Vážení čtenáři,
zavítalo k nám pravé letní počasí
a my věříme, že si jej užíváte naplno.
Zpestřit tyto dny by Vám mohlo nové
vydání zpravodaje, kde se opět dozvíte,
co se dělo a nedělo v obci a jejím okolí.
Minulé tříměsíční období bylo radostné
zejména pro děti, jelikož pro ně spolky
v obci připravovaly spoustu akcí.
V tomto vydaní se znovu objevují
zážitky z cest paní Hejtmánkové,
tentokrát navštívíme Indii.
Něco
zajímavého se také našlo o historii naší
obce a nechybí ani informace z knihovny
a zážitky dětí ze škol.
Novinkou tohoto čísla je kvíz – Poznej kde to je!
– umístěný v rubrice Z historie naší obce, jehož
vyhodnocení je na konci zpravodaje.
V anketě jsme se ptali našich spoluobčanů na
letní dovolenou a cestování obecně.
Přejeme Vám příjemné čtení a děkujeme za Vaši přízeň!
Redakční rada
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Informace pro občany
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
V areálu TJ Haná Měrovice je postaveno nové dětské
hřiště. Abychom napomohli jeho co nejdelší
životnosti, zdůrazňujeme, že je na něj vstup povolen
pouze dětem do 10 let. Bez dozoru rodičů či jiného
dospělého je zakázán a v případě zavřené hospody, je
vstup na dětské hřiště také zakázán!
ZÍSKANÉ DOTACE
Od olomouckého kraje byla schválena dotace na
rekonstrukci plochy před hasičskou zbrojnicí, která
začne v polovině července a trvat by měla asi do konce
srpna. Obecní úřad se omlouvá za ztíženou dopravu
v těchto měsících v okolí hasičské zbrojnice.
Předpokládaná částka rekonstrukce je 698 000 Kč, z čehož polovinu bude hradit olomoucký kraj.
Z dalších nově vypsaných dotací, o které obec žádala, se podařilo získat dotaci na rekonstrukci
chodníku a vjezdů před budovou základní školy a přilehlými domy, která bude probíhat v roce 2013.
Lenka Hošková

Z jednání Rady obce Měrovice nad Hanou
Rada obce Měrovice nad Hanou se na 18. zasedání konaném 18. 4. 2012 zabývala mimo jiné
těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
- dále pozemek p. č. 471/4 o výměře 1,55 m2 za cenu
30 Kč/m2,
- opravený plán společných zařízení v KPÚ Měrovice
nad Hanou,
- OZV č.1/2012, kterou se zrušuje OZV č.1/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj,
- firmu VHP Ivanovice na Hané s.r.o. pro provedení
kanalizační přípojky pro OÚ za cenu 59 000 Kč
a přípojku pro hospodu za cenu 60 000 Kč,
- provést rekonstrukci chodníků a vjezdů podél hlavní
silnice od domu č. p. 71 po č. p. 132 na náklady obce,
materiál bude hradit obec, práci provedou zaměstnanci
obce na VPP a pracovníci VS.

RO schválila:
- žádost Pivovaru Zubr o rozšíření nájemní plochy
o plochu o výměře 80 m2 p. č. 241/1 za cenu
1 000 Kč/rok,
- provedení úpravy měření spotřeby el. energie na
ČOV na dvojí sazbu,
- smlouvu o sběru použitých rostlinných olejů s firmou
Galati Morava,
- prodej vyřazeného křovinořezu Blue Bird za cenu
1000 Kč,
- finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč pro Spolek pro
obnovu venkova ČR,
RO projednala a doporučila ZO schválit:
- prodej pozemků p. č. 584/2 o výměře 75 m2;
p. č. 583 o výměře 288 m2 za ceny p. č. 584/2
30 Kč/m2; p. č. 583 80 Kč/m2,

Rada obce Měrovice nad Hanou se na 19. zasedání konaném 21. 5. 2012 zabývala mimo jiné
těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
RO projednala a doporučila ZO schválit:
- podání žádosti o pronájem části pozemku p. č. 284
s následným odkupem pozemku p. č. 284,
- podání žádosti o dotaci z MAS Střední Haná,
- záměr prodat část pozemku p. č. 167/1 o výměře
10,64 m2 za cenu 30 Kč/m2,
- prodej části pozemku p. č. 167/1 označený jako
pozemek p. č. 167/6 jedinému zájemci za schválenou
cenu 80 Kč/m2,

- provedení výměny podlahoviny hospodě pověřit
f. Mapeto s. r. o.,
- změnu způsobu opravy kanalizačního potrubí v
hospodě,
tuto
opravu
provést
vsunutím
umělohmotného rukávu.
RO schválila:
- navýšení počtu pracovníků na VPP o jednoho
pracovníka.

