jejich děti byly občany
Vitčic. Chtěli jsme, aby si vítání užili zejména
rodiče, a tomu jsme podřídili veškeré přípravy. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří
se na přípravách podíleli. Babinci za skvělé
cukroví, na kterém si všichni pochutnali, dětem za jejich krásné
přednesy a všem účinkujícím a všem, co se na přípravách podíleli. Myslím, že se slavnostní vítání občánků opravdu vydařilo

a budu se těšit na další nové děti, které do naší obce přinesou
paní vrána nebo pan čáp.
Jana Zlámalová, místostarostka

Oprava přízemí víceúčelové budovy ve Vitčicích
Stavba z roku 1897, která byla v přízemí zrekonstruovaná a část přistavěna
v letech 1987 - 1991, prošla v podzimních
měsících rozsáhlou opravou, která na
první pohled není moc zřetelná.
Zásadním problémem celé stavby
byla vlhkost zdiva. V některých místech
vystupovala až do dalšího podlaží a důvodem bylo právě přizdění vnitřní odizolované stěny při opravách v 90. letech.
Sanace vlhkého zdiva měla původně probíhat vrážením ocelových plechů do spár
zdiva. Při vlastní realizaci se však zjistilo,
že uvnitř zdiva jsou kameny, a tudíž byla
změněna technologie na podřezávání
zdiva diamantovým lanem a vkládáním
izolačních fólií. U některých vnitřních částí byla použita metoda podřezání řetězovou pilou a chemickou injektáží.
Dalším zásadním důvodem vlhkého
zdiva byl špatný odvod dešťové vody
z poloviny střechy směrem do dvora. Při
poslední rekonstrukci se dešťová kanalizace vůbec neřešila a v současné době
byla úplně zanesená a veškerá voda tekla
pod stavbu. Proto musela být vnitřní kanalizace obnovena teď již v plastových
trubkách. Na to navazovalo částečné
předláždění dvora. Vnitřní prostory se
dočkaly celkové opravy sociálního za-
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řízení včetně rozvodů vody a odpadů
a tím jsme se doufám konečně zařadili do
civilizovaného světa. Zároveň proběhla
celková oprava otopné soustavy včetně
nového plynového kotle. Při rekonstrukci
se zjistilo, že elektrické rozvaděče a ventilátory již neodpovídají současným normám a tudíž byly nahrazeny novými.
Celá oprava byla dosti složitá akce,
hlavně z toho pohledu, co vás ještě překvapí, co nového se najde, kde to vede,
k čemu to vlastně je nebo může být. Takže
to byl vlastně takový malý archeologický výzkum toho, co nám naši předkové
zanechali. Jen pro dokreslení. Tak třeba
odsávací ventilátor byl do bývalého komína zaveden již v devadesátých letech,
ale teprve při letošní výměně ventilátorů
někoho napadalo, že by se ty saze mohly také po 40 letech, kdy se tam asi topilo
naposledy, vymést. A teď hledejte v horních patrech ten správný komín, a k němu
otvor. Nakonec se vybraly 2 kýble sazí,
které se naštěstí tím odsáváním nikdy do
hospody nedostaly, ale bylo by to pěkné
překvapení do vymalovaného sálu, že?
Celá akce je za námi. Musím poděkovat hlavně těm dobrovolníkům, kteří se
ve svém volném čase podíleli na přípravě před opravou, vystěhováním prostor

a odmontováním obložení, což se zdálo ještě celkem jednoduché. Pracnější
a zdlouhavější, s pocuchanou nervovou
soustavou a s vypětím sil, bylo uvedení
objektu do nějakého použitelného stavu.
Což znamenalo vybrat dřevěné obložení,
které je ještě použitelné, nahradit zteřelé prahy u dveří novými, a v neposlední
řadě namontovat novou kuchyňskou
linku včetně příslušenství a vše zakončit
celkovým úklidem, který nám dal všem
zabrat. Stále mě u nás „na dědině“ těší, že
se najdou lidi, kteří rádi a bez zbytečných
řečí přijdou na brigádu, neřeší maličkosti
a blbosti okolo, zajímají se o celkové dění
a nesedí jen doma a nenadávají. Těm
všem, vyjmenovávat je nebudu, protože
všichni víme, o koho jde a jsou to pořád
jedni a titíž, bych chtěl ještě jednou poděkovat, protože potom mám pocit, že
to tady dává ještě nějaký smysl. Na druhé
straně jsou ti, kteří se zajímají jen o „důležité“ věci v obci na úrovni krajského
úřadu, řeší jaký kdo z toho měl prospěch,
namísto vlastního zapojení se do fyzického dění kolem sebe a udělat něco i pro
ostatní. V tomto případě už mi to moc
smysl nedává a ztrácím chuť do dalších
akcí. Když mi je zákon nenařizuje.
Mojmír Grepl, starosta
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Čištění lesa
Podzim je období, kdy se příroda připravuje na nadcházející
zimu a s tím také souvisí čištění našich zahrad a louk. Druhou říjnovou sobotu se k tomu přidalo i čištění našeho krásného lesa. Tuto
bohulibou akci absolvovalo přes 20 účastníků, z toho hlavními aktéry byly děti ze všeobecného kroužku pro děti z Vitčic „Veverky“. Děti
byly rozděleny do dvou skupin a procházely les po předem vytyčených trasách, aby bylo zajištěno vyčištění co největší plochy lesa.
Akce nebyla spojena jen s prací, ale přinesla dětem přehled o tříděníí
odpadků a také příjemnou procházku. Nakonec je čekalo opékání
špekáčků, teplý čaj a neodmyslitelně i sladká odměna.
Cílem akce bylo odstranění co největšího množství odpadků, které do lesa nepatří. Zhruba po dvou hodinách bylo do cíle přineseno
přes deset plných odpadkových pytlů. Bylo až neuvěřitelné, kolik odpadků a často i nebezpečných materiálů, se v lese našlo. A samy děti
se divily, čeho všeho jsou lidé, využívající krás našeho lesa, schopni.

L přece
Les
ř
neníí žádná
žád á skládka,
kládk ale
l je
j útočiště
ú čiš ě mnohých
hý h
z nás, jež zde hledá odpočinek a energii. Proto chovejme
se k přírodě tak, jak chceme, aby se ona chovala k nám.
Neboť co ji dáme, to nám vrátí. A byla by veliká škoda,
kdyby díky lenosti, pohodlnosti a laxnímu přístupu lidí,
docházelo ke znečišťování a následně ničení nejen našeho lesa, ale globálně i přírody.
Ing. Martina Ošťádalová

130. Výročí založení SDH Vitčice, sjezd rodáků
5. srpna 1886 C. K. Místrodržitelství
Markrabství Moravského v Brně oficiálně
schválilo založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Vitčicích. Od jeho založení
uplynulo v letošním roce již 130 let, a to
je pádný důvod k oslavám. Vždyť udržet
činnost spolku po tak dlouhou dobu,
v tak malé vesničce jako jsou Vitčice, stálo
naše předchůdce nemalé úsilí. Že se minulé generace usilovně snažily, toho jsme
byli svědky v sobotu 13. srpna. Tento den
se sešli nejen hasiči, ale byli pozvaní i naši
rodáci, aby si mohli zavzpomínat, projít
svou rodnou obec a probrat mezi sebou
události uplynulých let. Po hektických
přípravách, do nichž byla zapojena velká část našich občanů, jsme se neustále
ujišťovali, jestli jsme na něco důležitého
nezapomněli a máme-li všechno připravené, jsme došli k závěru, že v pátek pozdě večer stejně nic nezachráníme. Hlavně
aby nám vyšlo počasí. V sobotu ráno jsme
se probudili do pošmourného dne a šedivá obloha nevěstila nic dobrého, ale tohle
pořadatelé opravdu nemohli nijak ovlivnit. Zbývalo jen doufat, že sice nebude to
pravé letní sluneční počasí, ale alespoň
nám do toho nezaprší.

