INFORMAČNÍ NOVINY MIKROREGIONU NĚMČICKO

Vážení čtenáři Cesty,
končí nám rok 2018 a jak to tak bývá, bilancujeme, vzpomínáme a zároveň plánujeme, co bychom v novém roce chtěli
uskutečnit. Letošní rok byl ve všech obcích mikroregionu náročný, jelikož byl
v mnoha obcích ve znamení realizací
významných investičních akcí a tvoření
projektů na léta budoucí. Vzpomenout
také musíme na povedené mikroregionální akce „MRG Němčicko se baví“
a „Na bicyklech Němčickem“. Vítězem
MRG Němčicko se baví se stal domácí
tým Koválovice - Osíčany a gratuluji jim.

Dojezd na kolech byl letos v rekordním
počtu a Dřevnovice naprosto bravurně
zvládly celou akci a nachystaly krásný doprovodný program. V roce 2019
se můžeme těšit na dojezd v Mořicích
a MRG Němčicko se baví v Nezamyslicích.
Musím také vzpomenout, že v říjnu
proběhly volby do zastupitelstev obcí.
Zvoleným zastupitelům a starostům
gratuluji a přeji mnoho zdaru v práci pro
jejich obec. Většina starostů obcí mikroregionu svůj post obhájila a jen ve třech
obcích došlo ke změně ve vedení obce.
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Je mi milou povinností poděkovat
končícím starostům Ivance Dvořákové
z Němčic nad Hanou, Honzovi Vránovi
z Pivína a Pavlovi Drnovskému z Dobromilic. Děkuji Vám za Vaši aktivní práci
pro mikroregion a přeji Vám vše dobré
ve Vašem osobním životě.
Vážení čtenáři, přeji Vám krásný advent, spokojené a klidné prožití svátků
vánočních s Vašimi blízkými. Také Vám
přeji mnoho štěstí, zdraví a životní spokojenosti v nastávajícím roce 2019.
Kamil Štětař, předseda MRG Němčicko
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Dobromilice
Nový starosta a zastupitelstvo obce
Dlouholetý starosta Pavel Drnovský, který naši obec vedl
16 let, se rozhodl již dále v komunální politice nepokračovat
a pro nadcházející volební období 2018 – 2022 nekandidoval.
Po komunálních volbách, které se konaly 5. a 6. října 2018, bylo
zvoleno nové zastupitelstvo obce, které pro nadcházející období
bude devítičlenné. Na ustavujícím zasedání 15. listopadu 2018,

byl zvolen nový starosta obce Ing. Stanislav Mrňka a místostarosta Ing. Josef Prusenovský.
Nezbývá než poděkovat Pavlu Drnovskému za jeho obětavou práci pro naši obec a popřát novému starostovi, místostarostovi a zastupitelům hodně štěstí a zdaru v jejich nové práci.
Denisa Zatloukalová
Regionální muzeum Dobromilice

Mateřská škola Dobromilice
Motto: „Jděte ven a rozhlédněte se.
Rozhodněte se, co chcete změnit.
Vymyslete jak, a pak to udělejte.“
Naše škola se zapojila do soutěže
s názvem „Soutěž s panem Popelou“, což
je ekologická soutěž a sběr papíru probíhá po celý školní rok 2018-19. Cílem této
soutěže je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.
Pokud byste chtěli podpořit naši
mateřskou školu, je možné sběr denně
po celý školní rok předat na jméno „Mateřská škola Dobromilice“ do sběrného
dvoru - FCC Environment (A. S. A) v Prostějově, Průmyslová 4407/1b, telefon
582 302 740, což je poskytovatel služeb
v oblasti životního prostředí a služeb pro
obyvatele ve střední a jihovýchodní Evropě anebo přímo ve škole po celý letošní

Děti z MŠ

Doloplaz

školní rok. Po vyhodnocení a ukončení akce budou na webových stránkách
školy https://msdobromilice9.webnode.
cz/ zveřejněny výsledky a také informace
o tom, co jsme za získaný finanční obnos
nakoupili pro děti do MŠ.
V říjnu 2018 jsme se s dětmi zúčastnili výukového programu Lesy ČR
v Plumlově, některé děti procházely poprvé „skutečným lesem“, všem se nám
program líbil, těšíme se na další a doporučujeme všem, kteří mají rádi přírodu.
Lesní pedagogika je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací
o lese a hospodaření v něm zábavnou
formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové
poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit
lesní pedagogiky učí vnímat les všemi
smysly, čímž u nich dochází k přirozené-

mu vnímání a snadnému zapamatování.
Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit
v lese“.
Poprvé v prosinci 2018 jsme se jako
MŠ zapojili do „Krabice od bot“ Již posedmé proběhla předvánoční akce, která má
za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem udělají
zase děti, jimž dospělí pomohou připravit
jejich krabici od bot. Tu společně naplní
dětskými dárky k Vánocům. Více informací najdete www.krabiceonline.cz. Diakonie je jedním z největších poskytovatelů
sociálních, zdravotních a vzdělávacích
služeb v ČR. Pomáhá lidem v těžkých životních situacích, kdy už jim nebo jejich
nejbližším docházejí síly. Celkem každoročně podpoří téměř 30 tisíc lidí. Každý
lidský příběh je pro ně důležitý.
Za kolektiv zaměstnanců a děti zpracovala
Mgr. Zdislava Grmelová.

FFotoohlédnutí
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Doloplazy
Doloplazy v druhém pololetí roku 2018
Ve shrnutí událostí uplynulého pololetí si dovolím informovat jak o akcích
spojených se správou obce, tak i akcích
kulturních. Začátek září patří tradičně
hodům v místní části Poličky. Hodová
zábava byla zdařilá, počasí se nakonec
umoudřilo a zábavu si mohli užít nejen
místní, ale i občané okolních obcí. Všem
organizátorům bych chtěl tímto poděkovat. Výtěžek z této akce putoval do
naší mateřské školy. Jednalo se o částku 9545 Kč. V neděli pak v kapli Andělů
strážných proběhla mše svatá.
Stejně jako v mnoha obcích Mikroregionu, i my v Doloplazech jsme vysadili
u příležitosti oslav 100. výročí republiky
„lípu Republiky“. A ne jednu, ale hned
dvě. V pátek 26. října nám v zámeckém
parku se sázením pomohly děti z místní
mateřské školy. V neděli 28. října jsme pak
s občany Doloplaz i Poliček položili kytici
k památníku padlých a vysázeli druhou
lípu na návsi v Poličkách. Všem, kteří se
těchto akcí zúčastnili, bych rád poděkoval, že i přes nepřízeň počasí přišli připomenout si toto významné výročí.
K tradičním událostem v naší obci
patří již několik let akce Posviťme si na
strašidla, kterou organizují místní dobrovolní hasiči ve spolupráci s hasiči ze
sousedních sborů. I letos byla účast hojná a na doloplazská strašidla se přišla
do zámeckého parku podívat spousta
dětí i dospělých z celého Mikroregionu.
Samozřejmě i organizátorům této akce
patří můj veliký dík.
Na konci listopadu jsme se začali připravovat na adventní dobu. Vyráběly se

adventní věnce, děti pekly a zdobily perníčky, od čtvrtek byla v kulturním domě
otevřena adventní výstava se spoustou
krásných výrobků. V sobotu 1.12. jsme
advent zahájili slavnostním rozsvěcením vánočního stromu u zámku, kde vystoupily děti z mateřské i základní školy
a celý program zaštítili manželé Sloukovi. V rámci výstavy a rozsvěcení stromu
měli občané možnost přispět na dárky
pro děti, které tráví vánoce na hemato-onkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Všem, kteří přispěli,
patří poděkování.
Co se týče správy obce, z pohledu
občanů Mikroregionu Němčicko je nejčastěji probírán doloplazský rybník, který je v současné době v majetku obce
včetně přilehlých pozemků. Obec bude
rybník provozovat sama, což znamená,
že bude o rybník pečovat a také prodávat povolenky opravňující k lovu ryb.
Pravděpodobné zahájení rybářské sezony v úplné režii obce je od března 2019,
jelikož čekáme na vynětí této vodní
plochy z rybářského revíru. Rozhodnutí
o vynětí vydává Krajský úřad. S dosavadním uživatelem jsme dohodnuti na
všech podmínkách a čeká se jen na toto
rozhodnutí. Věříme, že bude o rybolov
na našem rybníku v Doloplazech zájem
a mohu vám slíbit, že obec udělá všechno proto, aby u nás rybáři byli spokojeni.
O možnostech a podmínkách rybolovu
budeme informovat. Petrův zdar.
V Doloplazech připravujeme také
stavební pozemky, o které je velký zájem.
Všechny pozemky jsou zadané (máme

i náhradní zájemce). V současné době se
projektují místní komunikace a sítě. Byly
provedeny průzkumné vrty na únosnost
a propustnost půdy. Obec k dnešnímu
dni vyhověla požadavku Povodí Moravy,
kdy jsme zvýšili hráz potoka a vybudovali odvodňovací strouhu. Tím jsme splnili
požadavek Povodí Moravy, které nám na
základě toho vydá souhlas s výstavbou.
V blízké době budeme všechny zájemce
informovat o dalším průběhu a postupu
prací na tomto projektu.
V roce 2019 budeme pokračovat
s přípravou stavebních parcel, což bude
v současném volebním období nejnáročnější akce, jak administrativně, tak
finančně. V zastupitelstvu pak řešíme
i možnost regenerace zámeckého parku, opravu vstupu do zámku včetně postupné výměny oken, demolice chátrajících nemovitostí, které obec vykoupila,
přípravu projektu modernizace ČOV
a další menší akce, které bude obec řešit
svépomocí. Realizace nákladných projektů bude závislá na úspěšnosti žádostí
o dotace.
Závěrem bych rád popřál všem občanům Mikroregionu, klidné prožití
vánočních svátků, do nového roku pak
zejména pevné zdraví a dobrou náladu.
Ladislav Sypko,
starosta obce Doloplazy
Kladení kytice k výročí Republiky

Sázení „lípy Republiky“ v zámeckém parku v Doloplazech
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Dřevnovice
Milí čtenáři Cesty,
starostkou obce Dřevnovice jsem třetí
volební období. Jsem ráda, že se nám
daří realizovat investiční záměry - Modernizaci sportovního areálu, Rekonstrukci střechy MŠ, Revitalizaci veřejné
plochy u pomníku padlých, Modernizaci knihovny, Rekonstrukci domu pro
seniory KODUS, vybudování kanalizace
atd. Je samozřejmé, že je stále co vylepšovat a každý z nás má jinou představu
a jiné cíle.
Já jsem moc pyšná na náš Areál
zdraví, který se neustále zvelebuje. Myslím si, že si zde každý přijde na své. Je
určen pro celé rodiny od nejmenších až
po naše seniory. Stal se místem sportovního, kulturního a společenského dění.
Při pohledu na plné hřiště dětí, spokojené maminky a na čilý turistický ruch
si říkám, že to stálo za to. Jsem ráda, že
i touto cestou mohu poděkovat Olomouckému kraji a MAS Hanácký venkov
za finanční podporu. Vždyť malé obce
bez dotačních prostředků by nebyly
zdaleka tak pěkné. I v příštím roce, pokud se nám podaří získat dotaci, by-

chom zde chtěli vybudovat malé lanové
království. Náš park k tomu přímo vybízí. Jsem ráda, že našim zastupitelům záleží na našich dětech. Doufám, že mladé
rodiny ocení klidné zázemí, přátelskou
atmosféru a možnost vychovávat své
děti blíž k přírodě. Život na malé obci
přináší i svá úskalí - dojíždění do škol
a za prací, k lékaři. Přesto nám naši mladí občané neodcházejí do měst, z čehož
máme velkou radost.
Samozřejmě letošní podzim byl
ovlivněn volbami. Možná není zcela
zřejmé na první pohled, že naše zastupitelstvo bylo složeno ze dvou kandidátek
v roce 2010. Po zvolení se řešily problémy a úkoly hlavou a srdcem, nevnímala
jsem nikdy žádnou rivalitu mezi členy
zastupitelstva. Proto jsem v roce 2014
a v roce 2018 oslovila členy zastupitelstva
a požádala je o podporu své kandidátky.
Jsem moc ráda, že všichni souhlasili.
Chtěla jsem našim občanům nabídnout
stabilitu. Proto nevnímám kandidátku
složenou ze 7 členů za nezájem občanů
o práci na obci, ale spíše jako vyjádření

spokojenosti s prací stávajícího zastupitelstva. Děkuji našim občanům, že jsou
tolerantní i k našim nedostatkům, vždyť
nikdo není neomylný, ale vždy se snažíme, aby se našla společná řeč.
Již brzy tady budou opět Vánoce.
Je až neuvěřitelné, jak rychle čas plyne. Vždyť je to nedávno, co se naše děti
radovaly z prázdnin a z letního počasí.
My v tyto dny budeme pobíhat, aby vše
bylo uklizené, dobré cukroví napečené
a dopisy s přáníčky pro Ježíška odeslané. Milí čtenáři, přeji Vám, abyste všechno zvládli a abyste vánoční svátky prožili v kruhu svých rodin. Nezapomínejte,
že vánoční svátky nejsou jen o drahých
dárcích, ale především o setkávání se
svými blízkými, sousedy a o tradicích.
Přeji Vám, abyste při rozkrajování jablíček nacházeli jen krásné zdravé hvězdičky.
Přeji všem Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v novém roce přeji
všem mnoho štěstí, zdraví a Božího požehnání.
Bohumila Charvátová

Obecní knihovna Dřevnovice
Obecní knihovna Dřevnovice je otevřena každé pondělí od
19.00 do 20.00 hodin a každý pátek od 14.00 do 15.00 hodin
v prvním poschodí budovy mateřské školy. Knihovna kromě
vlastního knihovního fondu nabízí svým čtenářům dvakrát do
roka soubor knih vypůjčených z Městské
é
knihovny v Prostějově. Tato služba je stáva-jícími čtenáři hojně využívaná a oblíbená.
Složení výměnného fondu ovlivňují čtenáři
svými požadavky. V letošním roce nabídla
městská knihovna regionálním knihovnám mimořádný výměnný fond složený
z knižních novinek zakoupených z finančních prostředků Olomouckého kraje. Naše
knihovna tuto nabídku k velké radosti
věrných čtenářů využila. Také z obecního
rozpočtu je náš knihovní fond pravidelně doplňován. Půjčit si můžete aktuální
i starší čísla časopisu Dekor a Moje země.
V knihovně lze získávat informace také
z veřejného internetu, jehož využití je,
stejně jako půjčování knih, zdarma.
Zimní období přímo vybízí k posezení nad
dobrou knížkou. Nabídka je široká, vybe-
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rou si děti i dospělí. Nechte se zlákat k návštěvě naší prostorné knihovny, můžete chvilku posedět a prolistovat pár knížek
nebo časopisů. Na nové čtenáře i náhodné návštěvníky se těší
knihovnice Marie Provazníková.