Rada obce Měrovice nad Hanou se na 20. zasedání konaném 18. 6. 2012 zabývala mimo jiné
těmito záležitostmi a přijala následující usnesení:
RO schválila:
- poskytnutí finančního příspěvku pro MS Měrovice
- poskytnutí dotace pro Domov pro seniory Tovačov n/H, příspěvek smí být použit pouze na úhradu
ve výši 4 000 Kč (2 000 Kč na občana),
hudební produkce,
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 000 Kč
pro SDH Měrovice n/H, příspěvek smí být použit
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- rozpočtové opatření č.1/2012,
- zpracování projektu chodníku na hřbitov zadat firmě
Eprojekt Přerov, tento chodník vést po pravé straně
silnice ve směru na Němčice,
- závěrečný účet obce Měrovice n/H za rok 2011,
- rekonstrukci plochy před hasičskou zbrojnicí pověřit
firmu Amistav Němčice nad Hanou.

pouze na úhradu občerstvení pro děti, které se zúčastní
Branného dne.
RO projednala a doporučila ZO schválit:
- zbudování kanalizační přípojky pro dům č. p. 213,
udělat přípojku pod cestou k nádraží tak aby bylo
možno napojit dům č. p. 213 přes pozemek p. č. 400,
- provedení opravy potrubí pod hospodou zadat firmě
Trasko a.s. Vyškov,

Z jednání Zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou
Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou se na 8. zasedání konaném 23. 4. 2012 zabývalo mimo
jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
- dále prodej pozemku p. č. 471/4 v k. u. Měrovice n/H
V. a M. Šmídovým, Měrovice n/H č. 44 za schválenou
cenu 30 Kč/m2,
- opravený Plán společných zařízení KPÚ Měrovice
n/H umístění obecních pozemků v rámci KPÚ
Měrovice n/H,
- provést rekonstrukci chodníků a vjezdů do domů u
silnice směrem na Vrchoslavice od domu č. p. 71 po
dům č. p. 132 na náklady obce,
- provedení kanalizačních přípojek pro OÚ a hospodu
zadat firmě VHP Ivanovice na Hané s.r.o.
Zastupitelstvo obce projednalo a vzalo na vědomí:
- zprávu o stavu pohledávek za stočné a za likvidaci
odpadu a postupu jejich vymáhání.

ZO schválilo:
- OZV č.1/2012 kterou se zrušuje OZV č.1/2011
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj,
- změnu dodavatele zemního plynu za nabídnutou cenu
uvedenou v cenové nabídce,
- záměr obce prodat pozemek p. č.167/6 o výměře
88 m2 v k. u. Měrovice nad Hanou,
- záměr prodat pozemek p. č. 167/6 v k. u. Měrovice
nad Hanou za cenu 80 Kč/m2,
- prodej pozemku p. č. 584/2 a p. č. 583 v k. u.
Měrovice n/H R. a M. Hromadovým, Měrovice n/H č.
227, za schválenou cenu 80 Kč/m2 u p. č. 583 a 30
Kč/m2 u p. č. 584/2.

Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou se na 9. zasedání konaném 20. 6. 2012 zabývalo mimo
jiné těmito záležitostmi a přijalo následující usnesení:
ZO schválilo:
- provedení prací na rekonstrukci plochy před
hasičskou zbrojnicí zadat firmě Amistav Němčice nad
Hanou za cenu 698 000,- Kč dle cenové nabídky,
- prodat část pozemku p. č. 167/1 na geom. plánu
označen jako p. č. 167/6
jedinému zájemci
V. Ptáčkovi, Měrovice n/H č. 18 za stanovenou cenu
80 Kč/m2,
- záměr obce Měrovice n/H prodat část pozemku
p. č. 167/1, pozemek má výměru 10,64 m2,
- změnu způsobu rekonstrukce odpadního potrubí
v hospodě, tuto rekonstrukci provést vložkováním
stávajícího potrubí, práce provede f. Trasko a.s.
Vyškov za cenu 121 752 Kč dle cenové nabídky,
- provedení výměny podlahoviny v hospodě zadat
firmě Mapeto s.r.o. za cenu 81 414 Kč dle cenové
nabídky,
- provedení připojení domu č. p. 213 na veřejnou
kanalizaci provést přes pozemky p. č. 400 a 406,