Slavnostní mši pod otevřeným nebem sloužil na návsi u kaple páter Mgr.
Tomáš Strogan, který si připravil dojemnou řeč a poděkoval všem hasičům za
jejich obětavou práci. Jeho slova plná
srdečnosti musela dojmout všechny přítomné.
Následovala ukázka zásahu místní
hasičské jednotky, která velmi rychle,
i když s menšími technickými problémy,
zkrotila plameny rozrůstající se na poli
a pobavila tím přítomné diváky.
Pořád ještě nepršelo. Slavnostní nástup přítomných hasičských sborů se konal před hasičskou zbrojnicí. Po projevu
starosty obce a velitele okrsku převzali
z jeho rukou dlouholetí členové našeho
hasičského sboru vyznamenaní za svou
přínosnou práci, nejen pro hasičský sbor.
Shromáždění hasiči, občané i rodáci se
vydali ve slavnostním průvodu na hřbi-tov, kde u kříže uctili památku zakládají-cích členů položením věnce.
Pořád ještě neprší a všichni účastníci se přesunuli na Výletiště u lesa, kde
oslavy pokračovaly ukázkou současné
hasičské techniky. Naši mladí hasiči se
opět předvedli v tom nejlepším světle,
když uhasili nebezp
p ýp
nebezpečný
požár „vitčické
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banky“ a ještě zachránili život jejího prvního zákazníka.
Největší obdiv ovšem sklidila zrenovovaná historická stříkačka, která i po
130 letech se svou zkušenou obsluhou
předčila současnou hasičskou techniku
a úspěšně uhasila nebezpečný požár
balíku slámy, který ohrožoval „místní hospodu“. Začalo pršet. Kdyby jenom pršet.
Spustila se přímo průtrž mračen. Nad
celou Evropou byl jeden jediný mráček
a vyskytoval se nad Výletištěm u lesa ve
Vitčicích. Vypustil zde svůj obsah a klidně
si odplul dál. Nikde jinde v okruhu několika kilometrů nepršelo. Ani tahle přeháňka ale přítomné návštěvníky neodradila.
Lavičky se utřely a pokračovalo se v programu, posléze ve volné zábavě až do
pozdních nočních hodin.
Helena Ferencová
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Vrchoslavice
Slovo starosty
Vážení čtenáři
V předchozím čísle Cesty jsem Vás
seznámil se zdárným dokončením rekonstrukce MŠ a ZŠ a taky s otevřením
a předáním tří obecních bytů novým nájemníkům.
V dalších měsících roku už to vypadalo, že Vrchoslavice budou řešit, v rámci svého skromného rozpočtu, jen akce
menšího rozsahu. Po vyhodnocení žádostí o dotace z ministerstva pro místní
rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova v r. 2016“, totiž naše žádost o dotaci
skončila těsně pod čarou. Zprávu jsme
vzali na vědomí, život šel dál…
V polovině srpna jsme ale dostali informaci, že na základě úspory finančních
prostředků z průběžně dotovaných akcí,
byla naše žádost o dotaci na opravu
místní komunikace a jejího příslušenství
v ulici za hřbitovem, zařazena mezi doporučené k financování.
Projekt řešil kompletní opravu ulice,
včetně veřejného osvětlení, parkovacích

stání, vjezdů do přilehlých objektů a terénní úpravy.
Podmínky dotace udávaly závazný termín dokončení 31.12.2016. V srpnu vypadá docela reálně termín dodržet. Oprava
ale znamenala uzavření celé ulice, přerušení veřejného osvětlení a nikdo netušil,
jaké bude v podzimních měsících počasí.
Kromě cca měsíce administrativních a přípravných prací, byly před námi tři, dlouho
plánované akce: hody, Strašidlení a Dušičky. Všechny souvisely se hřbitovem, nebo
jeho okolím. V ulici je také myslivecká chata, která je v době podzimního zakrmování zvěře a honů dost navštěvovaná. Na
konci ulice máme obecní ovečky, které se
musely krmit. A v neposlední řadě v ulici
garážuje několik desítek aut, jejichž majitelé museli řešit náhradní parkování.
Rozhodli jsme se, že přes všechna
známá rizika a omezení se do akce pustíme. Výběrové řízení vyhrála firma Stavby
Ondrišík s.r.o.. Dnes, když si čtete tento
článek, už je vše zdárně dokončené. Je

hotovo více jak 1000 m2 komunikace,
400 m2 parkovacích stání, 250 m2 vjezdů,
terénní úpravy okolo všech nových zpevněných ploch a také nové LED veřejné
osvětlení. A pověstnou třešničku na dortu tvoří nově zasazená lípa za hřbitovem.
Projekt byl dokončen v době adventu,
období zimy a krátkých dnů a tak ani tako
akce se nedočkala žádného slavnostní
otevření. Proto chci alespoň touto cestou
poděkovat poskytovateli dotace za možnost této opravy, vítězné firmě Stavby
Ondrišík s.r.o. za bezproblémový průběh
stavby a všem občanům a návštěvníkům
naší obce za trpělivost a pochopení.
Závěrem příspěvku chci za obec Vrchoslavice poděkovat všem, kteří pomáhají obci s investičními, kulturními i společenskými projekty. Přeji spoluobčanům
i čtenářům Cesty, aby jim Vánoce kromě
dárků, přinesly rodinnou pohodu, štěstí
a radost. A do nového roku vykročte ve
zdraví a tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Malá ochutnávka akcí ve Vrchoslavicích
Červen 2016
Rockový mlýn 2016
24. až 26. 6. 2016 proběhl ve sportovním areálu Zamlýní další ročník festivalu Rockový mlýn. Letos návštěvníci
mohli vidět a slyšet kapely: Doga, Dymytry, Black Sabbath Dio Tribune, Kern,
AC/DC Bon Scott revival, Hazydecay,
Bastard, Morthys, Accept revival band,
Hand Grenade, Metalica revival band,
Motiv, Kabát revival second hand
a Saša band. Sobotní nocí se přes region přehnala bouřka s vichřicí a lehce
poškodila několik střech na rodinných
domcích.

Červenec – Srpen
Vrchoslavické úterky
Tak jako Robinson má svého Pátka,
tak Vrchoslavice mají své Úterý. Letos podruhé obec ve spolupráci s rodiči a dobrovolníky připravila sedm úterních odpolední se zajímavým programem. A jako
bonus jeden obecní celodenní výlet do
jeskyně Výpustek, do Křtin, Rudic a okolí.

70. výročí fotbalu ve Vrchoslavicích
V rámci oslav 70. výročí založení fotbalového klubu ve Vrchoslavicích, uspořádal TJ Sokol 1946 dne 20.8.2016 na
místním hřišti fotbalový turnaj. Turnaj,
kterého se účastnily čtyři týmy z okolí,
vyhráli domácí borci.