CESTA - Zi
Zima 2018

Jak jsme si užili podzim v Mateřské škole
Jak jen ten čas letí. Sotva jsme se tu vítali po prázdninách, už se nám blíží Vánoce. Místo zářícího sluníčka děti za oknem
netrpělivě vyhlíží sněhové vločky a čekají
na Ježíška.
A jak že jsme se v naší školičce měli?
No, samozřejmě, že báječně. Jinak
nám u dětí ani být nemůže. Dětský smích
a energie nás pohání v naší snaze poskytnout dětem maximum, které z naší strany
poskytnout lze.
Neustále vymýšlíme různorodé a zábavné aktivity, které děti obohatí o důležité zkušenosti a poznatky. Chceme, aby
takové učení bylo pro naše malé šikulky
co nejhravější, zajímavé a co nejvíce přínosné.
Podzim nám poskytuje spoustu možností, jak děti seznamovat s okolním světem a jeho řádem. Poznali jsme, že toto
období je o sklízení ovoce a zeleniny,že
půda se chystá zase na jaro, že stromy
shazují své již nádherně zbarvené listí
a chystají se na zimu. Už také víme, že na
zimní čas se musí připravit i zvířátka - najít

teplý úkryt a mít zásoby. S těmito novými
poznatky jsme mohli realizovat spoustu
činností - z jablíček jsme uvařili “jablečný kompot”; pekli jsme jablečný štrůdl;
tiskli jsme skřítka Podzimníčka barevným
listím; vyrobili jsme nádherná strašidla
z brambor a přírodnin; pracovali jsme
s pohádkou “ Proč mají stromy na podzim
barevné listí?” a mnoho dalšího…
Posbírali jsme spoustu přírodnin kaštany, šišky, šípky, jehličí, listí - a vše
jsme při našich hrách využili. Z jehličí
jsme vyrobili nádherného ježka, kterého
jsme si vystavili a z kaštanů jsme zhotovili
spoustu roztomilých zvířátek.
Myslíme, že podzim jsme si patřičně
užili.
A s příchodem chladnějšího počasí
bylo také třeba, abychom chránili své
zdraví. Poznali jsme, jak funguje naše tělíčko, co má rádo a hlavně co rádo nemá.
Víme, co je pro nás zdravé a co ne.
Velkým přínosem pro naši školku je
tento rok asistentka pedagoga. Jsme
rádi, že tato podpora nám umožní ještě

individuálnější přístup k dětem než doposud. Naším cílem je všestranný rozvoj
osobnosti každého z dětí. Zároveň je
však třeba si uvědomit, že každé je jiné
a každé tedy potřebuje trošku odlišný přístup. Díky asistentce pedagoga je pro nás
snazší našeho cíle dosáhnout.
A teď už máme před sebou nejkouzelnější část roku. Čekají nás Vánoce, Ježíšek, pohádky, cukroví, dárky a hlavně
nejkrásnější chvíle strávené pohromadě.
Trávit tento předvánoční čas s dětmi
je o to příjemnější a proto se podílíme na
tom, abychom v nich podpořili a umocnili víru v jedinečné kouzlo Vánoc.
Za naši mateřskou školu přejeme
všem lidem co nejklidnější svátky, spoustu nezapomenutelných chvil se svými
blízkými, aby každý z nás v sobě také
našel alespoň špetku z té dětské dušičky,
abychom si tak to kouzlo Vánoc naplno
vychutnali.
Krásné Vánoce
učitelka Veronika Kozubíková
Mateřská škola Dřevnovice

Dětský den

trhy
Vánoční
Hodové odpoledne

Hodové odpoledn
e

Na bicyklech Něm
čickem

Informační noviny Mikroregionu Němčicko
Němči
čicko
ko

kem
Na bicyklech Němčic

7

Hruška
1. 9. 2018 Sjezd rodáků
odáků

8

CESTA - Zima 2018

Rozsvícení
vánočního
stromu

mčick
ko
Informační noviny Mikroregionu Němčicko

9

Koválovice – Osíčany
Události v obci
Obec Koválovice-Osíčany byla letos pořadatelem Mikroregionu Němčicko se baví,
které se konalo 25.8.2018. I když se předpokládalo, a někteří dokonce počítali s tím, že
se většina soutěží uskuteční v místním bazénu, bohužel tomu tak nebylo. V důsledku
nedostatku vody a tím i kvality vody v bazénu se soutěže uskutečnily na místním víceúčelovém hřišti. Celé léto bylo nadprůměrně
teplé, tak se očekávalo, že právě i sobotaa
25.8.2018 také bude. Bohužel se tak nestalo
o
a bylo chladno a deštivo. To se také projevilo
o
na účasti.
Tohoto “klání” se zúčastnilo 16 družstev.
stevv.
Bohužel se obci Vitčice nepodařilo dát do-hromady družstvo, tak vše jen sledovaly
valy
v davu a samozřejmě fandily =).
Soutěže byly nachystány 4 z toho jedna
dna
patřila výhradně starostům. Mezi jednototlivými soutěžemi proběhly různá kulturní
rní
vystoupení. Celé odpoledne i večer hrál
rál
hudební doprovod. Dále bylo v průběběhu dne připraveno i bohaté občerstvení
ní
a tombola. Z hostů tuto akci přišli podpořit
řit
senátorka Božena Sekaninová, hejtman
n
Olomouckého kraje pan Ladislav Oklešštěk, který byl zároveň patronem celé akce.
e.
Na závěr proběhlo vyhlášení soutěží
ží
a celý den byl zakončen večerním ohňo-strojem.
Chtěl bych poděkovat “ Olomoucké-mu kraji” a všem sponzorům, ktěří se naa
této akci podílely ať už finančními příspěvky nebo poskytli věcné dary. Samozřejmě poděkování patří VŠEM, kteří se
na pořádání této akce podíleli.
h
Obec začala v listopadu 2018 dlouho
očekávanou investiční akci “Koválovice-Osíčany - Zásobování vodou”. Jako první se
v roce 2017 začal vyřizovat územní souhlas
a následně stavební povolení. Na podzim
2017 obec podala žádost o dotaci na Ministerstvo zemědělství. Letos, byla obci dotace
přidělena. Ihned na to proběhlo výběrové
řízení, které vyhrála firma VHS Brno, a.s.. Po
projednání v zastupitelstvu a následném
schválení byla podepsána smlouva s touto
firmou. Výstavba hlavního řádu vodovodu
a poté přípojek by měla být ukončena na
podzim příštího roku, t.j. 2019. Cena vybudování hlavního řádu bude cca 19.mil. bez DPH.
Přípojky by měly stát cca 2mil.
Josef Polášek, starosta
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Mořice
Mořice v roce 2018
Rok 2018 je rokem významným.
Připomínáme si vznik Československa
před 100 lety. Občané Mořic oslavili
toto výročí průvodem, položením věnce k pomníku, ohňostrojem a výstavou.
Tomu ale předcházelo několik aktivit
obce a jejich občanů.
Sjezd rodáků a oslavu 780 let od
první písemné zmínky o obci Mořice
jsme připravovali už od počátku roku.
Při této akci zazněla poprvé a ne naposled v letošním roce hymna složená
z obou částí. Pořádání kulturních akcí
v různém formátu provází celoročně
občany. Nejen Revival festival jako velká akce, ale i menší akce jsou důležité
a dávají prostor pro setkávání občanů.
Jmenovat mohu například rozloučení s prázdninama, drakiádu, heloudýň
a také výsadbu lípy svobody dětmi
z kroužku šikovné ručičky. Je nutné
poděkovat početnému publiku na Svatomartinském benefičním koncertě.

Výnos ze vstupného v hodnotě 9.107,korun byl vložený na transparentní účet
pro záchranu varhan a inventáře kostela sv. Martina. Rok 2018 završíme živým
betlémem 24.12. 2018. Prosím přijměte
pozvání.
Aktivity zastupitelstva v souvislosti
s oslavami byly směřovány k úpravě
okolí pomníku. Také kancelář hospodářky doznala výrazného vylepšení.
Největší akcí roku 2018 byla oprava
budovy Mateřské školky. Opatření ke
snížení energetické náročnosti budovy
a výstavba přístavby na původní terase
byla realizovaná firmou Prostas v hodnotě zhruba 3,5 milionu korun za podpory OPŽP ve výši 800.000 korun. Vybudování spojnice “Za Humny” v hodnotě
650.000 zpřístupní tento prostor snad
i budoucí výstavbě rodiných domů zamýšlených v územním plánu. Zpevnění obslužné komunikace k poldru bylo
provedeno kamenivem a cesta získala

písčitý povrch. Z obecní oplocenky byla
odvezená přebytečná zemina a rozdrcený beton. Materiál bude sloužit obci
při další výstavbě komunikací. Obec
finančně podporuje společně s Olomouckým krajem TJ Sokol Mořice při
opravě posilovny. Hasiči rozšířili své vybavení o motorovou pilu z krajské dotace. Zámecká knihovna získala letos dvě
ocenění. První místo “Knihovna jinak”
v celorepublikové soutěži a třetí místo
pro knihovníka v Olomouckém kraji.
Veškeré aktivity zastupitelstva směřují ku prospěchu občanů Mořic. Zastupitelé nejen svým rozhodnutím, ale
i prací v terénu plní své plány a požadavky občanů. Jsem vděčný za podporu a práci minulého zastupitelstva
a budu velmi rád, pokud bude stejné
nasazení a přístup i u nově zvolených
zastupitelů.
Vše dobré a pevné zdraví přeje
starosta obce Mořice Martin Obruča.

lovenska
Výstava 100 let Českos

Děti a lípa svobod
y

Zásadní rekonstrukce budovy školky
Rekonstrukce mateřské školy Mořice proběhla od července
do listopadu 2018.
Čeho se týkala tato akce? Především opatření ke snížení energetické náročnosti budovy. Přístavby v prvním patře
budovy. Zde byla dostavěna jedna místnost, která nahradila
nevyužívanou terasu. Tato část byla zastřešena. V celé budově
bylo vyměněno ústřední vytápění a nový zdroj tepla. Budova
byla celkově zateplena i v oblasti půdních prostor. Byla udělaná
nová fasáda budovy. Škola byla nově vymalovaná. Byly opravené hromosvody. Mateřská škola má ve svých vnitřních prosto-
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rách dvě rekuperační jednotky na výměnu vzduchu, pro zdravé
klima budovy. Budova v prvním patře dostala nové podlahy,
v přízemí bylo vyměněno linoleum.
Náklady rekontrukce dosahují zhruba 3,5 milionu korun.
Kdo se na rekonstrukci podílel? Starosta obce Mořice Martin
Obruča s celým zastupitelstvem, které zlepšení podmínek stavu
budovy plánovalo od roku 2016. Došlo také k navýšení kapacity
školy do počtu 19 dětí.
Děti jsou nyní v krásném prostředí. O to se při přípravě
k zahájení nového školního roku významně zasloužili zastupi-

CESTA - Zima 2018

telé obce. Obecní zaměstnanci Marie Hubená, Vlastimír Šášek,
Co nás čeká v dalším období? Děti zarecitují při rozsvěcováJitka Semanovská, Pavel Šimek, Rostislav Rehák, Jiří Stratil obě- ní stromečku. Budeme se účastnit plaveckého výcviku ve Vyštavě pomáhali v průběhu rekonstrukce již od června. Jednak při kově, který začne od prosince. Do MŠ zavítá Mikuláš. Uskutečstěhování hraček, nábytku do sokolovny. Pomáhali při různých níme dílničky pro rodiče a děti. Vánoční setkání se seniory bude
pracích při malování, podíleli se na odstranění starých podlah další akcí ve spolupráci s obcí Mořice. Těšíme se na Živý Betlém
a následném stěhování nábytku, materiálu a hraček po rekon- 24. 12. 2018, kde vystoupí ve 14 hodin i mateřská škola Mořice.
strukci. Musím poděkovat všem, kteří nám pomohli s rekonDěkuji Vám všem, milí příznivci mateřské školy, za celoroční
strukcí školy. Stavbu provedla firma Prostas. Na stavbu dohlížel podporu naší činnosti v oblasti výchovy i vzdělávání. Poděkovat
stavební dozor Ing. Horák. Rodiče všech zapsaných dětí velmi se sluší i za celoroční podporu při sběru starého papíru, tak i při
obětavě pomohli při úklidu před přípravným týdnem. Pomohli sponzorování činnosti mateřské školy. Děkujeme i spolku SDH
i občané Mořic, kteří děti v MŠ již nemají. Byli to dobrovolníci Mořice.
JUDr. Jitka Václavíčková, Jana Leciánová, Hrabálkovi, manželé
Přeji Vám všem v novém roce 2019 moc zdraví, štěstí, úspěHerákovi, Monika Vozihnojová, celá rodina Dostálova, Klapilo- chů v pracovním i osobním životě. V rodinách pohodu naplněva, Šáškova, Olšanští, Pinovi, Ing. Korčák, Obručovi, Ing. Vrána. nou láskou, pro klidnou výchovu Vašich skvělých dětí.
Podlahu pokládali pan Klapil a pan Vévoda. Obětavě se zapojili
Mgr. Alena Řezáčová,
do úklidu paní učitelka Pavlína Vránová, Marcela Klapilová v po
poředitelka mateřské školyy Mořice
ová.
zici školnice a chůva, paní Žaneta Pospíšilová.
Školka pohled na přístavbu
Jsou i další, kteří pomohli s vylepšeŠkolka po opravě
ním prostor ve vybavení nábytkem. Moravská Modelárna a Agrispol Mořice.
Nyní je budova v pořádku. Děti mají
novou tělocvičnu, lehárnu i třídy s hracími koutky. Ještě stále dovybavujeme třídy hračkami, vhodnými pro různé věkové
složení dětí, tělocvičnými a hracími prvky
pro děti.