- podání žádosti dotaci z MAS Střední Haná na
rekonstrukci chodníků a vjezdů před budovou základní
školy a přilehlými budovami,
- záměr požádat SŽDC Olomouc o nájem části
pozemku p. č. 284 a následně o odkup pozemku
p. č. 284,
- vypracování projektu na chodník na hřbitov zadat
firmě Eprojekt Přerov,
- rozpočtové opatření č. 1/2012 v příjmové části ve
výši 180 000 Kč; ve výdajové části ve výši
180 000 Kč,
- závěrečný účet obce Měrovice n/H za rok 2012 bez
výhrad,
- opravený plán společných zařízení KPÚ Měrovice
nad Hanou,
ZO pověřuje:
- finanční výbor kontrolou účetních dokladů
a kontrolou vybírání poplatků za uplynulé období, dále
pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly
účetních dokladů za uplynulé období.

Z činnosti Kulturní komise
Tak jako v minulém roce i letos pořádala Kulturní komise obce Měrovice nad Hanou Jarní
výšlap pro rodiče s dětmi. Z Měrovic vedla trasa do Vrchoslavic a dále se pokračovalo po
cyklostezce do Němčic. Po celou dobu musely děti hledat a plnit úkoly, které jim přichystal sýček
Bohoušek, takže neměly o zábavu nouzi. Výšlap zakončili v Zátiší, kde si děti užívaly na
houpačkách, získaly diplom a sladkou odměnu. Přestože se dětí účastnilo málo, všichni se dobře
bavili.
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Další,
už
organizačně
náročnější a větší
akcí, kterou Kulturní
komise pořádala, byl
Dětský
den
ve
šmoulí
vesnici.
Místní hřiště se
2. června proměnilo
na
opravdovou
šmoulí
vesničku.
Den
začal
rozcvičkou s Taťkou šmoulou, Šmoulinkou i s Gargamelem.
Následovalo plno tematicky zaměřených her (vaření šmoulí šťávy, šmoulí pexeso, šikovný šmoula,
šmoulí hop, zamotaný šmoula aj.) a zábavy pro děti. Vyhlášen byl také nejhezčí šmoula odpoledne
a oceněn dárečkem, i když bylo těžké vybírat. Kulturní komise by na tomto místě ráda poděkovala
sponzorům Dětského dne. Jmenovitě děkuje panu Milanu Šebestovi st., panu Ing. Jiřímu Olšanskému,
paní Lence Ligačové,
panu Jaroslavu Volkovi a
paní Janě Hrdé.
V neděli
17.
června se uskutečnil
druhý ročník zájezdu na
festival
Žváčkův
dechových
hudeb.
Z Měrovic vyjel malý
autobus ve 1230 do
Konice,
kde
hrálo
několik dechových kapel
(Koničanka, Holóbkova
mozeka, Malohanácká
Muzika,
Svitavská
dvanáctka
aj.)
a
vystupovaly mažoretky
Gina Brodek u Přerova.
Dle malého průzkumu
jsem zjistila, že se zájezd
zúčastněným
líbil
a s dalšími ročníky se
počítá.
V dalších
měsících
plánuje
Kulturní komise Letní
zájezd
do
Lednice
a okolí a Hry bez hranic.
Zde
jsou
plakáty
s informacemi!
Lenka Hošková
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Z historie naší obce
Pan František Navrátil nám opět dodal materiál k historii naší obce a my mu tímto velmi děkujeme.
Dnešní článek je zaměřen na historii tělovýchovné jednoty Sokol v České republice a hlavně v naší obci, jelikož
uplynulo již 150 let od jeho vzniku. Zajímavostí rubriky jsou informace o založení školy v Měrovicích a soupis
hospodářských zvířat v obci z roku 1960.