Mše u kapličky v Dlouhé Vsi
Na mši 5.6.2016, kterou u kapličky
v Dlouhé Vsi letos už potřetí sloužil P.
Tomáš Strogan, se sešlo přes šedesát
lidí. Kromě tradičních návštěvníků z Vitčic došlo i procesí poutníků z Němčic
nad H.. Krásné odpoledne nepokazily
ani střepy z větrem převrácené vázy pivoněk.
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Září
Zahrádkářský zájezd
Letos naši zahrádkáři navštívili výrobnu tvarůžků v Lošticích. Dalším cílem
byl zámek v Rájci Jestřebí a taky arboretum v Borotíně. Přestože letos proběhl zájezd netradičně na podzim, počasí
přálo a všichni se vrátili domů spokojeni.
Zvěřinové hody
17. 9. 2016 se v myslivecké chatě
opět hodovalo. Tradiční zvěřinové speciality tam připravily osvědčené kuchařky. Na dobrém jídle si pochutnali nejen
místní, ale i přespolní.
Oslavy padesátin Matýska
SDH Vrchoslavice rozhodlo uspořádat v sobotu 24. září 2016 v areálu
Zamlýní oslavu 50. narozenin hasičské
cisterny CAS 25, Matýska. Oslavy začaly tradičním požárním útokem různých
kategorií. Dospělí se utkali i v netradičních soutěžích, pro děti byly připraveny
soutěže nebo skákací hrad. Nechyběla
ani výstava kronik, fotek, pohárů a dokumentů z historie i současnosti sboru.
Hody na sv. Michaela
Po letech ožila tradice hodů. Od
půlky týdne v centru obce u sokolovny
stály kolotoče. V pátek se v hospůdce
Pod lípou začalo grilovat, v sobotu se na
Motorestu podávaly jehněčí speciality
z obecních oveček a k tanci i poslechu
hrála harmonika.
Součástí nedělní hodové mše bylo
poděkování za úrodu.. Po skončení mše
pan farář požehnal hasičskou stříkačku
CAS 25. Odpoledne divadelní soubor Na
štaci sehrál v sokolovně úspěšné představení „Ani o den dýl“. Po představení
hodové odpoledne pokračovalo koncertem skupiny „Tak určitě“. Po oba víkendové dny si mohli hodovníci prohlédnout
výstavu fotografií v přísálí sokolovny, kterou doplnili místní zahrádkáři o výstavu
svých výpěstků. V neděli byl k ochutnávce i pečený čaj, zeleninové pomazánky
a nejrůznější marmelády. Součástí byla
i ochutnávka domácích chlebů.

Hodový chleba 2016
V rámci Vrchoslavických hodů proběhl nultý ročník ochutnávky domácích
pečených chlebů. Příchozí mohli ochutnat a dát hlas vzorku, který je nejvíc oslovil. Letos se utkalo pět pekařek. První
místo obsadil bylinkový chléb Evy Baškové, na druhém místě byl hodový pivní
chléb Jarky Kvasničkové a na třetím místě podmáslový chléb Aleny Kolářové.
Říjen
Oživlá zahrada
V říjnu byl úspěšně dokončen projekt Oživlá zahrada za farou ve Vrchoslavicích. V těchto chvílích už děti ze ZŠ
a MŠ pravidelně sypou pro ptačí obyvatele do vyrobených krmítek semínka.

Netradiční besídka ve školce
Pro děti a jejich rodiče připravily paní
učitelky z MŠ odpoledne plné her a soutěží. Vstupenkou byla upečená dobrůtka
od každé z 11ti zúčastněných rodin. Hry
byly zaměřeny na šikovnost, paměť, postřeh, ale u některých byla třeba i troška
štěstí. Přes ohromný zápal a snahu všech
rodičů, vyhrát mohl vždy pouze jeden
rodič. Celkovém pořadí napínavého klání dopadlo takto: 1. místo rodina Bačkova, 2. místo rodina Řezáčova, 3. místo
rodina Jurasova.
Strašidlení
27. 10.2016 proběhl další ročník
Vrchoslavského strašidlení. Asi 2 km
dlouhou trasu zdobilo šest desítek strašidel. Podzimními strašidelnými Vrchoslavicemi prošly téměř čtyři stovky dětí
a dospělých. Pro všechny byl v cíli na

Motorestě připraven čaj, svařák, párky
v rohlíku či grilované klobásky. Komu to
bylo málo, mohl ochutnat vynikající guláš Pepy Holáska.
Součástí Vrchoslavského Strašidlení
je také soutěž ve výzdobě obydlí. Letošní ročník vyhrála rodina Fialkova, která si
domů odnesla nádherný dort.
Listopad - prosinec
Adventní neděle na faře
27.11.2016 byl na faře zahájen advent výstavou sbírky betlémů pana
Květoslava Černého a starých pohlednic pana Františka Riegla. V patře farníci
uspořádali prodejní výstavu ručně vyráběných vánočních drobností. Výstavy probíhaly i druhou adventní neděli
4.12.2016.
Součástí adventu byly i dva koncerty.
První neděli posluchači vyslechli skladby v podání Wedding quartet a druhá
neděle byla v duchu houslového Duo
Archetti.
Rozsvěcení stromečku
První adventní neděle pokračovala
před radnicí. Děti ze základní školy pod
vedením Ivy Balákové zahrály krásný
Vánoční příběh. Poté pan farář požehnal
obecní adventní věnec a obecní stromek
a na stovka párů rukou odměnila rozsvícený strom potleskem.
A co je ještě u nás nového?
• Nová zastávka u kostela směrem na
Němčice.
• Od září v obci funguje Motorest.
Denně na meníčku nabízí 3 druhy
jídel i s možností rozvozu.
• Partě nadšených dětí se na podzim
podařilo vyčistit od odpadků místní
požární nádrž.
• Od září probíhají každý druhý čtvrtek
na faře biblické hodiny.
• Na projekt Oživlá zahrada navázala
obec výsadbou nové hruškové aleje.
Na podzim bylo za pomoci místních
zahrádkářů vysazeno 15 ks vysokokmenných hrušek.
• 19.12.2016 převezme Eva Marečková ocenění za dlouhodobou dobrovolnickou práci Křesadlo 2016.
A kdo nevěří, ať sem běží…
Ano, příští rok v květnu plánujeme
další ročník Běhu osvobození, na který
zveme běžce z celého mikroregionu.
5 km dlouhá, nenáročná trasa je vhodná
i pro sváteční či rekreační běžce.
AdPa
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Želeč
Dětský den
Letošní teplé počasí nám
vyšlo vstříc při pořádání Dětského dne. V tradiční spolupráci se zájmovými spolky
měly děti připraveno zábavné odpoledne ve sportovním
areálu, které odstartovalo
představení loutkového divadla Pronitka. Vrcholem odpoledne byl příjezd hasičů ze
sousedního Brodku u Prostějova, kteří dětem připravili
velké pěnové překvapení!

Fotbalový turnaj
ajj
Zaběhlou prázdninovou
akcí se stal miniturnaj v kopané pořádaný členy TJ Želeč. Letos se o vítězství utkaly
týmy myslivců, hasičů, veteránů a želečských žen. Po urputných bojích se štěstí usmálo
na družstvo veteránů.

Pohádkový Hájekk
Rozloučení s prázdninami proběhhlo přímo pohádkově, v našem Poháddkovém Hájku. Veselý klaun s dětmi
mi
přivolal různé pohádkové postavičky.
y.
Potkali jsme Zlatovlásku s kuchtíkem
m
Jiříkem, u pařezové chaloupky čekalii
Křemílek s Vochomůrkou, navštívilii
nás Maková panenka a motýl Ema-nuel, nechyběli vodník s vílou nebo
ježibaba, okolo pobíhali šmoulové
a dočkali jsme se i zahraničních
návštěvníků jako je tajemný Zorro,
Nastěnka s Ivánkem nebo Asterix
a Obelix. Všechny děti nakonec do
rytířského stavu povýšili král s královovnou.

Broučci
Podzim se nese v duchu přírody chystající se k zimnímu
u
spánku a naše děti uložily do zimního pelíšku své vlastno-ručně vyrobené broučky. S rozsvícenými lampiony a lam-pičkami jsme doputovali do Hájku, kde se broučci zavrtali
do tepla připravené hromady listí. Děti i dospělí si mohli
opéct buřtíky a zahřát se připraveným teplým čajem.
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Mikroregion se baví
V roli nováčka jsme se vydali hájit barvy obce do Víceměěřic na akci Mikroregion Němčicko se baví. Náš tým se pustil
til
s chutí do připravených disciplín a v silné konkurenci jsme
me
se nakonec umístili na pěkném 6. místě. Domů se soutěžící
cí
vraceli s dobrým pocitem, že ostudu v žádném případě neudělali a hlavně se všichni dobře bavili.

Na bicyklech Němčickem
Příjemnou formu poznávání obcí mikroregionu nám i letos dopřála akce Na bicyklech Němčickem. Díky pěknému počasí
se z Želče vydala početná skupina cyklistů, aby se po absolvování desítek kilometrů setkali na opačné straně mikroregionu.
Tradičně povedná akce přilákala na naše stanoviště přes 300 účastníků i přesto, že jsme úplně na konci mikroregionu, vlastně i okresu i kraje.