Z činnosti SDH Mořice
Vážení čtenáři, je před námi konec
roku a tedy si dovolím Vás stručně informovat o činnosti.
V našem SDH se převážně zaměřujeme na požární sport. Naše družstva
mladších žáků, mužů, žen a veteránů se
během závodní sezony zúčastnila mnoha
závodů dle vlastního výběru.
20. května jsme uspořádali hasičské
závody v hliníku. Soutěž pro mladé hasiče nese název „O pohár SDH Mořice“,
tohoto závodu se zúčastnilo 36 družstev
v kategorii přípravka, mladší a starší žáci.
Po skončení této soutěže, navazovala
hned další, a to pro dospělé „Memoriál J.
Nováka“, zde byla účast 17 družstev mužů
a žen.
18. srpna jsme prezentovali náš sbor
a autíčko Ford Transit na PYROCARU
2018. Je to největší setkání hasičských

automobilů, jejich řidičů a osádek v ČR na
letišti v Přibyslavy.
25. srpna jsme reprezentovali obec
na akci Mikroregion Němčicko se baví
v Koválovicích –Osíčanech a odvezli jsme
si domů 3. místo.
Dbáme ve sboru i na kulturní život
v obci. Ve spolupráci s místním spolkem
TJ Sokol a za podpory obce Mořice pořádáme již tradiční maškarní zvací průvod
obcí, Maškarní bál, který si našel mnoho
spokojených návštěvníků. Dětské šibřinky, zde byl opět připraven bohatý program členkami těchto spolků. S obecním
úřadem spolupracujeme jako každý rok
na mnoha akcích. Největší akcí je Revival
festival, letos už po 18. Mnoho menších,
např. pálení čarodějnic, stavění májky,
rozloučení s prázdninami, velikonoční
a adventní jarmark.
mark. Samozřejmě
Saamozřejmě nemohu

opomenout spolupráci při Sjezdu rodáků
obce a oslavy 100 let od vzniku samostatného Československého státu.
Zmíním zde i činnost zásahové jednotky, neboť jsou jimi členové sboru.
Jednotka byla povolána ke dvěma událostem (1 x technická pomoc - pád stromu, 1 x únik nebezpečných látek), dále
se zúčastnila dvou námětových cvičení
(Koválovice-Osíčany, Nezamyslice).
Tohle je takové malé shrnutí naší činnosti. Dovolím si zde ještě jednou poděkovat všem návštěvníkům naších akcí,
také sponzorům, co nám přispívají dary
v jakékoliv podobě. Závěrem bych Vám
za sebe a SDH Mořice popřál touto cestou hodně štěstí, zdraví a pohody do příštích dnů.
Jan Fidra
Starosta SDH Mořice

Pyrocar 2018

36 dětských závodních
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Němčice nad Hanou
Město buduje nové multifunkční hřiště
v areálu Základní školy v Němčicích nad Hanou
Současná výstavba venkovního
víceúčelového sportovního hřiště naplňuje po desítkách let přání několika
generací pedagogů i žáků, aby naše
základní škola konečně získala kvalitní
podmínky pro rozvoj výuky tělesné výchovy ve venkovních prostorách. Většina hodin tělesné výchovy byla až dosud
v případě pěkného počasí realizována
na přilehlých plochách u školy, které
jsou ale pro cvičení zcela nevyhovující.
Ať už šlo o zámkovou dlažbu, asfaltový
chodník či travnatou plochu u školy.
Vedení města se ve spolupráci
s vedením školy obrátilo na Olomoucký
kraj s žádostí o dotaci na výstavbu nového víceúčelového sportovního hřiště
s umělým povrchem. V současné době
se na ploše za školou buduje venkovní sportoviště, které zahrnuje atletický
ovál, doskočiště pro skok daleký, stanoviště pro vrhačské disciplíny, hřiště pro
házenou, basketbal, volejbal a také tenisový kurt.
Škola tak bude mít plně zajištěny
podmínky, které jí umožní naplnit cíle
ŠVP v rámci tělesné výchovy, především

při výuce atletiky a míčových her. Sportoviště bude k dispozici rovněž Středisku volného času Orion v Němčicích.
V odpoledních a večerních hodinách

bude sloužit veřejnosti a sportovním
klubům. Celý areál bude řešen bezbariérově a s umělým osvětlením.
Hana Matušková, ředitelka školy

Vítězství naší základní školy v celoročních sportovních soutěžích
Posledních několik desítek let jsou sportovní úspěchy naší
základní školy neodmyslitelně spojeny s osobou pana učitele
Mgr. Jiřího Pozdíška, který v listopadu tohoto roku oslavil významné životní jubileum. Shodou okolností přišlo v den jeho
oslavyy na školní mail vyhodnocení
y
celoročních sportovních

soutěží v rámci okresu Prostějov. Proto se chci se čtenáři Cesty
podělit o úspěch, kterého pan učitel dosáhl. V zaslaném dopise stálo:
Dobrý den paní ředitelko!
Po vyhodnocení celoročních sportovních soutěží za loňský
školní rok Vám oznamuji, že Vaše škola zvítězila v kategorii vesnických základních škol. Vyhodnocení sportovních soutěží budeme sledovat i v tomto školním roce. Velkou zásluhu na vítězství
Vaší školy má pan učitel Mgr. Jiří Pozdíšek, jehož entuziasmus je
příkladný i pro další učitele všech škol, moc takových není.
Zdraví Vás
Mgr. Milan Soukup,
předseda Okresní rady Asociace školních sportovních klubů
Chtěla bych panu učiteli Pozdíškovi touto cestou poděkovat za jeho dosavadní pedagogickou činnost na naší škole a popřát mu do dalších let především pevné zdraví, hodně
sportovních úspěchů s našimi žáky a plno nadšených a tělesně
zdatných dětí.
Hana Matušková, ředitelka ZŠ
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Koncert Dechového orchestru ZUŠ Němčice nad Hanou
p
y
u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky
Součástí oslav stého výročí vzniku Československa v našem
mikroregionu byl i slavnostní koncert Dechového orchestru
ZUŠ Němčice nad Hanou, který se konal v sobotu 20. října 2018
ve sportovní hale Suprovka v Němčicích nad Hanou. Tvůrci dramaturgie koncertu (pedagogové ZUŠ) si přizvali ke spolupráci
mladé hudebníky z východoslovenských Lipan, s nimiž spolu
vytvořili česko-slovenský orchestr YOUTHBAND. Koncert zahájila žesťová sekce slavnostní fanfárou ze Smetanovy opery
Libuše. Následovala Československá státní hymna tak, jak jsme
ji znali z dob našeho společného státu, a to v podání pěveckých
sborů Sedmikráska, Canticum a symfonického orchestru YOUTHBAND, který programem vyplnil první polovinu koncertu.
Druhá polovina slavnostního koncertu patřila Dechovému orchestru, v jehož podání zazněly pod taktovkou J. Nováka skladby od B. Smetany, A. Dvořáka, J. Pravečka a F. Kmocha.
Ladislava Frýbortová

ORION – Středisko volného času Němčice
i nadd Hanou, p.o.
První pololetí kalendářního roku
2018 jsme pro obyvatele mikroregionu
připravili spoustu zajímavých vzdělávacích i zábavných, či sportovních akcí.
Např. karneval Kráska a zvíře, zimní tábor
pro všechny milovníky zimních radovánek, pestrý program o jarních prázdninách, taneční soutěž Orion dancing
stars, soutěž MŠMT Zlatý list, Slavnost
čarodějnice ve spolupráci se skupinou
historického šermu Armet, Partyzánský
samopal ve Vitčickém lese a závěrečný
festival zájmových činností Napohodu,
který je komplexní přehlídkou naší celoroční činnosti.
V letních měsících, které pro všechny děti a učitele patří prázdninám a letním radovánkám, nám nastávají „žně“.
Během našich letních žní jsme uspořádali sedm skvělých táborů pro bezmála 350 táborníků. Každoročně si děti

mohou vybírat z nabídky turistických,
zážitkových, výtvarných či tematicky laděných táborů. Nabídku vytváříme pro
všechny věkové kategorie a na našem
webu www.svcorion.cz se objevuje během jarních měsíců.
Začátkem tohoto školního roku,
kdy se kalendářní rok překlápí do své
druhé poloviny, jsme nabídli 55 zájmových kroužků a mezi nimi i novinky, jako
např. Lukostřelbu pro dospělé, taneční
kroužek pro děti od 9 let Monkeys, nebo
polytechnické kroužky Foto – video, či
Youtubering. Mnohé naše kroužky můžete často vidět na různých oslavách či
plesech právě ve vaší obci. Chtěla bych
poděkovat všem našim, bezmála 50 externím pracovníkům, našim rodinám
a mnoha přátelům i kamarádům, stejně
také organizacím, které nám při přípravě a realizaci našich akcí pomáhají,
p
j , rov-
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něž 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 2019.
Eva Bašková, ředitelka ORION – SVČ
Němčice nad Hanou
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Němčické hody
Kulturní středisko na Němčické hody připravilo bohatýý
program, v němž si na své mohly přijít všechny věkové kategorie. Páteční večer patřil dechovému orchestru Morkovčanka,
na sobotu připravili program hasiči, a to cimbálovou muziku,
a fotbalisté, kteří uspořádali tradiční hodovou zábavu. Neděle patřila folklóru, pořadu s Míšou Sloukovou pro nejmenšíí
a kapele Tak určitě! Přesto, že počasí nám nepřálo, hody se vydařily a u široké veřejnosti sklidily úspěch stejně jako soutěžž
O Hanácký vdoleček.

Divadlo SemTamFór

Senioři se bavíí

V rámci Kulturního léta divadelníci ze Slavičína nám v prostředí zahrady ZUŠ sehráli hořkou komedii Pravda.

V listopadu se usku-tečnilo pravidelné setká-ní seniorů. O zábavu se
e
postaraly SVČ Orion, ZUŠ
a divadlo Slunečnice
z Brna. K dobré náladě přispělo i občerstvení, které
připravily ochotné kuchařky ze školní jídelny.

Mladí fotbalisté FK

Divadelní pátky v roce 2019

Mladí fotbalisté v Němčicích hrají fotbal s chutí. Do podzimních soutěží se zapojilo celkem 45 chlapců od mladší přípravky až po starší žáky. Výsledky nejsou to hlavní, důležité je,
že kluky fotbal baví. K reprezentaci Němčic dostali od města
všichni teplákové soupravy, ve kterých se zúčastnili slavnostního průvodu ke 100. výročí založení republiky.
Libor Mitana

18.1.2019 DS Slavkov u Brna: Doba kamenná
8. 2. 2019 DS Na Štaci Němčice nad Hanou:
Převýchova v díře
22.2.2019 DS Rádoby Klapý: Vassa
29.3.2019 Umělci z Prahy: Už zase miluju!
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Helena Spisarová, kulturní referentka

Oslavy 100. výročí vzniku Československa v Němčicích nad Hanou
Oslavy 100 let československé republiky v našem městě byly pestré a důstojné. Zúčastnil se jich i náš první československý prezident T.G.Masaryk se svou
manželkou Charlotou v podání manželů
Vrbových.
22. září 2018 byla slavnostně otevřena naše první naučná stezka v Němčicích
nad Hanou nazvaná Masarykova lípa,
která vede k remízku, kde byla znovu vysazena nová lípa namísto uschlé lípy zasazené na počest T.G. Masaryka.
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20. října se v hale Suprovka uskutečnil
mezinárodní koncert Dechového orchestru naší ZUŠ a ZUŠ Lipany ze Slovenska.
Bylo příjemné po letech slyšet celou československou hymnu a slovenštinu.
22. října - 1. listopadu byly otevřeny
dokonce tři výstavy, dvě připravil náš kronikář a historik Mgr. Josef Matoušek, a to
První světová válka a Významné události
našeho města od roku 1918. Třetí výstavu
s názvem T.G.Masaryk v umění připravil
Mgr. Dominik Vlč, který pro nás 26. října

připravil i besedy s prezentací o životě
prvního prezidenta. Všichni účastníci besed od něj obdrželi placku s portrétem
T.G.M.
30. října oslavy vyvrcholily lampionovým průvodem s vyhrávání Dechového
orchestru ZUŠ, kulturním programem základní školy, kladením věnců u pamětní
desky T.G.M. a u pomníku padlých z první
světové války.
31. října – 2. listopadu si občané mohli
prohlédnout výstavku v budově základní
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školy – historický minikoutek, vystavené kroniky školy a panely zhotovené
učiteli k významným osmičkám našich
národních dějin.
21. listopadu oslavy 100. výročí
naší republiky ukončil v sále kina pořad pod názvem 100 let české poezie,
který uspořádala naše knihovna ve
spolupráci s literárně dramatickým
oborem ZUŠ.
Všichni účastníci oslav obdrželi
placku, kterou na památku 100 let republiky nechalo město zhotovit.
Naďa Tesaříková

Pozvánka na ples SDH
26. ledna 2019 pořádá SDH Němčice nad Hanou 11. Hasičský bál.
V sokolovně v Němčicích n/H hraje kapela LOS PLAYBOYS.
4. května 2019 oslaví Sbor dobrovolných hasičů Němčice nad Hanou výročí 140 let založení.
Ráno bude sloužena mše svatá v místním kostele, odpoledne budete moci shlédnout ukázky zásahů a hasičské techniky
na náměstí. Zábavné odpoledne bude pokračovat na Hasičské zbrojnici v Němčicích nad Hanou.
Pavel Kvíčala