150 ROKŮ OD ZALOŽENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
Dne 16. února 1862
proběhla v Praze ustavující schůze
Tělocvičné jednoty pražské, aneb
Sokol pražský. Prvním starostou
byl zvolen Jindřich Fügner, prvním
náčelníkem
Miroslav
Tyrš.
Označení Sokol navrhl profesor
Emanuel Tonner. Byl zaveden
pozdrav „nazdar“ – všichni se
oslovovali „bratře“. První sokolský
červenobílý prapor namaloval Josef
Mánes – na jedné straně na něm
rozpínal sokol křídla, na druhé
straně stál stručný název Sokol.
Sokolu prapor věnovaly české
dámy a hlavní projev při předávání
1. června 1862 měla matka praporu,
spisovatelka Karolína Světlá. I kroj
na Fügnerův popud nakreslil Josef

Mánes – červenou košili a nízký
kulatý klobouček s pentlí.
Po smrti Jindřicha Fügnera
15. 11. 1865 stanul v čele Sokola
Miroslav Tyrš. Vytvořil sokolskou
tělocvičnou soustavu. Je tvůrcem
čes. tělocvičného názvosloví. Jím
vytvořené povely převzala po roce
1918
československá
armáda.
Snažil se, aby Sokol vyjadřoval
tužby celého národa v boji za
národní osvobození. Z malých
začátků vyrostlo mohutné sokolské
hnutí, jemuž Tyrš dal náplň, směr
a cíl. Podle pokrokových ideálů
Tyršových, jimiž byly zejména boj
za svobodu a demokracii, měl
Sokol tvořit bratrstvo vycvičené
k národnímu zápasu za osvobození
z rakouského jařma.

Největšího
rozmachu
dosáhl Sokol v roce 1938, kdy měla
obec sokolská 639 000 příslušníků,
členstva, dorostu a žactva ve
44 župách a 2 541 jednotami
a 175 pobočkami. Vnějším
projevem
tělovýchovné
a organizační vyspělosti Sokolstva
bylo pořádání veřejných cvičení,
všesokolských
sletů.
Za
I. všesokolský slet se pokládá
veřejné vystoupení v roce 1882. Za
Rakouska – Uherska se konalo šest
sletů a za první republiky čtyři.
Desátý všesokolský slet v roce
1938 se stal národní manifestací na
obranu proti fašistické agresi. Po
dobu okupace byla činnost Sokola
zakázána.

A jak to bylo u nás v Měrovicích?
Dne 19. září 1919 se konala
ustavující
valná
hromada
Tělocvičného
odboru
Sokola.
K valné hromadě se dostavil
náčelník
jednoty
Němčické.
Poděkoval za důvěru němčické
jednotě tím, že měrovický odbor se
hodlá k ní připojiti. V krátkém
proslovu o významu a povinnostech
Sokolstva kladl všem přítomným na
srdce vytrvalou práci. Na této valné
hromadě byl prvním starostou
zvolen
František
Pospíšil,
místostarostou
Jan
Pazdera,
náčelníkem Ferdinand Pazdera
a náčelnicí Amálie Hlavinková.
Jednatelem byl zvolen Bartoloměj
Zedníček a pokladníkem Jindřich
Kytlica.
Začínalo se úplně od začátku. První
žíněnky byly zakoupeny v roce
1920, následovala bradla, kladina
a další vybavení potřebné ke
cvičení. Cvičilo se ve spolkových
místnostech bratra Vlčka. Od
14. 9. 1924 pak u Zdražilů.
Každoročně v lednu se konala valná
hromada, na níž byl volen starosta,
místostarosta, náčelník, náčelnice
a vzdělavatel.