Vítání adventu
Již tradičně atmosféru blížících se vánočních svátků navozujeme první adventní neděli Vítáním adventu. Začali jsme vypuštěním balónků s přáním Ježíškovi, potom následoval malý předvánoční jarmark v kulturním domě a nakonec jsme se sešli u kostela,
zazpívali několik koled a jiskřivou tečku obstaral hezký ohňostroj.
Teď už nezbývá než se těšit na Vánoce.
Přejeme Vám všem krásné svátky, klid a pohodu a v příštím
roce hodně zdraví, lásky a úspěchů.
Světlana a Jaromír Hlaváčovi
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CENA KŘESADLO 2016
Letos už pošesté Unie nestátních neziskových organizací, prostřednictvím
Maltézské pomoci, o.p.s., vyzvala obce,
organizace i širokou veřejnost v Olomouckém kraji aby nominovali někoho z aktivních dobrovolníků na cenu Křesadlo.
O jakou cenu se jedná? Křesadlo je
cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolníci mohou být
navrženi z oblastí sociálních služeb, práce
s dětmi a mládeží, zdravotnictví, ekologie, spolkové činnosti, humanitární práce
nebo dobrovolných hasičů. Poté nezávislá komise vybere z navržených kandidátů
osm dobrovolníků, kterým se za Olomoucký kraj cena udělí.
Vrchoslavice neleží v horské, ani jinak
zajímavé turistické oblasti. Není tady vodní plocha, atraktivní vodní tok, od nejbližšího lesa nás odděluje těleso dálnice.
Okolí nenabízí velké možnosti zaměstnání ani příležitosti pro drobné živnostníky.
Co nám ale mohou jiné regiony a obce
závidět je nadšení lidí dělat spontánně
věci pro druhé, přenášet na okolí svoje
nadšení a zapalovat pro dobrou věci lidi
napříč generacemi. Pro toto nadšení je
vždy potřeba člověk, který lidi ve svém
okolí doslova zapálí. Takových lidí je ve
Vrchoslavicích víc, nominovaná mohla
být jen jedna osoba. Tou osobou byla Eva
Marečková.
Eva Marečková (54 let), rozená Obručová p
pochází z Doloplaz.
p Když
y jjí byly
y y čtyři
y
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roky, zemřel jí tatínek. Sourozenci byli
výrazně starší a tak zůstala sama s maminkou. Přestože její dětství bylo poznamenané ztrátami blízkých, vzpomíná na
chvíle v rodných Doloplazech s láskou
a úsměvem na rtech. Právě maminka její
život ovlivnila nejvíc a nasměrovali ji na
cestu, po které kráčí životem. Naučila ji,
že nejdůležitější na světě je rodina a ta pro
Evu byla, je a bude vždy na prvním místě.
Letos to bylo 36 let, co řekla „ano“ svému „Adamovi“ a přivdala se do Vrchoslavic. Její manžel Martin je jí velkou oporou
a vychovali spolu tři dcery. Jako vyučená
prodavačka pracovala v obchodech Jednoty v různých místech mikroregionu.
Možná ji někteří pamatují z kantýny cukrovaru Němčice. Nezapomenutelnou životní etapou, kde potkala skvělé lidi a na
kterou moc ráda vzpomíná, si prošla ve
firmě Vandenberg. Pak se 11 let starala
o nemocnou maminku. Když maminku
dochovala, nastoupila Eva Marečková
jako školnice do ZŠ Vrchoslavice. Netrvalo
dlouho a pro děti byla tetou Evou, nebo
taky paní M. Už na první Vánoce secvičila
a v kostele s dětmi sehráli vánoční představení. Z vánočních vystoupení v kostele se stala tradice. Po úspěšném vystoupení následovala krátká pásma na vítání
občánků, při mši u kapličky v Dlouhé Vsi
nebo u příležitosti MDŽ. V neposlední
řadě je duší Tříkrálové sbírky, kterou ve
Vrchoslavicích organizuje od roku 2002.
Poslední tři roky chodí s malými koledníP
kky i v sousedních Vitčicích.
Paní M několikrát měsíčně s dětmi
a rodiči vybírá starý papír v rámci akce
„„Sbírám, sbíráš, sbíráme“, vyhlášenou
Obcí
O Vrchoslavice. V době rekonstrukce
š
školní
budovy, která probíhala za provoz jí ke každodenním povinnostem školzu,
n přibyl úklid stavebního nepořádku.
nice
P
Práce
ve škole ji naplňuje. Je jí dobře
m dětským štěbetáním, tráví s dětmi
mezi
č svačin i oběda, onyy jjí p
čas
přitom poví-

dají o všem možném. Přestože v každém
zaměstnání, které vykonávala byla spokojená, vypadá to, že pro práci ve škole byla
přímo zrozená. „Vždycky mě bavilo být
mezi lidmi. Vyslechnout je, být jim nablízku,“ říká oceněná dobrovolnice skromně.
Eva Marečková, je člověk s dobrým
srdcem. Nezastává veřejné funkce, nemá
vzdělání v oboru sociálním, ani v oboru
práce s dětmi, přesto je v obou oblastech
aktivní a činná a pro obec Vrchoslavice
nepostradatelná. V rámci Římskokatolické
farnosti organizuje údržbu a chod kostela,
fary a farské zahrady. Pomáhá obnovovat
a udržovat místní tradice a v tomto duchu
vede děti z Vrchoslavic i okolí.
Zapaluje lidi okolo sebe nejen pro činnost kulturní, ale jde příkladem i v oblasti
např. veřejných brigád na výsadbu stromků, rekultivaci zahrady školy, školky a fary.
Vede děti k úctě k tradicím, lásce k rodné
obci, rodné Hané a vzájemné nezištné pomoci.
Eva byla dle bible první ženou na
světě a dodnes je symbolem života. A tak
jak jméno Eva provází příběh o zrození
lidstva, provází Eva Marečková ve Vrchoslavicích zrození nebo obnovení nejrůznějších akcí. I díky jejímu zápalu došlo
v posledních letech v naší obci k obnově
i založení některých tradic: průvod na Boží
tělo, mše u kapličky v Dlouhé Vsi, biblické
hodiny nebo Vrchoslavické hody a děkování za úrodu.
Tato skromná a nenápadná žena, jejíž
jméno není na žádné pozvánce ani plakátě, si ocenění určitě zaslouží a jsem přesvědčen, že jí bude povzbuzením v další
dobrovolnické práci pro obec i mikroregion. V pondělí 19.12.2016 ji v Arcibiskupském paláci v Olomouci bude předána
cena za dobrovolnickou práci Křesadlo
2016. K udělení této ceny ji gratuluji a věřím, že si sváteční chvíli užije a vychutná
společně se svými blízkými.
Za obec Vrchoslavice
Ing. Dušan Svozílek, starosta
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Povídání o Vánocích
Miliony lidí na celém světě slaví nejoblíbenější a nejkrásnější svátky celého
roku, svátky klidu, míru a rodinné pohody – Vánoce. Jejich smysl spočívá především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství. Jsou dobou, kdy se schází celá
rodina u svátečně prostřeného stolu.
Již před 2500 lety se konaly ve starověkém Římě „Saturnálie“ – slavnosti Saturna, boha úrody. Lidé uctívali návrat
životadárného slunce, které prodlužovalo svůj pobyt na obloze, dávalo naději na probuzení spící přírody, příslib
nového života a úrody v nadcházejícím
roce. Slavnosti zimního slunovratu dodržovali Řekové, Římané, Keltové, Galové i Slované. Několikadenní prosincové
slavnosti začínaly 17. prosince, později
21. prosince, a vázalo se k nim mnoho
obřadů a obyčejů spojených s vírou, že
slunce zvítězí nad démony zimy. Lidé
uctívali stromy, živly i zvířata, a k jejich
poctě si nasazovali na obličeje ďábelské
a zvířecí masky.
V prvních stoletích našeho letopočtu se křesťanská církev snažila tyto
pohanské zvyklosti vymýtit. Proto od
roku 354 přesunula na období zimního
slunovratu oslavu narození Spasitele –
Ježíše Krista, rovněž symbolu nového
života, slavené v jarních měsících. Na
období od 25. prosince do 6. ledna byl
v roce 567 stanoven „Svatý dvanáctidenní čas“ a také byla na měsíc prosinec
přesunuta řada svátků křesťanských
světců. Způsoby slavení slunovratu antického Řecka a Říma, staré pohanské
tradice a křesťanské svátky se během
tisíciletí prolnuly. Vznikl soubor lidových a křesťanských zvyků a slavností
vážících se předvánočnímu období –
adventu i k vlastním Vánocům. Přibližně v 16. století získaly Vánoce podobu,
jakou známe dnes.
Krásný předvánoční čas začíná čtyřtýdenním adventním obdobím. Zatímco
dnes je advent hlavně obdobím nákupního shonu, shánění dárků a nervozity,
byl v minulosti jeho smysl odlišný. Je
to čas pokání, rozjímání a duchovního
zklidnění, nepořádají se taneční zábavy
nebo svatby, uklízí se celý dům i hospodářská stavení. Je to doba přípravy na
Vánoce. Každé ráno za tmy se chodí do
kostela na jitřní mši svatou zvanou roráty a nejznámějším symbolem adventu je
věnec se čtyřmi svíčkami.