Mgr. Tomáš Strogan působí v Němčicích nadd Hanou už 10 le
let
et
Je to k neuvěření, ale je to skutečností, že Mgr. Tomáš Strogan působí na
němčické faře už 10 roků. 8. prosince
2008 vystřídal pana faráře Tomáše Káňu.
Změna to byla nečekaná, ale život je plný
překvapení. Pan farář Tomáš Strogan se
stal naším duchovním otcem. Vážíme si
ho za jeho trpělivost, se kterou vyslechne každého, kdo se na něj obrátí a kdo

to potřebuje. Jeho kázání jsou procítěná,
vedoucí k zamyšlení nad našimi životy.
Otec Tomáš nemá na starosti jen
němčickou farnost, ale také farnosti
v Hrušce, Vrchoslavicích a Pavlovicích.
Tato péče obnáší plno starostí nejen
spojených s duchovním životem svých
farníků, ale spoustu času zabere především péče o materiální vybavení farnos-
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tí. Péče o kostely a další budovy,včetně
jejich provozu. Velkou část svého času
věnuje otec práci s dětmi, mládeží a mladými rodinami.
Děkujeme panu faráři Stroganovi za
trpělivost a duchovní péči o své farníky.
Pane faráři přejeme Vám pevné zdraví, klid, pohodu a Boží požehnání. Hod-

ně sily ke zvládnutí všech povinností na
Vás kladených.
Rada města Němčice nad Hanou
Ivana Dvořáková
Tomáš Strogan
V sobotu 8. prosince 2018 dovrší
10 let obětavé kněžské služby v naší far-

nosti v Němčicích nad Hanou otec Tomáš Strogan.
Otče, přijměte za vše od svých farníků velký dík! Do dalších let vyprošujeme hojnost Božích milostí, dar zdraví
a ochranu Panny Marie.
Vděční farníci z Němčic nad Hanou,
Hrušky, Pavlovic u Kojetína a Vrchoslavic

Milí spoluobčané,
v adventní době, zvláště těsně před Vánocemi, jsme naladěni radostně, plni očekávání Štědrého dne a svátku Božího
narození. Jsou to svátky rodiny, tedy společenství lidí, kteří se
mají rádi. Ještě to nějaký čas potrvá než se v klidu, radosti a očekávání posadíme ke štědrovečerní tabuli. Vánočním svátkům
zpravidla předchází shon a povyk. A i když si se závěrem roku
mnozí z nás říkáme, že tentokrát to uděláme jinak, méně hekticky, většinou je to marné předsevzetí.
Pokusme se učinit vše proto, abychom nikoho ze svých příbuzných nenechali o samotě, popřípadě dokázali zpříjemnit
svátky svým sousedům či těm, kteří to potřebují.
V novém roce Vám všem přeji pevné zdraví, stejně pevné
rodinné zázemí a radost ze života.
Jan Vrána, starosta
Nejlepší starosta 2014 – 2018
Jsou lidé, kteří vědí, co chtějí. Sledují určitý cíl a vkládají do
toho veškerý svůj um, své schopnosti dovednosti i velikou míru
nadšení. Zřejmě i pro tyto a mnohé další schopnosti Svaz měst
a obcí při druhém ročníku vyhlašování výsledků soutěže „Nejlepší starosta za volební období 2014 – 2018“ zvolil za Olomoucký kraj právě bývalou starostku našeho města paní Ivanu
Dvořákovou. Chtěl bych ještě jednou touto cestou upřímně
poblahopřát k tomuto skvělému úspěchu a zaslouženému
ocenění, kterého se jí dostalo při završení náročné, obětavé
a dlouholeté práce. Děkujeme jí za vše, co pro naše město, region
a jeho obyvatele vykonala.
Naučná stezka Masarykova lípa a obnova remízku a výsadba liniové zeleně
Naučná stezkaa
Masarykova lípa a jejíjí
vytvoření navázalo
o
na proběhlý projektt
výsadby liniové zele-ně. Těmito projekty
bylo vytvořeno odpočinkové místo v
remízku nad Němčicemi s krásným
výhledem do okolí.
Byla zde vysázena
památeční lípa a
podél cesty jsou umístěny naučné
infopanely z oblasti dob Masaryka, oblasti naší přírody, interaktivní prvky z poznávání přírody a také panoramatická fotka
našeho okolí. Vybudování bylo realizováno ve spolupráci se základní školou.
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Oprava sociálního zařízení v mateřské škole
V měsíci srpnu a počátkem září byla dokončena oprava sociálního zařízení na třech odděleních mateřské školy. V rámci
opravy byly vyměněny odpadní a vodovodní rozvody, sanitární
zařízení a obklady stěn včetně dlažeb. Celkové výdaje ve výši
1,44 mil Kč byly hrazeny z rozpočtu města.
Defibrilátor a kyslíkový resuscitační přístroj
Pro SDH Němčice nad Hanou byl pořízen defibrilátor
a kyslíkový resuscitační přístroj. Tyto přístroje budou sloužit odborně proškoleným hasičům při odborné pomoci v regionu své
působnosti ve chvílích, kdy ještě nebude na místě profesionální
zdravotní služba a tím přispějí ke zvýšení naděje na záchranu
života. Přístroje byly pořízeny za přispění Olomouckého kraje ve
výši 40 tis. Kč. Celkové náklady činily 80,7 tis. Kč.
Rekonstrukce ZŠ – bude pokračovat
Na základě informace Řídícího orgánu IROP o uvolněných
finančních prostředcích ve výši 51.110.460,90 Kč na projekt
„Rozvoj klíčových kompetencí v Základní škole Němčice nad
Hanou“, Zastupitelstvo města Němčice nad Hanou na svém jednání dne 21. 11. 2018 schválilo přijetí této nabídky a dalo tak
impuls k přípravám a následné realizaci rekonstrukce základní
školy. Celkové náklady dle projektové dokumentace jsou plánovány ve výši 105 mil. Kč.
Vánoční strom je zpět na náměstí
V letošním roce jsme se vrátili k tradici umístění vánočního
stromu na Komenského náměstí. Náklady na vybudování byly
ve výši 228 tis. Kč a i na tuto investiční akci přispěl Olomoucký
kraj, a to částkou 120 tis. Kč. Věříme, že nové umístění vánočního stromu bude bezpečnější pro setkávání se v adventním čase.
Jan Vrána, starosta
Jana Oulehlová, místostarostka
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MAS Hanácký venkov
Vážení obyvatelé Mikroregionu
Němčicko,
Dovolte mi, abych Vás v několika
málo odstavcích seznámil s činností
MAS Hanácký venkov v končícím roce
2018.
V různém stupni a formě administrace místní akční skupiny se aktuálně
nachází 56 projektů koncových žadatelů z řad obcí, mateřských, základních
a základních uměleckých škol, zemědělských a nezemědělských podniků
a podnikatelů či neziskových organizací,
různého tematického zaměření i finančního rozsahu, v celkovém objemu dotačních prostředků cca 36,5 milionu Kč.
Integrovaný regionální operační
program a projekty obcí
V roce 2018 probíhala a probíhá
administrace celkem 14 projektů obcí.
Většina z nich je zaměřena na zvyšování bezpečnosti především pěší dopravy.
Jedná se o budování či rekonstrukce
chodníků, zastávek hromadné dopravy
či instalaci technologií měření rychlosti. Jeden z projektů je pak zaměřen na
rekonstrukci vnitřních prostor budovy
obecního úřadu, využívaných k setkávání seniorů, dětí a dalších skupin obyvatel dané obce. Kompletně zrealizováno
bylo v roce 2018 z těchto 14 projektů
následujících 5 akcí. Dvěma z nich (označených hvězdičkou) již byla proplacena
také uvedená dotace, ostatní jsou ve fázi
přípravy či předložení Žádosti o platbu.
Projekty zjednodušeného vykazování ZŠ, MŠ a ZUŠ
Projekty zjednodušeného vykazování (tzv. šablony) jsou finančním nástrojem Ministerstva školství, z něhož

mohou školské subjekty financovat především mzdové náklady (chůvy v MŠ,
asistenti v ZŠ), vzdělávání pedagogických pracovníků či např. drobné výdaje
na pořízení vybavení. Na základě pověření ze strany ministerstva nabízí MAS
školám a školkám v regionu bezplatnou
administraci těchto projektů, které doposud využilo celkem 14 základních,
mateřských a základních uměleckých
škol. Celkový finanční objem 22 doposud předložených, administrovaných
a průběžně proplácených projektů činí
13.415.363,- Kč.
Program rozvoje venkova a podpora zemědělského a nezemědělského podnikání
Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství podporuje prostřednictvím výzev MAS především zemědělské
a nezemědělské podnikání v našem regionu. V roce 2018 proběhla realizace
celkem 8 projektů zemědělských podniků a podnikatelů, jejichž předmětem byl
výhradně nákup zemědělské techniky,
např. traktorů, manipulátorů, nesených
i tažených strojů atd. Všechny projekty
prošly po své realizaci následnými kontrolami státního fondu bez závad a byla
jim proplacena dotace v souhrnné výši
4.190.650,- Kč. Kromě realizace zemědělských projektů probíhal v roce 2018 také
příjem projektů, jejichž předmětem bylo
pořízení strojů, technologií a nářadí pro
nezemědělské podnikání. Vybráno k podpoře bylo celkem 10 rozsahem menších
projektů, v souhrnné výši předpokládané
dotace 1.052.113,- Kč. U těchto projektů
probíhá v současnosti kontrola ze strany
státního fondu a jejich realizace a proplácení bude tedy probíhat až v roce 2019.

Název projektů obcí zrealizovaných v roce 2018

Dotace Kč

Rekonstrukce chodníku v obci Drysice *

805.936,12

Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice
Revitalizace centra obce Ondratice
Srbce - obnova pěších komunikací - II. etapa
Komunitní centrum Tvorovice *
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cca 800.000,00
803.731,54
cca 800.000,00
793.078,05

Rok 2019 a dobrá zpráva pro spolky
Také na rok 2019 jsou plánovány výzvy MAS k předkládání žádostí o dotaci,
a to hned v několika programech. Pro
obce budou opětovně vyhlášeny výzvy
zaměřené na bezpečnost dopravy či
komunitní centra. Novinkou pak bude
výzva MAS v rámci OP Životní prostředí, zaměřená na sídelní zeleň, s alokací
10 mil. Kč. V OP Zaměstnanost budou
přijímány projekty podporující příměstské tábory. A patrně nejvíce pozitivní
zprávou je úspěšně završené jednání,
týkající se návratu podpory spolků do
Programu rozvoje venkova. Pravděpodobně již v příštím roce nás tak čeká
vyhlášení výzvy MAS zaměřené na finanční podporu pořízení vybavení či
rekonstrukcí zázemí spolků a neziskových organizací nejrůznějšího zaměření, s alokací cca 3 mil. Kč. Vzhledem
k předpokladu vysokého počtu zájemců budou podporovány především
menší projekty (do cca 200 tis. Kč), tak
aby se podpora dostala k co největšímu
počtu zájemců.
Poděkování
Vážení čtenáři, na závěr mi dovolte jedno upřímné poděkování. Rokem
2018 končí funkční období předsedkyně
MAS, paní Ivany Dvořákové. Dlouholetá
starostka Němčic nad Hanou byla jednou z hlavních postav vzniku i rozvoje
MAS Hanácký venkov. Chtěl bych jí tímto bez dlouhých slov, ale o to upřímněji,
poděkovat za její práci a prosazování zájmů nejen jednotlivých obcí, ale především i regionu jako celku.
A Vám, milí čtenáři, bych chtěl jménem celého pracovního kolektivu „Hanáckého venkova“ popřát pokojné prožití Vánočních svátků po boku Vašich
blízkých či se vzpomínkou na ně.
Dominik Vlč, ředitel MAS
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Nezamyslice
Investiční akce v Nezamyslicích
Nová lokalita „Končiny“
Hlavní investiční akcí roku 2018 (cca
12 mil. korun) bylo zasíťování a kompletní připravení 17 nových pozemků pro
výstavbu rodinných domů, které byly
nedávno zkolaudovány a jsou tak připraveny k výstavbě.
Revitalizace hřbitova
Dokončena byla rekonstrukce hřbitovní zdi – etapa I (cca 1,7 mil. korun),
která byla částečně hrazena z dotace
Ministerstva zemědělství ve výši 700 tis.
korun. II. etapa je již připravena na rok
2019. I na ni Ministerstvo zemědělství
přispělo částkou 545 tis. korun. V budobudo

vě smuteční obřadní síně na místním
hřbitově byla vyměněna původní okna
za nová. Současně došlo k výměně i některých dveří.
Chodníky
Byla provedena rekonstrukce dalších
chodníků v obci. Letos přišly na řadu
chodníky v ulici Tjabinova a v ulici gen.
Svobody. Na rekonstrukci chodníku v ul.
gen. Svobody přispěl z Programu obnovy venkova Olomoucký kraj dotací ve
výši 482.500 korun.
Zbudovány byly nově chodníky
u fotbalového hřiště a v přilehlém parku.