Na první schůzi výboru po
valné hromadě se pak volili
činovníci:
jednatel,
pokladník
hospodář,
novinář,
matrikář
a knihovník. Prvním jednatelem byl
zvolen 19. 9. 1919 Bartoloměj
Zedníček. Ale již 15. 1. 1920 byl
zvolen jednatelem Vladimír Sázel,
který vytrval ve funkci až do
25. 1. 1946 – 26 roků. Po něm
funkci jednatele převzal Ladislav
Kroupa. Prvním pokladníkem byl
zvolen Jindřich Kytlica. V této
funkci se vystřídalo několik členů.
Zdroji příjmu byly: členské
příspěvky, které činily 12 Kč za
rok,
výnosy
z veřejných
vystoupení,
divadelních
představení, plesů a Šibřinek
a sbírek mezi členy. Na příklad
v roce
1938
činily
příjmy
3 742,85 Kč, výdaje 3 741,25 Kč
a zbývala hotovost 1,60 Kč.
Důležitou roli v organizaci Sokol
zastával vzdělavatel. V roce 1925
bylo uspořádáno 8 proslovů pro
žactvo, 3 proslovy pro dorost,
10
proslovů
pro
členstvo,
2 přednášky, 1 tělocvičná beseda,
3 divadelní hry, 1 vycházka,
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1 večírek, 1 taneční zábava a oslava
M. J. Husa.
Důležitou složkou příjmů byly
výnosy z divadelních představení.
Čtenářský spolek v Měrovicích sice
v roce 1921 Sokolu věnoval jeviště,
které
však
nevyhovovalo
k provedení lepších a výpravnějších
her. Usnesl se proto výbor poříditi
jeviště nové. Nové jeviště bylo
zaplaceno především ze sbírky
mezi členy, která vynesla 2 715 Kč.
Divadelních
představení
se
každoročně uskutečnilo několik.
A nebyly to hry ledajaké –
Psohlavci (1920), Strakonický
dudák (1921), Otec (1922), Její
pastorkyňa (1922), Lucerna (1926),
Zabitý (1930) a mnoho dalších.
Sokol měl také svoji knihovnu. Již
v roce 1925 obsahovala 38 knih
vzdělávacích, 37 knih technických,
32 hudebních a 101 divadelních
her. Hospodář měl vedle jeviště na
starosti sportovní nářadí. Jak již
bylo uvedeno první žíněnka byla
pořízena
v roce
1920,
pak
následovala bradla (1920), kužely
pro ženy (1922), kladina (1927),
kruhy (1927) a další. Dále Sokol

vlastnil pět krojů žákovských, čtyři
dorostenecké a jeden kroj členský
slavnostní, které byly půjčovány
nemajetným
členům
při
vystoupeních.
Vzdělavatel
zajišťoval objednávání Sokolských
časopisů. V roce 1933 to byly:
Věstník České obce sokolské,
Sokol, Sokolice, Sokolská beseda,
Vzkříšení, Cvičitel, Cvičitelka,
Vzdělavatel, JAS, Župní věstník –
celkem bylo odebíráno 37 časopisů.
S cvičením to
nebylo nijak
jednoduché. Až do roku 1929
nebyla do obce zavedena elektřina
a tak čteme v zápise z 6. 2. 1920 –

„výbor schvaluje zakoupení 20 kg
karbidu a lampy pro osvětlení
spolkové místnosti, kde se cvičí.“
Dne 30. 11 1940 byla
činnost
Sokola
v Měrovicích
zastavena
a
obnovena
byla
17. 1. 1946. Veřejná cvičení se
konala v zahradě u Vymazalů (dnes
Al. Navrátil) za účasti cvičenců
z okolních jednot. Dopravováni byli
na žebřiňácích s koňským potahem.
VIII. všesokolského sletu v roce
1927
v Praze
se
zúčastnilo
z Měrovic 16 mužů, 5 žen
a 4 dorostenky. IX. všesokolského
sletu se zúčastnilo 7 mužů a 3 ženy.

X.
všesokolského
sletu
se
zúčastnilo v roce 1938 - 17 mužů,
8 žen, 3 dorostenci a 5 dorostenek.
Informace
o
činnosti
Sokola v Měrovicích byly získány
ze dvou zachovalých knih zápisů
o valných hromadách a schůzích
výboru TJ Sokol – první od
19. 9. 1919 do 4. 4. 1930 – druhá
od 2. 5. 1930 do 10. 1. 1947
a z Náčelní knihy ženských
a mužských složek Jednoty Sokol
v Měrovicích – náčelnice od r. 1919
do r. 1940 – náčelník od r. 1933 do
r. 1949.

ZALOŽENÍ ŠKOLY V MĚROVICÍCH
Podle Vlastivědy moravské (II. místopis pro okres Kojetín), kterou sepsal František Peřinka, byla škola
v Měrovicích zřízena v roce 1812 – tedy letos připadá 200. výročí zahájení školního vyučování u nás. Od roku
1792 (tedy před 220 lety) do roku 1812, se vyučovalo po domech.