Vlastní Vánoce začínají Štědrým večerem, který byl pro křesťany od roku
567 první z dvanácti svatých nocí. V
dobách raného středověku totiž nezačínal nový den o půlnoci, jak to známe
my, ale začínal večer, s východem první
hvězdy, proto je Štědrý večer považován za součást svátku Narození Páně.
Podle křesťanských církví však ještě
není Štědrý večer součástí Vánoc, ale
posledním dnem adventu. Dříve byl
dnem přísného půstu včetně postního
složení štědrovečerní večeře, kterou se
po západu slunce, respektive po objevení první hvězdy, začínají vánoční
oslavy s tím, že postní pravidla se mají
dodržovat až do půlnoci. Ovšem podle
liturgických zvyklostí přísluší doba po
západu slunce už následujícímu dni,
je tedy možno již slavit zítřejší svátek.
Půlnoční mše je pozůstatkem nočního bdění, které původně předcházelo
všem významným křesťanským svátkům.
Samotné vánoční svátky začínají
dnem narození Páně, 25. prosince, či
Božím hodem vánočním. Je vlastním
dnem oslavy narození Ježíše Krista
a s touto slavností je tradičně spjata
také příprava scén narození, či-li betlémů, které poprvé připravil roku 1223
svatý František z Assisi.
omíná
Druhý svátek vánoční připomíná
památku svatého Štěpána, kterého
erého
noho
katolická církev uctívá jako jednoho
z prvních mučedníků, který vynikal
ynikal
nebojácností a opravdovostí. Byl ukamenován před Damašskou bránou
ou do
Jeruzaléma, protože věřil ve vzkříšení
kříšení
pojen
Ježíše Krista. U nás je tento den spojen
s tradiční vánoční koledou, s níž mladí
áskoledníci se zpěvem a přáním krásných Vánoc obchází sousedy.
la
Ve 4. Nebo v 5. století začala
vit
západní církev 28. prosince slavit
svátek Mláďátek či Neviňátek. Pooký
dle vyprávění král Herodes Veliký
po narození Ježíše Krista rozkázal
al
ě,
zabít narozené chlapce v Betlémě,
když marně hledal narozeného
o
Ježíše a jeho rodiče. Církev uctíváá
y,
tyto zabité děti jako mučedníky,
jelikož je považuje za první oběti
ti
pronásledování kvůli Ježíši Kristu..
Dnešní konzumní společnost ten-to svátek opomíjí a slaví se jen při
mších v kostelech.
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st MatSlavnost
ky Božíí Pannyy
Marie jee osmým
ím dnem,
vánočním
připadáá na 1. leden a zakončujee týdenní oslavu Vánoc. Tento svátek je odpovědí katolické církve na pohanské nezávazné zábavy a výstřednosti
k poctě dvoutvárného boha Jána. Dnes
toto datum spíše vnímáme jako Světový
den motliteb za mír.
6. ledna, slavíme svátek Zjevení
Páně, který známe spíše pod pojmem
svátek Tří králů. Tento křesťanský svátek
připomíná zjevení nebo také sdělení
Boha lidstvu narození Ježíše Krista. Tři
králové přinesli do Betléma pro novorozené dítě, Ježíše, v té době velmi
vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Původně byli tito tři muži pohanskými mudrci či hvězdopravci z Arábie,
v šestém století se z nich stávají králové
Kašpar, Melichar a Baltazar. Z pověsti
o třech králích se stala tradice udržovaná až do dnešních dnů. Do bílého
roucha oblečeni chlapci chodí v tento
den od domu k domu, zpívají koledy
a posvěcenou bílou křídou píší na dveře obydlí K + M + B. Je to poslední den
Vánoc, po tomto dni začíná období masopustu plné zábavy a her.
Helena Ferencová
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MAS Hanácký venkov
Vážení a mílí čtenáři, obyvatelé Mikroregionu Němčicko,
Rok 2016 pomalu spěje ke svému konci a naší organizaci
se opět dostává vzácné příležitosti informovat Vás o činnosti uplynulé, aktuální i budoucí. Za tuto možnost a rovněž za
velmi úzkou a přátelskou spolupráci v průběhu celého roku
bych rád hned v úvodu tohoto článku poděkoval Mikroregionu Němčicko a představitelům všech jeho členských obcí.
Podpůrná činnost MAS vůči školám a školkám v regionu
MAS Hanácký venkov nabízí, na základě pověření ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mateřským a základním školám v rámci svého regionu bezplatný
komplexní servis, související se zpracováním a administrací
žádostí o finanční příspěvky na projekty zjednodušeného
vykazování (tzv. šablony). Prostřednictvím těchto příspěvků
jsou financovány především personální náklady MŠ a ZŠ,
profesní rozvoj pedagogů a související vybavení škol a školek.
Doposud využilo nabídky podpůrného servisu MAS celkem 12 základních či mateřských škol v regionu. Celkový
finanční objem předložených žádostí činí 4.509.542,- Kč. Nabídka této podpůrné činnosti pak bude aktuální také v roce
2017, kdy se předpokládá její využití ještě ze strany dalších
cca pěti škol a školek v regionu.
Výzvy k předkládání žádostí o dotaci prostřednictvím
MAS v roce 2017
Rok 2017 s sebou rovněž přinese vyhlašování prvních
výzev MAS k předkládání žádostí o dotace na podporu projektů realizovaných v našem regionu. Celkový předpokládaný objem finančních prostředků pro roky 2017 a 2018 činí
cca 15 milionů Kč. Největší částí z těchto prostředků budou
podpořeny projekty obcí v rámci opatření „IROP 1 Udržitelná
a bezpečná doprava“, tedy rekonstrukce a budování chodníků či kratších úseků infrastruktury pro cyklodopravu. V opatření „IROP 2 Zázemí sociálních služeb a komunitní centra“
půjde pak především o budování, rekonstrukce a vybavení
prostor určených k setkávání různých skupin obyvatelstva,
mj. v rámci volnočasových, kulturních či zájmových aktivit.
Opatření „PRV 1 Modernizace zemědělských podniků“
podpoří investice do zemědělských a potravinářských staveb
a technologií či nákup mobilních zemědělských strojů. Opatření „PRV 2 Rozvoj nezemědělského podnikání“ bude pak
zaměřeno spíše na menší projekty nezemědělských podniků
či živnostníků – pořízení strojů, technologií, nářadí a dalšího
vybavení pro výrobní a řemeslnou činnost.
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Založení dobrovolného svazku obcí Hanácký venkov
V roce desetiletého výročí vzniku MAS se obce, jež tvoří
její územní působnost, rozhodly pro založení dobrovolného
svazku obcí, kopírujícího její hranice. V dubnu 2016 je tak
registrován DSO Hanácký venkov. Jedním z hlavních účelů
jeho fungování a důvodů jeho vzniku je rozšíření možností pro čerpání dotačních prostředků na regionální projekty
daného území, které jsou svým zaměřením určeny spíše či
pouze veřejnému sektoru, tedy obcím, potažmo občanům.
DSO se rovněž věnuje pořádání odborných seminářů pro
pracovníky obcí, odbornému poradenství v oblasti obecní
administrativy, dotačnímu poradenství a zprostředkovaně
pak právnímu poradenství.
Projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich separaci
V prvních měsících svého fungování se DSO Hanácký
venkov zapojil hned do dvou výzev Operačního programu
Životní prostředí, a to s projekty „Využití bioodpadu v obcích
DSO Hanácký venkov“ a „Doplnění systému pro separaci KO
DSO Hanácký venkov“.
První z uvedených aktivit navazuje na v roce 2015 realizovaný projekt MAS, v rámci kterého bylo do 17 členských obcí
pořízeno vybavení: domácí kompostéry a obecní štěpkovače za bezmála 5 milionů Korun. Do aktuálního navazujícího
projektu se zapojilo 8 obcí, předpokládá se pořízení 423ks
domácích kompostérů, dvou štěpkovačů a jednoho drtiče
dřevní hmoty. Celkové předpokládané náklady projektu činí
2.208.250,- Kč.
Druhý ze zmíněných projektů DSO je zaměřen na doplnění systému pro separaci komunálního odpadu v rámci 12
členských obcí DSO. Předpokládané celkové výdaje projektu
činí 4.345.715,- Kč a je v nich zahrnuto celkem 582 ks kontejnerů či nádob na separovaný odpad (papír, plasty, sklo,
kovy, bioodpad, objemný odpad) a rovněž 5 traktorových
nosičů kontejnerů. Míra dotace u obou uvedených projektů
by, v případě jejich výběru k podpoře, činila 85% z celkových
výdajů. Výsledky hodnocení budou známy cca v dubnu 2017.
Vážení a milí čtenáři, tolik tedy alespoň stručně z uplynulé, aktuální i budoucí činnosti MAS a DSO Hanácký venkov.
Dovoluji si Vám závěrem tohoto článku především popřát
krásné prožití vánočních svátků, mnoho příjemných chvil
strávených v rodinném kruhu a do nového roku hodně zdraví a štěstí.
Dominik Vlč, ředitel MAS
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov
SOŠ a SOU Vyškov je moderní školou, která ve své koncepci
rozvoje zohledňuje požadavky rodičů i dynamicky se rozvíjející
technologie jednotlivých oborů. Nabízí jak příjemné prostředí,
tak zabezpečení výuky po materiálně technické stránce i kvalifikovaný, soustavně se vzdělávající pedagogický sbor. Je všeobecně známo, že škola má vybudovanou víceúčelovou halu
se stroji za 30 milionů korun s nejmodernějšími technologiemi
(ohraňovací lis, zařízení pro řezání materiálu laserem, zařízení
pro ře-zání materiálu vodním paprskem), která slouží k praktické výuce strojírenských oborů. Nově jsme také získali akreditace
ve výukových programech, které nabízíme i firmám pro rekvalifikace jejich pracov-níků. Jedná se konkrétně o Obsluhu CNC
tvářecích strojů (ohraňovací lis), Obsluhu CNC řezacích strojů (se
zaměřením na vodní paprsek; na řezání laserem) a výukový program Pracovník pro zpracování plechových dílů (se zaměřením na laser, vodní
paprsek a ohraňovací lis).
V letošním roce jsme se více zaměřili na stavební obory. Koupili jsme další
3D tiskárnu, instalatéři no-vě využívají
při výuce vlastní solární panely a tepelné čerpadlo, žáci stavebních oborů mají
k dispozici vzorový domeček pro výuku
technologií a materiálů od firmy Heluz,
který si v současné době sami sta-ví.
Pro zpříjemnění pobytu ve škole jsme
vybudovali novou knihovnu a zrekonstruovali školní jídelnu. Po nedávné rekonstrukci učňovských šaten došlo také
na dlouho odkládanou rekonstrukci šaten pro žáky studijních oborů. Od letošního školního roku tak má každý žák svou
vlastní skříňku, která mu byla zapůjčena
na celou dobu studia. V neposlední řadě
jsme vybudovali nové víceúčelové hřiště
v hodnotě 2 620 tis. určené pro míčové
hry, jako jsou malá kopaná, volejbal, nohejbal, tenis basketbal atd. Součástí oploceného sportoviště je také sektor pro vrh
koulí a doskočiště pro skok do dálky.
Naši pedagogové se věnují žákům
i v rámci volnočasových aktivit – žáci mají
možnost navštěvovat např. sportovní
nebo čtenářský kroužek, šachy a jiné deskové hry. Kroužky s využitím 3D tiskárny
nabí-zíme i žákům základních škol. Pro
ně ještě pořádáme tzv. projektové dny
– dny, kdy si vyzkouší práci v oborech
vzdělávání, o které mají zájem. V rámci polytechnické výchovy se věnujeme
i těm nejmen-ším dětem z mateřských
školek – tyto děti nás také navštěvují s cílem seznámení se s různými dělnický-mi
profesemi.
Nezapomínáme ani na bezpečnost –
samozřejmostí je zabezpečení veřejných
prostor školy kamerovým systémem,
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který neustále rozšiřujeme a nemalou měrou se na bezpečném
prostředí školy podílí i naši vrátní.
O tom, že naši pedagogové umí pracovat s talenty a žákům
předávají kvalitní znalosti a dovednosti, svědčí jejich umisťování
v krajských, oborových, celostátních i mezinárodních soutěžích
na předních místech. Nejlepším učněm ČR v oboru pokrývač
se stal náš David Kučera, který v červnu převzal zlatou plaketu
Českých ručiček z rukou ministryně školství. Každoročně se zúčastňujeme mezinárodních sou-těží, např. v Rusku, Maďarsku,
Slovensku nebo Rakousku, soutěže také organizujeme.
Pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří. Neváhejte
a přijďte se k nám podívat, máme toho mnohem víc, co Vám
můžeme nabídnout….
vedení školy
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27. 8. 2016 Mikroregion Němčicko se baví!
Po dlouhých šestnácti letech se opět
Víceměřice staly organizátorem akce pořádané Mikroregionem Němčicko „Mikroregion Němčicko se baví“. Přípravy na
tuto akci začaly již rok předem. Zařídit,
zamluvit a objednat plno věcí na termín
27. 8. 2016 bylo hodně. Od terénních
úprav na hřišti, technických záležitostí
spojených s elektřinou, přes objednávku
občerstvení až po samotnou přípravu her
pro soutěžící.
Po náročném týdnu plném příprav
na hřišti přišla očekáváná sobota s datem
27. srpna 2016. Během dopoledne proběhly poslední úpravy na hřišti, doladily
se stany s občerstvením, nachystaly se
dráhy na soutěže a mohlo se čekat na příjezd soutěžících a návštěvníků.
Sraz soutěžících byl naplánován na
13,00 hodin před Domovem u rybníka,
odkud se v 13,30 vydal průvod vedený p.
Malčíkem nesoucím státní vlajku České
republiky, následující mažoretkami, kterým do kroku hráli členové D.O.M. Němčice nad Hanou. Za nimi šli pořadatelé
akce společně s hosty, průvod pokračoval soutěžícími z jednotlivých obcí mikroregionu a na závěr šlo soutěžní družstvo
z Víceměřic.
Po příchodu na hřiště a společném
nástupu všech obcí, které představil mo-
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derátor akce Tomáš Brabec, následovalo
menší volné okénko v programu z důvodu technického problému s elektřinou.
Po zdárném vyřešení příjmu elektrického proudu mohlo sportovní odpoledne
pokračovat. Pro soutěžící byly připraveny 4 soutěže, které úzce souvisí s děním
v naší obci - výstavba rodinných domů,
fotbalové družstvo SK Mexiko, rybník ve
Víceměřicích a letecký pohled na obec
Víceměřice. Pro starosty obcí byla připravena soutěž týkající se dlouholeté tradice
v obci a to košíkářství. Mezi jednotlivými
soutěžemi byla pro všechny připravena
i vystoupení, která zpestřila krásně slunečné odpoledne. Mohli jste vidět vystoupení tanečnic Baby Boys z Ivanovic,
westernové vystoupení Krčmář, bojové
ukázky dětí i dospěláků z kroužku Bujinkan z Nezamyslic, zahráli a zazpívali nám
„Kluci“ z Domova u rybníka a odpoledne
ukončila svým vystoupením kapela Tak
určitě!. Pro diváky byla připravena soutěž, pro děti skákací hrad, jízda na koních,
malování na obličej a mnoho dalšího.
Občerstvení zajišťovali členové místních
organizací, ochutnat jste mohli speciality
na grilu, ryby, srnčí guláš, bramborák či
klasické cigáro z udírny.
A jak dopadlo soutěžní odpoledne?
Na prvním místě se umístilo družstvo