Připravujeme na rok 2019
Výstavbu 6 nových bytů v budově
bývalé ZUŠky. Na výstavbu máme zažádáno o dotaci.
Rekonstrukci budovy B naší základní školy. Předpokládaná výše investice
bude 25 mil. korun, z dotací IROP se nám
podařilo zajistit 17,7 mil. korun.
Výstavbu kolumbária na místním
hřbitově a rekonstrukci druhé části hřbitovní zdi.
A na závěr bych rád popřál všem občanům Mikroregionu Němčicko krásné
a pohodové vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce 2019.
Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse

Šťastné a veselé přeje Masarykova ZŠŠ a MŠŠ Nezamyslice
Rok se s rokem sešel a zase už se všichni těšíme na Vánoce. Jedno z nejkrásnějších období celého roku se kvapem blíží
a je to vidět i na proměnách Masarykovy ZŠ a MŠ Nezamyslice.
Okna jsou vyzdobena vánočními motivy, ve třídách svítí stromečky a chodby se proměnily v zimní krajinu plnou vloček
a sněhuláků. V hodinách hudební výchovy znějí koledy, dopisy pro Ježíška nahrazují hodiny psaní a ve výtvarné výchově
vznikají krásná vánoční přání.
Právě výrobky s vánoční a adventní tematikou bylo možné zhlédnout i zakoupit na, již tradičním, vánočním jarmarku,
který se konal 29. listopadu odpoledne v prostorách školy.
Školní chodby byly zaplněny zvědavými návštěvníky, především rodiči a prarodiči našich žáků, a nutno říci, že bylo opravdu z čeho vybírat. Nabídka výrobků byla široká a kreativitě se
meze skutečně nekladly.
V letošním roce měla také naše škola na starost kulturní
program při rozsvěcování vánočního stromu v Nezamyslicích,
které se konalo v neděli 2. prosince. Vystoupení se dětem moc
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povedla a všichni společně jsme tak slavnostně zahájili kouzelné adventní období roku 2018.
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Škola se snaží být dobrým partnerem své obce a svými
početnými aktivitami to neustále dokazuje. Moderní vesnická
škola – to je vize, kterou se škola řídí a hodlá se jí řídit i nadále
a neustále se zdokonalovat ve prospěch žáků, kteří ji navštěvují. To, že se škola nemá za co stydět, dokazují mnohé úspěchy
jejích žáků.
Klukům a holkám navštěvujícím kroužek florbalu se v prvním pololetí školního roku opravdu dařilo! V okresním kole
celorepublikového turnaje ČEPS CUP postoupili mladší hoši
i dívky do krajského kola! V okresním finále florbalu obsadily
starší dívky 3. místo, starší hoši získali 3. místo ve finálové skupině, celkově byli šestí.
Avšak nejen sportovními úspěchy se může škola pochlubit. Úspěchů pravidelně dosahujeme ve výtvarných, jazykových i odborných soutěžích. „Máme zkrátka skvělé žáky, kteří
jsou na soutěže skvěle připravováni a mají výbornou podporu
rodiny. Bez spolupráce žák, škola, rodina to prostě nejde. Když
to ale funguje, je to ten nejlepší způsob, jak žáka motivovat
k dalšímu vzdělávání a úspěchům v budoucnu.“ řekl Mgr. Petr
Jordán – ředitel školy.
Největším úspěchem je celostátní vítězství školního časopisu Písařík v soutěži „Školní časopis roku 2018“. Zástupci naší redakce, Simona Procházková, Patrik Havlíček, David
Sluka, Ondřej Matušinec a Petr Mlčoch, se zúčastnili nejen

mladší dívky

slavnostního vyhlášení celostátního kola soutěže na Fakultě
sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ale také se aktivně zapojili do novinářských dílen, workshopů s fotografy
či žurnalisty a do dalších akcí pořádaných v rámci akce Multimediální den.
A jak jsme v náročné konkurenci ostatních školních časopisů dopadli? Tištěný časopis žáků 2. stupně ZŠ - 1. místo,
kategorie – Grafika - 2. místo, kategorie - Webový časopis
žáků ZŠ – 4. místo.„Tento úspěch byl společným dílem celé
redakce, která na tvorbě časopisu pracovala celý rok. Všem
redaktorům a redaktorkám za jejich práci děkuji a blahopřeji
jim k tomuto skvělému výsledku.“ řekla skvělá šéfredaktorka
časopisu Písařík, zástupkyně ředitele pro 2. stupeň Mgr. Jarmila Krupičková.
Ve škole proběhly také oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa. V rámci těchto oslav vznikla výstava
výtvarných prací našich žáků, která je umístěna ve vstupních
prostorách školy, žáci 9. tříd v areálu za zdravotním střediskem
zasadili dvě lípy jako symbol zmíněného výročí a současně
symbol svobody, demokracie a národních tradic. Této akce se
zúčastnili také zástupci vedení městyse Nezamyslice.
Nelze nezmínit také činnost školní družiny. Z mnohých činností a akcí, které jsou školní družinou pro děti připravovány
uveďme alespoň některé: Sázení „lip svobody“ v prostorách
u
Domova pro seniory, Halloween, Škola pečení, Cesta do praD
vvěku, návštěva kina PAT a MAT, Drakiáda atd.
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou CESTU života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval
b
na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost!“ kdysi
n
moudře pronesl Jan Amos Komenský. Pamatujme na tato slom
vva prosím, třeba při pronášení slavnostního přípitku u štedrovvečerního stolu.
Jménem Masarykovy základní a mateřské školy Nezamysslice přeji všem čtenářům Cesty krásné Vánoce plné milých
a nezapomenutelných překvapení a v roce nastávajícím buďte
h
hlavně zdraví přátelé!
Mgr. Dagmar Halašová

mladší hoši

starší hoši
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Pavlovice u Kojetína
Obnova Zvonice v Unčicích
Na katastrálním území Pavlovice
u Kojetína, místní části obce Unčice
máme od poloviny 19. století drobnou
sakrální stavbu, zapsanou v Ústředním
seznamu kulturních památek ČR pod
registračním číslem 29403/7-5816, Zvoničku Unčice, kde se zvoní na nově pořízený zvon -od roku 2000- pravidelné
klekání. (Původní zvon byl v době 2. světové války odstraněn a až v roce 2000 byl
pořízen díky sbírce občanů nový).
O opravě zvonice v Unčicích na základě skutečného stavu uvažovalo zastupitelstvo již v minulém volebním období, tzn. okolo roku 2013, situace však
byla komplikována jednak požadavky
Státního památkového úřadu, ale zejména nejasností ve vlastnictví pozemku. Zvonička totiž leží na pozemku SÚS
Olomouckého kraje a bylo třeba zajistit jejich souhlas s realizací stavebních
prací. Nakonec se podařilo vše vyběhat
a tak mohlo být po zdlouhavých tahanicích na počátku roku 2017 přikročeno
k vyřizování dotačního titulu na opravu
a v roce 2018 pak k samotné opravě.
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Výběrové řízení na Obnovu zvonice
v Unčicích bylo vypsáno 27. 9. 2017, do
výběrového řízení se přihlásily 4 firmy
a na samotnou realizaci pak na základě
výběrového řízení byla vybrána firma
Technis Kojetín. Samotné stavební práce
byly provedeny v roce 2018 za celkovou
částku 499.027 Kč. Na opravu se podařilo čerpat dotaci se SZIFu, konkrétně
z podprogramu č. 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny ministerstva zemědělství,
která činila 318.375 Kč.
Oproti původním předpokladům
a rozpočtům byla částka navýšena
o 15.278 Kč za výrobu kopie střešní
konstrukce, kdy ta původní byla tak vyhnilá a poškozená, že nedržela při sobě
a nešla vůbec renovovat či opravit. Proto
byla po konzultaci se SPÚ vytvořena kopie původní střešní konstrukce.
Po rekonstrukci zvonice byl do nově
vytvořené střešní konstrukce uložen zápis o současnosti obce Pavlovice u Kojetína pro další generace.

Slavnostní vysvěcení nově opravené zvoničky provedl pan farář místní farnosti p. Mgr. Tomáš Strogan dne
29. 7. 2018. Samotný výsledek pak můžete denně vidět sami. Za průběh oprav
a citlivou rekonstrukci patří dík firmě
Technis Kojetín; za záchranu obrazu, restaurování sošky Panny Marie pak poděkování manželům Plškovým; za přípravu
a nazdobení zvoničky zastupitelům paní
Matulové a panu Bulkovi; za přípravu
kulturního programu a logistického zabezpečení zastupiteli panu Liškovi; za
zpěv písní kostelnímu sboru zásluhou
pana Novotného a pod vedením a za
hudebního doprovodu paní varhanice
Konůpkové; za krásné vystoupení děvčatům ze souboru Pantlék pod vedením
paní Oulehlové z Němčic nad Hanou;
dále pak za poskytnutí sponzorského
daru pekárně MOPS Němčice nad Hanou; prostě poděkování všem, kteří se
na přípravě slavnostního znovuotevření
zvoničky v Unčicích podíleli a těm, kteří
se zúčastnili.
Milan Lešikar – starosta obce
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Pivín
Vážení spoluobčané,
druhá polovina roku 2018 byla v Pivíně rušná. Oslavili jsem 100. výročí vzniku
ČSR. Začala dostavba odborné učebny
a bezbariérového přístupu v ZŠ Pivín.
Provedla se demolice č.p. 56. Začala rekonstrukce místní komunikace k nádraží
a výstavba místní komunikace pod nádražím. Realizací těchto dvou místních
komunikací je vytvořena ucelená část
obce a věřím, že bude sloužit ke spokojenosti všech. Při realizaci rekonstrukce
místní komunikace k nádraží bylo nutné
vyměnit i část kanalizace, která byla ve
špatném stavu.
Na většinu akcí se nám podařilo získat
peníze z dotačních titulů. Ministerstvo
pro místní rozvoj nám přispělo částkou

4.251.606,30 Kč na dostavbu v ZŠ Pivín,
1.000.000,- Kč na rekonstrukci místní
komunikace k nádraží a 557.589,- Kč na
demolici objektu č.p. 56. Olomoucký kraj
nám přispěl částkou 500.000,- Kč na výstavbu místní komunikace pod nádražím
a 30.000,- Kč na vybavení jednotky SDH
Pivín.
Na začátku října proběhly volby do
zastupitelstev obcí. Noví zastupitelé si
pak poslední říjnový den zvolili nového
starostu obce Kamila Štětaře a místostarostu obce Jana Vránu. Jan Vrána tím
ukončil dvacetileté období ve funkci starosty obce. Jednalo se o nejdéle působícího starostu obce od roku 1919. Za 20 let
jeho starostování se práce udělalo oprav-

du mnoho, např. úprava a zatravnění fotbalového hřiště, rekonstrukce a modernizace ZŠ Pivín, výstavba bytových domů,
oprava místních komunikací, chodníků,
obslužná komunikace na Skalku, nový
průtah obcí Pivín, rekonstrukce obecního domu, oprava šaten na hřišti a mnoho dalšího. Dovolím si tímto poděkovat
nejen za sebe, ale věřím, že i za všechny
občany obce a bývalé zastupitele obce –
Honzo děkujeme!
Vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce Pivín a i jménem svým
Vám přeji krásné prožití svátků vánočních, zdraví a životní pohodu do nového
roku 2019.
Kamil Štětař, starosta obce

Komunikace k nádraží

Komunikace k nádraží

Komunikace pod nádražím

Komunikace pod nádražím

Základní škola Pivín
Do nového školního roku 2018/2019 dostali žáci naší školy
od svého zřizovatele velký dárek v podobě nové počítačové
učebny. Celkové náklady projektu s názvem „Dostavba odborné učebny a stavební úpravy pro bezbariérové užívání budovy
ZŠ Pivín“ činily téměř 4,8 milionu korun, z nichž 90 % získala
obec od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Za tyto prostředky
byla během hlavních prázdnin vybudována v úrovni 2. nad-
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zemního podlaží formou nadstavby zcela nová moderní počítačová učebna, výtahová šachta s výtahovou plošinou zajišťující bezbariérový přístup a záchod pro imobilního žáka.
A co žákům nová počítačová učebna nabízí? K dispozici
je nový nábytek, šestnáct žákovských počítačů zapojených
do školní sítě, internetové připojení, interaktivní tabule s dataprojektorem, vizualizérem a multifunkční laserová barevná
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tiskárna. Na počítačích je nový operační systém Windows 10
s řadou nainstalovaných programů výukových, kancelářských
i kreativních. Na novém serveru jsou síťové disky s různými
oprávněními, sloužící pro aktuální potřebu výuky. Přestože
hlavní cílovou skupinou projektu byli žáci, nezapomnělo se ani
na vyučující, které také získaly do svých tříd nové počítače.
Přestože má naše škola již 104 let, její duch je stále mladý a snaží se jít s dobou. Výuka s klasickými tabulemi, sešity
a učebnicemi už dnešní moderní žáky tolik nenadchne. Moderní doba vyžaduje i moderní výukové prostředky. I malé vesnické školy jako je ta naše, pokud jsou dobře vybavené a mají

dobré podmínky, mohou být důstojnými konkurenty těch
větších. Proto jsme rádi, že se náš zřizovatel rozhodl podpořit
tento projekt. Místo již zastaralého vybavení jsme získali novou krásnou učebnu, která bude našim žákům sloužit nejen
při výuce informatiky, ale i v ostatních předmětech. Jménem
žáků a vyučujících školy našemu zřizovateli touto cestou děkuji. A všem čtenářům Cesty společně přejeme spokojené
prožití vánočních svátků a v nastávajícím roce 2019 pevné
zdraví, štěstí, životní pohodu a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Květoslava Žondrová, ředitelka ZŠ Pivín

Lípa Svobody

Oslava 100. výročí založení ČSR
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Srbce
V Srbcích jsme vznik Československa oslavili náležitě. Začali jsme velmi
nadějně, 27. října jsme přivítali čtyři
nejmenší občánky. Dokonce jsme letos
po 54 letech vítali dvojčátka. Druhý den, v neděli 28.října,
jsme společně s většími dětmi vysadili Lípu svobody. Oslavy
vyvrcholily v neděli 18. listopadu při svěcení Kříže na návsi
a Božích muk za Humny. Svou návštěvou nás poctil téměř
identický pan prezident T.G.Masaryk s chotí Charlotou. Kříž
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a Boží muka požehnal pan farář Tomáš Strogan. O hudební
doprovod se postaral kostelní sbor v čele s paní varhanicí.
Vzpomínání jsme přesunuli na obecní úřad, kde pro nás připravil velmi pěknou výstavu obrazů pan Květoslav Černý.
Během těchto významných dnů jsme si připomněli
historii naší malé obce, její obyvatele, kteří se podíleli na
vzniku naší republiky. Vždyť ze Srbec narukovalo do první
světové války ve dvou vlnách mobilizace 32 mužů. Až na
jednoho se vrátili všichni. Legionářům, návrat trval nejdéle.
V obci byli tři ruští a jeden italský legionář.
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V letošním roce jsme byli úspěšní v získání dotací. Zrealizovali jsme v rámci dotačního programu Ministerstva zemědělství projekt - Místa pasivního odpočinku, což jsou čtyři
kamenné lavičky osazené mobiliářem na nejfrekventovanějších místech v obci. Za spoluúčasti dotace z Programu ob-

novy venkova Olomouckého kraje, jsme pořídili nové, velmi
úsporné veřejné osvětlení v celé obci. Zároveň s touto akcí
jsme zrealizovali Obnovu pěších komunikací, spolufinancovanou Evropskou unií. Díky této podpoře se podařila obnovit
druhá etapa chodníků ve zbývající části obce.

Nezáleží na velikosti obce, ale na lidech, kteří v ní žijí a jsou schopni dát druhým něco ze sebe. Nejde o dramatické
scény, stačí pomoct druhému, někdy se stačí usmát a pozdravit se. Přeji všem požehnané svátky vánoční. Do nového roku
vám přeji, abyste našli ve svém okolí spoustu dobrých a obětavých lidí, se kterými vám bude dobře. Hodně zdraví a lásky
vám všem!
Jana Přecechtělová, starostka Srbec

Informační noviny Mikroregionu Němčicko

27

Tištín
Vážení čtenáři a občané mikroregionu,
opět jsme na sklonku roku a opakovat se, jak rychle uběhl, ani nemá význam. Rok, který končí, byl významným
rokem několika výročí a také událostí.
Pro nás v Tištíně byl převážně stavebním, ve smyslu dokončení rekonstrukce strategické budovy, ležící ve středu
obce, místní sokolovny. Zde se soustředila naše pozornost po celý rok a nejvíce
pak v průběhu měsíce října, kdy jsme
připravovali její slavnostní otevření a nabídli jsme, nejen našim občanům, bohatý kulturní program.

Po několika letech intenzivních příprav se nám podařilo zásadním způsobem proměnit zastaralé a nevyhovující
zařízení v moderní zázemí. To již nyní
slouží nejen ke sportování, k zábavě
a kultuře našich občanů a výuce tělesné výchovy základní a mateřské školy.
A jak se píše v kronice Tištína v zápisu
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téměř před sto lety k naplňování Tyršových ideálů, vedoucích k harmonickému
rozvoji tělesné, duševní a mravní stránky občanů městečka Tištína. Původní
budovu hostince pomohl přestavět na
tělocvičnu v roce 1921 stavi-e
tel Josef Zapletal z Kroměříže
u
tištínskému majiteli Antonínu
Zapletalovi a začali v ní cvičit
sokolové. V sedmdesátých letech prošla sokolovna další
zásadní proměnou a v akci
Z bylo přistavěno příssálí se sociálkami a bar
v nadzemním podlaží.
N
Nyní, po téměř dalšších padesáti letech
m
ní bumáme novou moderní
d
di
dovu a již dnes mohu potvrdit,
žže zájem o její využití je značný.
V
Věrnému rodákovi Tištína, arcchitektu Petru Malému a paní
projektantce Jiřině Bubeníkové
se s citlivým přístupem podařilo skloubit
sklou historického ducha zevnějšku objektu se současnými moderními
trendy a výsledkem je důstojná proměna centra našeho městyse.
Otevření jsme si vychutnali okázalou
slavností, stejně jako v roce 1972, slavnostním průvodem od úřadu městyse.
Nechyběli vzácní hosté, kterými byl v recesistickém pojetí prezident Masaryk se

svou chotí Charlottou, ale dorazil i hejtman Olomouckého kraje se svým náměstkem Janem Zahradníčkem. Mnoho
rodáků z daleka i z blízka se přijelo seznámit s novou budovou sokolovny.
y

Kd
hli d
d výsledek
ýl d k
Kdo jjste nemohli
dosud
shlédnout, můžete dorazit na první reprezentační ples městyse Tištína dne
12. ledna, na kterém nebude o zábavu nouze. Ples zahájí hodinový koncert
účastníků soutěže „Česko slovensko má
talent“: originální skupina„ARRHYTHMIA“
a samozřejmě i naši místní ochotníci přidají něco ze svého. Vždyť u nás v Tištíně
dokážeme vařit z vlastní vody a držet při
sobě, což je základní předpoklad, aby se
nám zde žilo v pohodě, harmonii, radosti
a lásce. To samé přeji srdečně Vám všem
do roku 2019.
Alena Wagnerová, starostka
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Tištín, poselství příštím generacím – LÍPY REPUBLIKY
Dne 28. 10.2018 za mírného deště a celkem chladného počasí jsme vyšli uctít společně s iniciativou Sboru dobrovolných
hasičů Tištín sté výročí vzniku samostatného československého státu.
Slavnostní průvod vyšel od úřadu městyse na místo výsadeb k odpočivadlu u cyklostezky do Nezamyslic, kde jsme
vysadili dva památné stromy jako poselství příštím generacím.
Jeden za sbor dobrovolných hasičů a druhý za nejmladší generaci Tištína.
Akce se přes nepříznivé počasí účastnily hojně děti a tištínská mládež s pracovním nářadím a rádi přiložily ruku k dílu
a přihrnuly hlínu k zasazení.
Za padesát let, kdy se bude slavit 150. výročí, si doufejme vzpomenou a připomenou, že byli přítomni slavnostního
okamžiku. Po vysazení lip jsme se přesunuli společně a uctili

památku padlých v bojích za svobodu u památníku padlým
hrdinům ve světové válce položením věnce.

Fotoohlédnutí
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Tvorovice
Kulturní a společenský život obce
První prázdninový víkend navázal
ve Tvorovicích na bohatou nabídku akcí
a aktivit prvního pololetí. Po červnovém
Sportovním odpoledni pořádaném Spolkem SYSLOV, tentokrát zaměřeném na
pohádky a večerníčky, a výlet do westernového městečka Šiklův mlýn, nastal čas
pro každoroční oblíbené dětské Stanování na hřišti. Akce s rekordním počtem stanujících, která proběhla pod taktovkou
Mládežnického klubu krokodýl (MKK).
I letos si děti mohly vybrat ze spousty
lákadel zahrnující mimo jiné hry, soutěže, vodní fotbal, tetování a malování na
obličej. Nejodvážnější si pak mohly projít
večerní stezku odvahy.
Sportovní nadšenci se po červnovém
turnaji v petanque mohli na Den Slovanských věrozvěstů zapojit do turnaje
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v badmintonu, který pořádal hospodský
Milan Nakládal na zahrádce hospody
„U Holiča„. V polovině července ožila
obec celovíkendovým promítáním filmových trháků pod širým nebem, na hřišti
proběhl Mezinárodní filmový festival Tvorovice organizovaný Spolkem SYSLOV.
Druhý prázdninový měsíc začal turnajem
v nohejbale, který proběhl na hřišti vedle
hospody. Hodový program na Sv. Bartoloměje zahájila páteční zábava pořádaná
Sokolem Tvorovice. V sobotu proběhla
v místní kapličce hodová mše svatá a současně náš tým velmi úspěšně reprezentoval obec v soutěžích na akci Mikroregion
Němčicko se baví. Tvorovické hody pak
zakončilo nedělní posezení na hřišti doplněné vystoupením dechové kapely
a fotbalovým srandamačem.

Účastníci každoroční zářijové oblíbené akce Na bicyklech Němčickem se
mohli občerstvit, nechat ošetřit nebo
změřit tlak ve stanici první pomoci, která
byla rozvinuta před hospodou. V polovině října proběhla na hřišti Drakiáda, při
které dokonce po několika letech a ke
všeobecné spokojenosti foukal vítr. Těsně
před dušičkami prošel obcí, bohužel nepřízní počasí poznamenaný, lampionový
průvod strašidel zakončený vydlabáváním a zdobením dýní v budově obecního
úřadu. V neděli 28. října jsme si výsadbou
stromu republiky a odhalením pamětní
desky důstojným způsobem připomenuli
sto let od vzniku naší republiky. První Adventní neděle potom již tradičně patřila
vánočnímu jarmarku v kulturním domě
včetně večerního rozsvícení vánočního
stromečku před
p obecním úřadem.
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Z obce
b
V letošním roce se nám podařilo zrealizovat dvě, dotacemi
podpořené, větší investiční akce. Jednou z nich byla výstavba
pěšího chodníku na místní hřbitov. Součástí stavby je také parkoviště ze severní strany hřbitova a veřejné osvětlení. Návštěvníci se tak konečně na místo dostanou bezpečně.
V srpnu byly dokončeny práce na Komunitním centru Tvorovice. V dosud neopravené části bývalé mateřské školy, vznikly
důstojné prostory pro všechny generace. Mimo Mládežnického
klubu KROKODÝL zde nalezla své místo i místní knihovna.
Příští rok bude naše pozornost věnována místnímu rybníku. Na projekt regenerace rybníka včetně opravy hrází jsme
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podali žádost o dotaci a v současné době máme od Ministerstva zemědělství příslib jejího přidělení.
Využiji této příležitosti a poděkuji všem bývalým zastupitelům obce Tvorovice, se kterými jsem měl možnost v minulém
období spolupracovat. Zejména bývalé paní místostarostce
Ludmile Hýblové patří slova díků za obětavou a nezištnou práci
pro obec Tvorovice.
Závěrem bych jménem občanů obce Tvorovice chtěl všem
obyvatelům Mikroregionu Němčicko popřát klidné prožití konce letošního roku, pevné zdraví a vše dobré i do roku příštího.
Jiří Petrovský, starosta
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Víceměřice
Rok 2018 ve Víceměřicích
V obci Víceměřice byl rok 2018 bohatý na investice, ale i na společenský
život. Zastupitelstvo obce zrealizovalo řadu záměrů pro zlepšení vzhledu
obce a zkvalitnění života v ní.
Na jaře byl pořízen traktorek Vega
36 HP s příslušenstvím (vlek s nástavbou, radlice na sníh a zametací kartáč).
Účelem bylo usnadnit úklid obce, hlavně v zimních měsících tak vyřešit úklid
chodníků, ale i zvýšit komfort práce zaměstnanců.
V prvních měsících roku se pracovalo na opravách již dávno nevyhovujících kanceláří obecního úřadu.
Vyměňovaly se staré rozvody elektro
a internetu. Pracovníci firem natáhli
nové vnitřní omítky, položili podlahy,
instalovali nový kancelářský nábytek.
Úpravy jsme prováděli s cílem zpříjemnit prostory obecního úřadu nejen pro
zaměstnance, ale i pro potřeby veřejnosti, naplňovat požadavky na agendu
opatrovnictví a také nařízení GDPR.
Velkou stavební akcí byla úprava
pohostinství v Bloudníku, kterou propro

váděla firma Stavbros s.r.o. Oprava to
byla rozsáhlá, avšak zkvalitnilo se tím
prostředí pro zákazníky. Je to jeden
z kroků revitalizace areálu Bloudník
jako prostoru společenského života
v obci. Provoz byl zahájen 9.11.2018.
Tímto Vás všechny zveme k návštěvě
pohostinství při pěších procházkách, či
cyklo výletech.
Další větší stavební akcí byla rekonstrukce oplocení místního hřbitova.
Oprava byla realizována za pomocí
dotačního titulu ze Státního zemědělského intervenčního fondu, stavbu
provedla firma Macháček z Prostějova.
Materiál pro stavbu dodávala společnost ŽPSV Doloplazy.
V posledních měsících roku se pracuje na projektu „Zvýšení bezpečnosti
dopravy v obci Víceměřice“. Jedná se
o stavbu tří nových autobusových zastávek, další součástí jsou měřiče rychlosti a osvětlení zastávek. Využili jsme
dotačních možností MAS Hanácký
venkov, z titulu „Zvýšení bezpečnosti
dopravě“.
Dokončením tohoto p
prov dopra
p
o-

Beseda - Život v
obci za uplynulý
ch
100 let

jektu dojde k odstranění nebezpečných situací v nepřehledném úseku
před obchodem a kaplí.
Každoročně provádíme opravy
památkově chráněné budovy zámku,
jedné z budov Domova u rybníka p. o..
Za přispění dotací Olomouckého kraje
z Programu památkové péče byly letos
restaurovány vstupní dveře do budovy
zámku. Restaurátorské práce zde prováděla firma Repase Zajíček.
Díky spolupráci obce, místních
spolků i nadšení jednotlivců, probíhá
v obci pestrý společenský život. Každý
přispívá podle svých zájmů a možností. V letošním roce jsme uspořádali více
než 26 sportovních, kulturních, společenských a myslím, že vydařených akcí.
Poslední letošní událostí bude silvestrovský ohňostroj, na který Vás všechny,
jako každý rok, srdečně zveme.
Na závěr bych rád popřál všem čtenářům Cesty krásné a pohodové Vánoční svátky, do nového roku hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Eduard Novotný, starosta
Den Země

Běh - Poznej Víceměřice
Hodový fotbal

Hospoda v Bloudníku

Hasičský ples
Mexiko CUP 2018
Mladí fotbalisti an

Nové oplocené hřbitova

Mikroregion na kolech
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Nový traktore
k