z Nezamyslic, druhé místo obsadilo
družstvo z Doloplaz a třetí místo vyšlo
družstvu z Dřevnovic. Soutěžící z Víceměřic vybojovali krásné čtvrté místo,
letos ve složení Martin Kyselák, Staňka
Rábková, Míša Trněná, Míša Vystavělová, Romča Novotná a Radek Fialka. Tím
to, jim ještě jednou chceme poděkovat
za reprezentaci naší obce a za krásné
umístění, které se dlouhá léta nedařilo
na této akci získat.
Po ukončení soutěžního odpoledne
program plynule přešel ve večerní zábavu, na které se o hudební produkci postarala kapela Předina. Účast byla velká, díky
i teplé letní noci.
Celá akce se velice vydařila a to nejen sponzorům, kterým byl i Olomoucký
kraj, ale hlavně všem, kteří se podíleli
na veškerých přípravách, na samotném
chodu akce, jak u občerstvení, technickém zázemí akce nebo i soutěží, bez vás
všech by se tato akce nemohla uskutečnit. Poděkování patří i všem soutěžícím,
starostům z okolních obcí a hlavně návštěvníkům, kteří přišli podpořit své spoluobčany.
Ještě jednou velké DÍKY a za 17 let
(pokud se tato akce bude stále pořádat)
se opět se ctí popereme s touhle výzvou.
Jarmila Mézlová, místostarostka
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Kalendář akcí obcí
MRG Němčicko
Víceměřice
Vrchoslavice
Dobromilice
Koválovice-Osíčany
Dřevnovice
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Tvorovice
Vrchoslavice
Pivín
Němčice nad Hanou
Víceměřice
Pivín
Koválovice-Osíčany
Vrchoslavice
Tvorovice
Pivín
Víceměřice
Víceměřice
Nezamyslice
Dřevnovice
Doloplazy
Nezamyslice
Pivín
Dřevnovice
Tištín
Tištín
Doloplazy
Víceměřice
Víceměřice
Pivín
Hruška
Nezamyslice
Dobromilice
Nezamyslice
Pivín
Želeč
Dřevnovice
Tištín
Tvorovice