Obchod

SDH při sázení lípy

Pyžamová párty

Soutěž o hodový koláč

Prohlídka zahrádek

Vystoupení dětí při sázení lípy

Setkání seniorů

Výstava ovoce a zeleniny

Domov u rybníka Víceměřice
Vážení čtenáři,
čas plyne jako voda a máme tu opět
nekrásnější období roku, období Vánoc.
Dovolte nám krátké ohlédnutí za uplynulým pololetím.
Aktivizace přes léto
V době horkých letních dnů obyvatelé Domova u rybníka Víceměřice
často navštěvovali koupaliště v Nezamyslicích, osvěžovali se v cukrárnách
zmrzlinou, vzdělávali se v muzeích
a na výstavách a poznávali krásy Moravy. Podařilo se nám opravit hřiště
na pétanque, uživatele to inspirovalo natolik, že sestavili tým nadšenců
a úspěšně se účastnili několika závodů.
Naše fotbalové družstvo reprezentovalo Českou republiku v Polské Toruni,
kde se konalo Mistrovství Evropy ve fotbale pro hendikepované.
Zkraje podzimu jsme uspořádali ve
spolupráci s obecním úřadem Posezení
pro seniory, kde si všichni pochutnali
na pečeném seleti, vychlazeném pivečku a dalších dobrotách. O program
se postaralo brněnské hudební diva-

dlo Slunečnice, jejichž mladý a velmi
talentovaný zpěvák zazpíval známé
a oblíbené hity našich předních umělců
z období šedesátých až osmdesátých
let. Velký úspěch a potlesk sklidily i malé
mažoretky z DDM Němčice nad Hanou.
Oprava prádelny
V období 6-9/2018 byla v naší organizaci provedena oprava prádelny. Stav
prostor pro praní a sušení prádla byl již
delší dobu nevyhovující. Cílem rozsáhlé
opravy byly nové el. rozvody, připojení
praček, opravy zdiva a jeho odvětrání,
omítky, obklady a dlažba. Do prostor
praní a sušení prádla byla umístěna
vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, která má za úkol výměnu vzduchu
v prádelně.
Nové dveře na zámku
Začátkem podzimu se nám ve
spolupráci s obcí Víceměřice povedlo
zrenovovat vstupní dveře na budově
zámku. Náročná oprava si vyžádala
pořádnou dávku trpělivosti, ale výsledek stojí za to. Jak se na zámek patří,
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vstup má být honosný a jednou z hlavních dominant celkového rázu budovy.
Dnes se můžeme pochlubit vstupem,
který každého upoutá. Oživili jsme původní barvu, která dveře zdobila ještě
z dob minulých. Naskytla se nám možnost, alespoň na chvíli se vrátit zpátky
v čase. Výsledek opravdu stojí za to.
2. ročník Vánočního jarmarku
Na závěr roku vás zveme na 2. ročník Vánočního jarmarku, který se bude
konat 7.12.2018 od 15.00 hodin v areálu zámeckého parku Domova u rybníka
Víceměřice. Připraveno je občerstvení,
vč. vánočního punče a bohatý doprovodný program. Ve stáncích si můžete
zakoupit drobné zboží a pro děti je připraven stánek, kde si mohou vyzkoušet
zdobení perníčků, lití ,,olova“, pouštění
skořápek nebo si ozdobit ovoce. Na závěr vás čeká malé překvapení.
Všem čtenářům přejeme krásné vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví a štěstí.
Kolektiv Domova u rybníka Víceměřice
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Vitčice
Podzim ve Vitčicích
Podzim bývá často smutným obdobím pro většinu z nás. Končí léto, dětem prázdniny a většina z nás očekává
chmurné a často deštivé dny bez slunečních paprsků. Ovšem poslední dobou
je konec léta a podzim krásný, příroda
hraje pozitivními barvami a sluníčko
stále ohřívá naše tváře. A toho naplno
využíváme i u nás ve Vitčicích. Na konci
srpna jsme úspěšně reprezentovali naši
vesnici na festivalu dračích lodí v Kojetíně – „Draci na Hané“, kterého se jako
obec účastníme již deset let. A tentokrát
jsme byli velmi úspěšní, neboť jsme získali dvě bronzové medaile, a to za sprint
(200 metrů) a za dlouhou trať (1000 metrů). Jelikož je většina posádky z Vitčic,
tak jsme se letos nemohli z důvodu
personálního účastnit tradičního „Mikroregion Němčicko se baví“ v Koválovicích - Osičanech, za což se ještě jednou
omlouváme.
Po prázdninách se kulturní akce točily zejména kolem našich dětí. Jako
mladší hasiči se poprvé děti účastnily
hasičské soutěže v Nezamyslicích, kde
sice naše dítka zabrala poslední pozice
v tabulce výsledků, ale za to získala další
zkušenosti pro budoucí závody.

V říjnu se v našem lese konalo
I. okresní kolo celostátní hry Plamen,
které se zúčastnilo 25 hlídek mladších hasičů (6-11 let), 38 hlídek starších
hasičů (12-15 let) a 7 hlídek dorostu.
A nechyběly ani naše děti, které i přes
poměrně nevyrovnaný věk a silné soupeře vybojovaly 20. místo, čímž je na
místě velká pochvala. Věříme, že v květnu příštího roku budou minimálně tak
úspěšní a nadšení jako teď.
Na konci října jsme oslavili 100. výročí od založení ČSR, a to tradičním
lampionovým průvodem spojeným
s pokládáním věnce k pomníku padlých.
Zároveň jsme zasadili dvě nové lípy.
Lípu, původem z Vitčického lesa, která
byla zasazena u kapličky na návsi. Druhá
lípa, darovaná od DSO Hanácký venkov,
byla zasazena u školky. Tak snad se bude
oběma stromům dařit a budou stále připomínat nejen tak významné výročí, ale
také stále ponesou svou symboliku svobody a vlastenectví.
V předdušičkovém období jsme
s dětmi vyzdobili Vitčice dýněmi, které si
sami vyřezávaly jedno nedělní odpoledne. Dýně pocházely z našich zahrádek,
kdy velká část byla darována paní Evou

Vitčický Babinec na návštěvě adventní Prahy

Hradilovou, které tímto také moc děkujeme. A nesmím opomenout tradiční
drakiádu, která byla letos nejen v hojné
účasti, ale také konečně foukalo. A tak
za školkou na poli téměř celé odpoledne létali draci různých rozměrů, barev
a tvarů. A kromě diplomů a bohatého
občerstvení, si ti nejlepší odnesli věcnou
odměnu.
Adventní čas jsme započali ozdobením stromečku na návsi, a letos poprvé máme i betlém vyrobený ze slámy
a sena. Na tvorbě se z menší části podílely naše děti, ale většinu práce, která byla
opravdu náročná vzhledem k materiálu
a počasí, udělaly Hana Skalková a Tereza
Holá. Patří jim velké díky, neboť si obě
našly čas a s nadšením vytvořily opravdu
hezké dílo, jenž výrazně vytváří a doplňuje atmosféru předvánočního období
v naší vesnici.
Akcí u nás v obci bylo opravdu mnoho, a věříme, že přicházející zima přinese
nové zážitky pro většinu z nás a také více
společných chvil, které jsou nedílnou
součástí soužití obyvatel vesnice.
Ing. Martina Ošťádalová, Ph.D.

Dýňová výzdoba obce

Lampionový průvod ke 100. výročí vzniku ČSR
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Medailová posádka Dračí zde
ch Vitčice

První hasičská soutěž

i soutěži Plamen
Mladí hasiči z Vitčic př

v Nezamyslicích

Autorkou betlému je sochařka Tereza Holá z Vitčic,
které asistovala Hana Skalková a místní děti

Lípa z Vitčického lesa vysazená u kapličky ke 100. výročí vzniku ČSR

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU
Přijďte si v sobotu 22. 12. 2018 ve 14:00 na náves
do Vitčic poslechnout a zazpívat vánoční koledy,
připomenout vánoční zvyky, tradice a pověsti.
Odpolednem bude provázet Mgr. Jarmila Coufalíková,
hudební doprovod zajistí skupina Antonína Bartošíka.
Občerstvení zajištěno.
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Vrchoslavice
Obec přátelská seniorům
Rok se s rokem sešel a Vrchoslavice
slaví další prestižní ocenění. Po loňském
vítězství v celostátní soutěži „Obec přátelská rodině“, se naše malá obec stala
nositelkou ocenění „Obec přátelská seniorům“.
Nemohli jsme se podle pravidel znova přihlásit do soutěže „Obec přátelská
rodině“. Ucházeli jsme se tedy o ocenění
„Obec přátelská seniorům“ a podařilo se
nám, v kategorii obcí do tisíce obyvatel,
opět zvítězit.

Nové pracovní hanácké kroje

Soutěž vznikla před devíti lety jako
nástroj sloužící k motivaci obcí k rozvoji
prorodinných aktivit. Je vyhlašovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Díky zkušenostem z předchozích let
jsme věděli, do čeho jdeme. S vítězstvím
je spojena i dotace ve výši půl milionu korun. Už ve fázi zpracování žádosti
jsme měli jasno, na co bychom chtěli peníze použít. A tak díky získanému ocenění jsme nakoupili dvě stě čtyřicet nových židlí se sedáky a pětačtyřicet stolů

s ubrusy. Děti ze základní školy mají pro
svá vystoupení nové kroje, pokračujeme
v digitalizaci kronik a výrobě jejich replik
a v neposlední řadě jsme mohli nakoupit propagační materiály (trička, propisky, tašky) které se využijí při pořádání
obecních akcí.
Výhra není oceněním jen pro pořadatele, nebo zastupitele obce, ale taky
pro ty, co se obecních akcí v hojném počtu účastní, zkrátka je cenou pro všechny naše občany.

Předávání ocenění Obec přátelská seniorům v Hrzánském paláci

Obec přátelská nejen na jaře a v létě, ale i na podzim a v zimě
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I Vrchoslavice si připomněly sté výročí vzniku republiky
A to hned dvojfázově. Hlavní oslavy
století republiky proběhly v pátek 28. září
v rámci našich hodů. Občané naší obce
v čele s uniformovanými hasiči, cvičenci,
myslivci a krojovanými dětmi z naší základní a mateřské školy se slavnostním
průvodem od radnice vydali obcí. V rytmu Krumsíňanky jsme došli k novému
pomníku I. světové války a opravenému
pomníku II. světové války na návsi před
sokolovnou.
Tam jsme si připomněli, jak se před
100 lety začala psát historie našeho
samostatného státu. Že je vznik naší
republiky spojený s koncem I. světové
války je věc známá. Z naší obce narukovalo do této války 110 mužů. Sto deset
synů, manželů, bratrů, otců od rodin. Byli
povoláni do Rakousko Uherské armády,
aby bojovali za monarchii. 18 z nich se
do Vrchoslavic už nikdy nevrátilo a nedočkali se dne, kdy se naše republika
od monarchie osamostatnila. Obětem
I. světové války byla v r. 1929 věnovaná
pamětní deska umístěná na zdi radnice.
Život na vesnici se ale mění. Proto jsme
se rozhodli, umístit po téměř devadesáti letech, desku na místo důstojnější, na
náves před sokolovnu, vedle pomníku
padlých ve II. světové válce.
Jsme rádi, že se nám podařilo díky dotaci získané od Ministerstva spravedlnosti
oba pomníky „obléct do nového kabátu“
tak, aby na stoleté výročí republiky byly
Opravené pomníky
světových válek

důstojným místem vzpomínkové akce.
Vydařené odpoledne doplnilo hudební vystoupení našich dětí secvičené
s paní Evou Marečkvou, které na harmoniku doprovodil Ladislav Gazdag.
Nemohla chybět ani Československá
hymna v podání přítomné Krumsíňanky.
Po slavnostním aktu odhalení pomníku,
odpoledne pokračovalo výstavou 100 let
republiky. Ta byla veřejnosti přístupná až
do konce října. Nejen malé děti potěšila
výstava zvířectva a skákací hrad ve farské
zahradě. Závěr dne patřil opět Krumsíňace a jejich koncertu.
Podruhé jsme si výročí vzniku republiky připomněli v sobotu 27. října v sokolovně soutěží „Bylo nebylo“. Sešlo se pět
soutěžních týmů, aby si ověřily svoje znalosti o naší republice. Hravou a zábavnou
formou se přítomní mohli dovědět, proč
se např. desetikoruně říká pětka, jaká
byla oficiální směnná hodnota tuzexových bonů či kdo vymyslel pozdrav „práci
čest“. Na své si přišli i milovníci kultury,
sportu, hudby, politiky či otázek z oblasti
vědy a techniky. Česká republika totiž po
dobu své existence „dala“ světu nespočet
osobností, vynálezů a máme za sebou tak
pestrou historii, že by to vydalo na deset
podobných soutěží.
O osvěžení soutěže v podobě ochutnávky koláčů pečených podle sto let starých receptů se postarala paní Zdeňka
Palíšková. Makové tabulky, nebo vdolky
Průvod při oslavách 100 let republiky

s hruškovou náplní nebylo tak těžké poznat. Ale když máte u koláče z kraplového
těsta poznat bez nápovědy erteplovou
(bramborovou) náplň, zapotí se i zkušené
pekařky.
27. říjen byl i posledním dnem výstavy 100 let republiky, kterou obec uspořádala díky Františku Rieglovi z Kojetína.
Většina exponátů byla z jeho sbírek. Bezesporu nejzajímavější část výstavy byl přehled naši prezidentů zapůjčený Milanem
Zaoralem z Kojetína. Na poslední den se
podařilo portréty hlav Československa
a České republiky doplnit o portréty jejich protějšků. Dámy do Vrchoslavic doputovaly díky Martinu Obručovi ze sousedních Mořic.
K organizaci výstavy se připojily i děti
z naší základní školy a jejich paní učitelky. Kromě pomoci s výzdobou sálu měly
také možnost za pomoci rodičů či prarodičů přinést exponát, který se dnes už
nepoužívá a je z jejich pohledu zajímavý.
A tak se v sokolovně sešly staré fotoaparáty, plynová maska, starý tlakoměr či forma na výrobu másla.
Původně plánovaný lampionový průvod se nakonec odehrál v hlavním sále
sokolovny. Za tónů československé hymny v potemnělém sále svítily dvě desítky
lampionů. V závěru předvečera stého výročí jsme uctili památku padlých občanů
obce položením květin k novému památníku.
Výstava Františka Riegla
k 100 letům republiky

Pozvání občanům z okolních obcí
Nejen petardami, šampaňským,
dobrým jídlem nebo sledováním televize s dá přivítat Nový rok. Dokonce to
nemusí být ani o půlnoci. Projít se, provětrat a přitom potkat pár sousedů, to je
cíl nové akce SETKÁNÍ NA LOPAŤÁKU.
Letos na Nový rok jsme se takto setkali poprvé. Vyzvali jsme obyvatele
Vrchoslavic, aby se potkali po obědě na
Nový rok u rybníku Lopaťák, nacházejícím se mezi Vrchoslavicemi, Vitčicemi,

Pavlovicemi a Mořicemi. Pozvání přijali i čtyři
přespolňáci z Mořic.
Setkali se senioři, celé rodiny s dětmi,
manželské páry, ale
i jednotlivci a dokonce
pár čtyřnohých kamarádů. Na Lopaťáku zavládla sváteční
nálada. Že by nová tradice? To uvidíme
na Nový rok 2019. Chcete-li se přidat, tě-
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šíme se na Vás 1. ledna 2019 ve 14.30 h
u Lopaťáku.
Dušan Svozílek, starosta Vrchoslavic
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Želeč
Oslavy 120. výročí založení SDH Želeč
V letošním roce oslavil želečský Sbor
dobrovolných hasičů 120 let od svého založení. Oslava se konala v sobotu 23.června, kdy se do Želče sjeli pozvaní hosté
a zástupci hasičských sborů z okolních
obcí a také zástupci sboru dobrovolných
hasičů ze spřátelené obce Želeč u Tábora.
Po uvítání sborů před nově opravenou
hasičskou zbrojnicí prošel slavnostní průvod obcí na místní hřbitov, kde byla uctěna památka zemřelých hasičů. Hasiči také
položili pamětní věnec k Pomníku padlých vojáků v centru obce. Po celou dobu
program doprovázela dechová hudba
v podání krojované kapely Krumsíňan
Krumsíňan-

ka. Skvělé vystoupení si připravili hasiči
z Pěnčína se svojí historickou stříkačkou
a také mažoretky ze SVČ Orion. Večerní
část programu v místním výletišti Hájek

byla bohužel poznamenána nepřízní počasí, i přesto hodnotíme oslavu 120. výročí našeho sboru kladně.
Radomír Pazdera, starosta SDH Želeč

1. 9. 2018 Pohádkový
vý Hájek
Konec prázdnin patřil - jak už se
stalo tradicí - pohádkovým postavám,
které obsadily náš Hájek už počtvrté
a společně s dětmi se rozloučily s letními
prázdninami. I když nás opět pozlobilo
počasí, účast byla hojná a děti si svůj pohádkový den užily.
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28.10.2018 Oslavy 100 let republiky
V neděli 28.října se i naše obec připojila k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Ve spolupráci
s členy Klubu vojenské historie Dukla
Prostějov jsme uspořádali vzpomínkovou akci, při které jsme vysadili na návsi
národní strom - lípu srdčitou, zavzpomínali na vojáky a občany padlé ve válce
a uctili jejich památku průvodem obcí
a položením věnce u Pomníku padlých.
V obecní kronice jsme vyčetli historii Pomníku padlých v Želči, a protože
nám přijde zajímavá, dovolujeme si nyní
i Vám předložit tyto informace. Až budete příště naší malou obcí projíždět, určitě
si pomníku, který prošel letos důkladnou renovací, povšimnete.
Na podnět občana Methoděje
Kocourka byl utvořen r. 1918 zdejší

kroužek divadelních ochotníků, jehož
konečným cílem bylo vybudování pomníku vojínům z naší obce padlých ve
válce.
Potřebný kapitál pracně groš po
groši sháněli ochotníci pořádáním
zábav, slavností a divadel. Také i ti
nejmenší želečské děti přispěly svojí
hřivnou a dvakráte sehrály za tímto
účelem divadlo. Touto pílí a snahou byl
konečně po třech letech získán potřebný obnos a na jaře r.1921 bylo přikročeno ke stavbě pomníku.
Pomník padlým vojínům byl odhalen 28.srpna 1921 za veliké slavnosti
při účasti občanstva zdejšího a okolního a četných hostí z okolí. Návrh
a model pomníku je dílem zdejšího rodáka a sochaře, profesora Methoděje

Kocourka, pomník pak sám v hořickém
pískovci provedl sochař Oldřich Veselý
z Ivanovic.
,,Tak byl pomník budován pro pamět Věkům. Kéž příští ušetří lidstvo
hrůz těch, v nichž krví platili a životem
svým ti, jichž jména vryta v pomníku
kámen jsou. Občané pak, kteří kolem
jdete, vzpomínku věnujte vřelou jim.“
V letošním roce u příležitosti 100. výročí založení republiky byla na pomníku
odhalena také pamětní deska obětem
2.světové války, neboť i jejich boj a utrpení by neměly být zapomenuty a při
dalších pietních akcích uctívány.
Ing. Světlana Hlaváčová

Obec Želeč získala v roce 2018 dotaci z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2018
Územní plán Želeč a S.E.A
Dotační titul č. 2: Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Celkové náklady roku 2018:
370.139,- Kč
Dotace z Olomouckého kraje:
185.069,-Kč
Vlastní zdroje :
185.070,-Kč
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Kalendář akcí obcí MRG Němčicko
16. 12. 2018

Víceměřice

Vánoční koncert v kapli sv. Floriána

17. 12. 2018

Tištín

Zpívání u stromečku v kostele v 17.00

19. 12. 2018

Víceměřice

Setkání u stromečku

21. 12. 2018

Dobromilice

Setkání u Betléma – před kostelem Všech svatých

22. 12. 2018

Vrchoslavice

Pravá domácí zabíjačka na návsi

23. 12. 2018

Dřevnovice

Zpívání u stromečku v 17.00

23. 12. 2018

Koválovice-Osíčany

Zpívání u stromečku v 17.30

24. 12. 2018

Mořice

Živý betlém

26.12.2018

Nezamyslice

Vánoční vytrubování – u stromečku, kostel Sv. Václava

27. 12. 2018

Víceměřice

Z Kozlova až na Předinu

28. 12. 2018

Koválovice-Osíčany

Posezení s důchodci

28. 12. 2018

Pivín

Obecní zabíjačka

31.12.2018

Nezamyslice

Memoriál Dobromila Plovce - otužilci, v 12:55:55, koupaliště

31. 12. 2018

Pivín

Silvestrovské setkání mezi Pivínem a Skalkou v 19h

31. 12. 2018

Víceměřice

Silvestrovský ohňostroj, 17.00

31. 12. 2018

Víceměřice

Vítání nového roku na Kozlově, 23.45

1. 1. 2019

Doloplazy

12.00 Novoroční výšlap k Želečskému rybníku

1. 1. 2019

Doloplazy

17.00 u hasičárny Novoroční ohňostroj

1. 1. 2019

Dřevnovice

Ohňostroj v Areálu zdraví

1. 1. 2019

Vrchoslavice

Novoroční setkání u Lopaťáku

1. 1. 2019

Želeč

Novoroční pochod k vodní nádrži

5. 1. 2019

Mořice

Tříkrálová sbírka

5. - 6. 1. 2019

Vrchoslavice

Tříkrálová sbírka

11. 1. 2019

Dřevnovice

Společenský ples ve 20.00

12. 1. 2019

Pivín

Obecní ples

12. 1. 2019

Tištín

Ples Městyse Tištín, hudba: ARRHYTHMIA a FUNNY

18. 1. 2019

Němčice nad Hanou Divadlo Slavkov u Brna – Doba kamenná, kino OKO, 19.30

18. 1. 2019

Nezamyslice

Hasičský ples

18. 1. 2019

Víceměřice

Hasičský ples

18. 1. 2019

Dobromilice

Hasičský ples v sokolovně

19. 1. 2019

Doloplazy

Hasičský ples

19. 1. 2019

Pivín

Dětské šibřinky

19.1. 2019

Víceměřice

Dětské šibřinky

19. 1. 2019

Želeč

IX.Obecní ples

20. 1. - 10. 2. 2019

Dobromilice

Výstava keramických panenek-Regionální muzeum

23. 1. 2019

Vrchoslavice

Obecní posezení sokolovna

26. 1. 2019

Mořice

Karnevalový průvod

26. 1. 2019

Pivín

Farní ples
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27. 1. 2019

Němčice nad Hanou Dětský karneval

2. 2. 2019

Mořice

Spolkový ples za podpory obce

2. 2. 2019

Víceměřice

Zeliáda

2. 2. 2019

Tištín

Ples SDH Tištín sokolovna, hudba: HITMAKERS

3. 2. 2019

Mořice

Šibřinky

8. 2. 2019

Dřevnovice

Hasičský ples ve 20.00

8. 2. 2019

Němčice nad Hanou Divadlo Na Štaci – Převýchova v díře, kino OKO, 19.30

9. 2. 2019

Doloplazy

Ples Místní ženy

9. 2. 2019

Koválovice-Osíčany

Hasičský ples

10. 2. 2019

Doloplazy

Dětská zimní diskotéka

10. 2. 2019

Koválovice-Osíčany

Šibřinky

10. 2. 2019

Vrchoslavice

Cestopisný labyrint

15. 2. 2019

Dobromilice

Šibřinky pro dospělé, sokolovna

15. 2. 2019

Dřevnovice

Dětské šibřinky v 15.00

15. 2. 2019

Nezamyslice

Sportovní ples

16. 2. 2019

Pivín

Šibřinky TJ Sokol v Pivíně

16.2. 2019

Vrchoslavice

Zabíjačka na návsi

16.2. 2019

Víceměřice

Gořalka roku 2019

16. 2. 2019

Dobromilice

Dětské šibřinky, sokolovna

22. 2. 2019

Němčice nad Hanou Divadlo Rádoby Klapý, Vassa, kino OKO, 19.30

23. 2. 2019

Tištín

Ples KPŠ Tištín, sokolovna, hudba: BLACK ROSE

23. 2. 2019

Vrchoslavice

Zimní výprava za telátky

23. 2. 2019

Němčice nad Hanou Divadelní ples, sokolovna, 20.00

23. 2. 2019

Želeč

Hasičský ples

24. 2. 2019

Tištín

Dětský karneval, sokolovna, hudba: MINI SHOW PRO DĚTI

24. 2. 2019

Vrchoslavice

Karneval

1. a 2. 3. 2019

Pivín

Ostatky

2. 3. 2019

Nezamyslice

MASOPUST - 8.00 hod. průvod, 11.00 program u hasičárny

2. 3. 2019

Vrchoslavice

Hasičský ples

2. 3. 2019

Víceměřice

Masopust a ostatková veselice

8. 3. 2019

Vrchoslavice

Obecní posezení (děti ZŠ, harmonika, housle), sokolovna

9. 3. 2019

Dřevnovice

Beseda se seniory

9. 3. 2019

Dobromilice

Župní ples, sokolovna

15. 3. 2019

Nezamyslice

Maškarní bál

16. 3. 2019

Nezamyslice

Dětské šibřinky, 13.00 hod.

29. 3. 2019

Němčice nad Hanou Divadlo Praha, M. Dolinová, S. Pogodová, Už zase miluju! Kino Oko, 19.30

Duben

Vrchoslavice

Zvěřinové hody-myslivci

6. 4. 2019

Dřevnovice

Velikonoční dílničky
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6. 4. 2019

Mořice

7. 4. 2019

Němčice nad Hanou Velká aprílová jízda, cyklostezka

13. 4. 2019

Víceměřice

13. 4. 2019

Němčice nad Hanou Taneční soutěž Orion dancing stars, hala Suprovka

13. 4. 2019

Želeč

Travesti show Divoké kočky

19. - 20. 4. 2019

Víceměřice

Velikonoční výstava

27. 4. - 4. 5. 2019

Němčice nad Hanou Hanácký divadelní máj

27. 4. 2019

Pivín

Hodové posezení s cimbálovou muzikou

30. 4. 2019

Mořice

Slet čarodějnic a stavění máje

30. 4. 2019

Dřevnovice

Pálení čarodějnic

30. 4. 2019

Víceměřice

Čarodějnice

30. 4. 2019

Nezamyslice

pálení čarodějnic

30. 4. 2019

Němčice nad Hanou Čarodějnice

30. 4. 2019

Dobromilice

Pálení čarodějnic, areál za sokolovnou

30. 4. 2019

Pivín

Slet čarodějnic

1. 5. 2019

Vrchoslavice

Kuželky Zamlýní

4. 5. 2019

Vrchoslavice

Běh osvobození

6. 5. 2019

Němčice nad Hanou Koncert žáků ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, 18.00

7. 5. 2019

Němčice nad Hanou Koncert žáků ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, 18.00

10. 5. 2019

Němčice nad Hanou Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ, kino OKO

11. 5. 2019

Vrchoslavice

Memoriál Vladimíra Novotného, hasiči, hřiště

11. 5. 2019

Víceměřice

Víceměřické hody

13. 5. 2019

Němčice nad Hanou Koncert žáků ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, 18.00

14. 5. 2019

Němčice nad Hanou Koncert žáků ZUŠ, koncertní sál ZUŠ, 18.00

24. 5. - 26. 5. 2019

Mořice

Revival festival

25. 5. 2019

Dobromilice

Soutěž o nejsilnějšího muže, areál za sokolovnou

25. 5. 2019

Pivín

Sečení tráve

26. 5. 2019

Vrchoslavice

Mše svatá s poutí u kapličky v Dlouhé Vsi

29. 5. - 2.6. 2019

Němčice nad Hanou Svátek hudby

Červen

Víceměřice

Běh - „Poznej Víceměřice“

1. 6. 2019

Pivín

Dětský den

1. 6. 2019

Vrchoslavice

Myslivecký dětský den

2. 6. 2019

Dřevnovice

Memoriál A. Zelinky

2. 6. 2019

Dřevnovice

Dětský den v Areálu zdraví

7. 6. 2019

Němčice nad Hanou NAPOHODU

8. 6. 2019

Mořice

Hasičské závody

14. 6. 2019

Vrchoslavice

Vrchoslavická pohárovka - noční hasičská soutěž

15. 6. 2019

Dobromilice

Dobromilické hody

22. 6. 2019

Němčice nad Hanou Veterán rallye

28. 6. 2019

Nezamyslice

Zimní olymppijáda

28. - 29. 6. 2019

Vrchoslavice

Rockový mlýn

29. - 30. 6. 2019

Tištín

Tištínské hody
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Velikonoční výstava
Den Země
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MRG Němčicko se baví
v Koválovicích-Osíčanech
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Na bicyklech Němčickem
- dojezd v Dřevnovicích

46

Zi
2018
CESTA - Zima

Informační noviny Mikroregionu Němčicko

47

Příjemné
P
říjemné pro
prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí, pevné zdraví
a hodně spokojenosti
v novém roce 2019
Vám přejí starostové
Mikroregionu Němčicko
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