21. 12. 2016
22. 12. 2016
22.12. 2016
23. 12. 2016
23. 12. 2016
24. 12. 2016
25. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
26. 12. 2016
26. 12. 2016
26. 12. 2016
27. 12. 2016
29. 12. 2016
30. 12. 2016
30. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016
1. 1. 2017
1. 1. 2017
13. 1. 2017
14. 1. 2017
14. 1. 2017
14. 1. 2017
15. 1. 2017
20. 1. 2017
20. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017
27. 1. 2017
28. 1. 2017
28. 1. 2017
28. 1. 2017
28. 1. 2017
28. 1. 2017

Setkání u stromečku (OÚ)
Zpívání u stromečku
Setkání u betléma od 16.00
Od 17.00 hod.-Zpívání koled pod stromečkem v Osíčanech
Zpívání u stromečku s Markovankou, v 17.00 hodin
Půlnoční mše-kostel
Štěpánská zábava (Vesničani, Guns n roses, Farao)
Vánoční besídka dětí-kostel
Štěpánský turnaj v ping-pongu
Novoroční derby Vrchoslavice-Mořice
Turnaj ve stolním tenisu
Štěpánská zábava-sokolovna
Z Kozlova na Předinu
10. pivínská zabíjačka od 8.00 hod.
Setkání důchodců a jubilantů
Výprava za zvířátky do lesa
Pyžamo-Silvestr v místní hospodě
Silvestrovské setkání občanů Pivína a Skalky (pochod z Pivína v 19.30 hod.)
Silvestrovský ohňostroj (SDH OÚ)
Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
12.55.55 Memoriál Dobromila Plovce-otužilci, most přes Hanou, Nezamyslice
Novoroční ohňostroj
17.00 hod.-Novoroční ohňostroj (před obecní prodejnou)
Hasičský ples, hraje HIT MAKERS Brno
Obecní ples
Společenský ples
Ples KPŠ Tištín, sokolovna, hudba: PETER´S MUSIC
Dětské šibřinky s živou hudbou PETER´S MUSIC a bohatou tombolou, 14.00 hod.
20.00 hod.-Hasičský ples (kulturní dům-hraje Předina)
Hasičský ples (SDH)
Dětské šibřinky (SDH)
Dětské šibřinky
Hanácké bál
Sportovní ples, Music band FUNNY
od 20.00 Ples SDH
Mažoretkový ples
Farní ples
VII. Obecní ples
Dětské pirátské šibřinky
Ples SDH Tištín, hudba ANIMOBAND J. Štěpánka, sokolovna Tištín
Maškarní ples pro dospělé
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Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Vrchoslavice
Mořice
Pivín
Víceměřice
Němčice nad Hanou
Mořice
Dobromilice
Dobromilice
Doloplazy
Tvorovice
Doloplazy
Koválovice-Osíčany
Koválovice-Osíčany
Němčice nad Hanou
Hruška
Nezamyslice
Hruška
Dřevnovice
Vrchoslavice
Želeč
Víceměřice
Nezamyslice
Pivín
Hruška
Němčice nad Hanou
Vrchoslavice
Tvorovice
Vrchoslavice
Dřevnovice
Víceměřice
Nezamyslice
Nezamyslice
Němčice nad Hanou
Mořice
Dřevnovice
Mořice
Dřevnovice
Tvorovice
Němčice nad Hanou
Víceměřice
Vrchoslavice
Pivín
Víceměřice
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28. 1. 2017
29. 1. 2017
Únor 2017
4. 2. 2017
4. 2. 2017
4. 2. 2017
4. 2. 2017
5. 2. 2017
10. 2. 2017
11. 2. 2017
11. 2. 2017
11. 2. 2017
12. 2. 2017
13. 2. 2017
14. 2. 2017
16. 2. 2017

Hasičský ples-sokolovna
Karneval-sokolovna
Filmový labyrint (knihovna, obec)
Spolkový ples-SDH Mořice, TJ Sokol Mořice (ve spolupráci s OÚ)
Šibřinky
Zeliáda (ČZS)
Mistrovství olomouckého a zlínského kraje v sálové cyklistice
Dětský karneval – SDH Mořice, TJ Sokol Mořice (ve spolupráci s OÚ)
Tradiční Šibřinky

Dětské šibřinky

20.00 hod.-ples Místní ženy (kulturní dům)
Maškarní ples pro děti
14.00 hod.-dětská diskotéka (kulturní dům)
SDH pořádá ples
SDH pořádá pro děti šibřinky
Komponovaný hudební pořad „Když dva se rádi mají..“ hosté Eva Zbrožková a Peter Svetlík-kino OKO, 19.00 hod.
17. 2. 2017
Maškarní ples
18. 2. 2017
Srdíčkový ples
18. 2. 2017
Dětské šibřinky
18. 2. 2017
Hasičský ples
25. 2. 2017
Karneval
25. 2. 2017
Hasičský ples
25. 2. 2017
Masopustní průvod a ostatková veselice (SDH)
25. 2. 2017
8.00 hod.-masopustní veselí, 11.00 hod.-program u hasičárny
25. - 28. 2. 2017 Ostatke
březen
MDŽ
1. 3. 2017
Koncert komorní hudby-kino OKO-pořádá ZUŠ
8. 3. 2017
Posezení k MDŽ
8. 3. 2017
Velikonoční jarmark
11. 3. 2017
Hasičský ples (BENE)
11. 3. 2017
Posezení s důchodci
11. 3. 2017
Gořalka roku (ČZS, SDH)
17. 3. 2017
Maškarní bál, 20.00 hod.
18. 3. 2017
Dětské šibřinky, 14.00 hod.
18. 3. 2017
Orion Dancing Stars-Sportovní hala Suprovka
31. 3. 2017
Noc s Andersonem (knihovna)
duben
Zájezd na muzikál Ať žijí duchové
1. 4. 2017
Velikonoční jarmark – SDH Mořice (ve spolupráci s OÚ)
8. 4. 2017
Pletení pomlázek a výroba velikonoční dekorace
8. 4. 2017
Ukliďme Tvorovicre
8. 4. 2017
Jarní koncert Dechového orchestru ZUŠ-Sportovní hala Suprovka
12. 4. 2017
Pletení pomlázek (ČZS)
14. - 17. 4. 2017 Velikonoce na faře
22. 4. 2017
Divadelní představení-DS Větřák
22. 4. 2017
Den Země (OÚ)
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Doloplazy
Němčice nad Hanou
Mořice
Dřevnovice
Víceměřice
Nezamyslice
Tvorovice
Němčice nad Hanou
Hruška
Vrchoslavice
Němčice nad Hanou
Víceměřice
Tvorovice
Němčice nad Hanou
Víceměřice
Vrchoslavice
Nezamyslice
Tvorovice
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Želeč
Dřevnovice
Vrchoslavice
Doloplazy
Mořice
Víceměřice
Vrchoslavice
Dřevnovice
Tištín
Tvorovice
Víceměřice
Hruška
Němčice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Vrchoslavice
Nezamyslice
Nezamyslice
Němčice nad Hanou
Dřevnovice
Tištín
Víceměřice
Nezamyslice
Nezamyslice
Tvorovice

29. 4. 2017
29. 4. - 6. 5. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017
30. 4. 2017
květen
1. 5. 2017
1. 5. 2017
6. 5. 2017
6. 5. 2017
6. 5. 2017
7. 5. 2017
8. 5. 2017
11. - 12. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
27. 5. 2017
28. 5. 2017
2. 6. 2017
2. - 3. 6. 2017
3. 6. 2017
3. 6. 2017
3. 6. 2017
3. 6. 2017
3. 6. 2017
9. 6. 2017
10. 6. 2017
10. 6. 2017
15. 6. - 17. 6. 2017
16. 6. 2017
16. 6. 2017
17. 6. 2017
17. 6. 2017
18. 6. 2017
18. 6. 2017
24. 6. 2017
29. 6. 2017
30. 6. 2017
30. 6. - 2. 7. 2017

16.00 hod.-závod do Poličského kopce+pálení čarodějnic
Hanácký divadelní máj
Pálení čarodějnic a stavění máje – SDH Mořice, TJ Sokol Mořice, OÚ Mořice
Slet čarodějnic
Slet čarodějnic (SDH)
Slet čarodějnic, park u hřiště
Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic-pořádá DDM Orion
Hrušecké hody
Turnaj v kuželkách
Oslava sv. Floriana-pořádá SDH
Hody (SDH)
Střelby na asfaltové terče
Soutěž hasičů v požárním útoku-Parket u fotbalového hřiště
Hodový fotbal (SK Mexiko)
Běh osvobození
Školní akademie Masarykovy ZŠ a MŠ
Kulturní program u příležitosti Dne matek
O pohár starosty SDH (hřiště, 9.00)
Memoriál Vladimíra Novotného (hřiště, 14.00)
Partizánský samopal-Vitčický les-DDM Orion
Mistrovství ČR žactva v sálové cyklistice
Travesti show Divoké kočky
Kácení májky
Mše u kapličky v Dlouhé Vsi
9.00 hod.-Olympiáda mateřských škol
Revival fest
Víceměřický výšlap (ČZS)
Myslivecký dětský den
SDH Memoriál Aloise Zelinky, Výlet pěšky či na kolech na Kozlov
Oslavy 130 let od vzniku SDH Tištín, svěcení praporu, taneční zábava
Sportovní odpoledne pro děti i dospělé
Noc kostelů
Memoriál Vr. Vrány (soutěž SDH v PÚ)
Na pohodu-hasičárna-DDM+SDH
Svátek hudby-ZUŠ
Noční závody v požárním sportu (hřiště, 20.00)
Jarní besídka MŠ, stužkování předškoláků
Oslavy 120. výročí založení JSDH Nezamyslice
Veterán rally
Zájezd pro děti a rodiče ZOO Jihlava, Strašidelné bludiště Jihlava
Střelecké závody MS Tištín O pohár starosty honebního společenstva
Sraz rodáků a oslavy 700. výročí obce (OÚ)
Slavnostní rozloučení s absolventy ZŠ Nezamyslice
Zimní olymppijáda Nezamyslice
Stanování
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Výsledek soutěže
amatérských fotografií
MRG Němčicko
Fotografie jsou zobrazeny v kalendáři MRG Němčicko na rok 2017
Autoři vítězných fotografií:(v
í:(v kalendáři u obcí):
Dušan Kutal, Němčice nad Hanou
Tomáš Pavelka, Mořice
Jana Francírková, Tištín
Jaroslav Škrkánek, Doloplazy
Silvie Balušíková, Srbce
Adéla Palíšková, Vrchoslavice
René Podhorný, Dřevnovice
Vladimíra Vránová, Hruška
Jaromír Válek, Pavlovice u Kojetína
Mgr. Markéta Žondrová, Pivín
Ivona Kučerová, Dobromilice
Mgr. Petr Jordán, Nezamyslice
Monika Jašková, Prostějov
Marcela Iránková, Víceměřice
Alena Kromková, Tvorovice
Ing. Bronislava Augustinová, Želeč
Ludmila Topinková, Osíčany

Další autoři (kalendář - titulní strana, doplnění prázdných stránek v kalendáři):
Ing. Jiří Vosička, Mořice
Mgr. Pavel Komínek, Němčice nad Hanou
Jana Pavelková, Nezamyslice
Ing. Alena Adamcová, Radslavice
Ludmila Mlčoušková, Dřevnovice
Emilie Pitnerová, Tištín
Anna Antelová, Mořice
Svatava Čmelová, Dobromilice
Dagmar Pavlíková, Nezamyslice
Daniel Přecechtěl, Nezamyslice
Aneta Šiklinková, Nezamyslice
Leona Prusenovská, Nezamyslice
Děkujeme všem účastníkům soutěže amatérských fotografů, kteří svými fotografiemi přispěli
k vytvoření kalendáře Mikroregionu Němčicko na rok 2017. Pro velký úspěch se tato akce bude
opakovat i v příštím roce. Téma zveřejníme v letním vydání zpravodaje Cesta.
Informační noviny Mikroregionu Němčicko
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Příjemné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a hodně spokojenosti
v novém roce 2017
Vám přejí starostové
Mikroregionu Němčicko
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