SOUPIS HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
V minulosti se každoročně prováděl soupis hospodářských zvířat. Podle údajů uvedených v obecní
kronice, bylo při soupisu zvířat k 31. 12. 1960 zjištěno:
slepice
husy
kačeny
prasata
prasnice
selata
krávy
skot do 1 roku
skot 1 – 2 roky
býci na žír
jalovice
kozy

v JZD
1 500 ks

u soukromníků
1 720 ks
128 ks
13 ks
126 ks
1 ks

570 ks
72 ks
202 ks
168 ks
96 ks
115 ks
13 ks
29 ks

36 ks
6 ks

96 ks

celkem
3 228 ks
128 ks
13 ks
696 ks
73 ks
202 ks
204 ks
101 ks
115 ks
13 ks
29 ks
96 ks

František Navrátil
POZNÁTE KDE TO JE?
Dostalo se mi do rukou pár starých fotografií a tak vznikl nápad vytvořit malý kvíz - Poznej
kde to je! V každém čísle se objeví nějaká stará fotografie Měrovic nebo jejího nejbližšího okolí. Tím,
že jsou fotografie staré, je bohužel jejich kvalita snížená. Snad i tak budete mít dobré oko.
Tato místnost je nyní:
a) mateřská škola
b) dílny pana Němce
c) hasičská zbrojnice

*Správná odpověď a nynější fotografie je
na konci vydání zpravodaje. Vítáme

jakékoli další fotografie, které byste
byli ochotni pro tuto rubriku zapůjčit.
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Stalo se…
POŽÁR V PARKU
21. června kolem deváté hodiny večerní začal v parku
u nádraží hořet 40 let starý okrasný keř, Čínský Jalovec. Na
místo byly povolány JSDH
Měrovice a HZS Kojetín. Strom
zapálil
prozatím
neznámý
vandal a celou záležitost
vyšetřuje policie. Jelikož tento
strom byl poměrně starý
a vzácný, hrozí žháři pokuta ve
výši až 25 000 Kč.
ÚSPĚCH NAŠEHO OBČANA
Slečna Monika Koláčná se v květnu tohoto roku zúčastnila soutěže
„Olympia hledá talenty“ a z 214 účastníků z olomouckého kraje různého
zaměření (taneční, hudební či jinak talentově zaměřené dovednosti)
skončila na 4. místě. Tancovala tzv. Freestyle dance, kterému se věnuje
pět let a učí se sama. Blahopřejeme!
ZTRACENÝ PES
V minulém měsíci se v okolí naší obce tři
dny bez vody a jídla potloukal tento pes.
Někdo jej vyhodil z auta a nechal ho na
pospas osudu. Je neuvěřitelné, že ještě
v dnešní době, když rodina psa nezvládne
a je možnost dát jej do útulku, se najdou
tací, kteří vyhodí psa na ulici. Starý je
teprve deset měsíců. Je velmi hodný,
hravý a nyní již v dobré fyzické kondici.
Tento smutný příběh má dobrý konec,
našel se pro něj nový domov u p. Bařiny.
DOPRAVNÍ
NEHODA
OSOBNÍHO
AUTOMOBILU
4. června 2012 se stala dopravní nehoda osobního
automobilu na trase Měrovice směr Vrchoslavice.
Příčinou nehody byla zřejmě nepozornost řidiče.
V autě jely tři osoby, z nichž jedna byla zraněna
a převezena do nejbližší nemocnice.

DOPRAVNÍ NEHODA V NĚMČICÍCH
Dva cestující z Uherského Hradiště jeli
v sobotu 23. června na návštěvu za synem
do Víceměřic a na křižovatce u bývalého
cukrovaru narazil řidič vozidla do
veřejného osvětlení. Osoby zůstaly
uvězněny v autě, na místo byly povolány
záchranné složky Policie ČR, tři jednotky
hasičů a zdravotní záchranná služba.
Nikomu se naštěstí nic vážného nestalo.
Lenka Hošková
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Obecní knihovna
V červnu tohoto roku proběhla v knihovně revize knihovního fondu. Stav fondu knih je
následující: naučné knihy – 264 svazků, beletrie pro dospělé čtenáře – 1 785 svazků, naučné knihy pro
mládež – 117 svazků a beletrie pro mládež – 672 svazků. Celkem je v knihovně 2 838 svazků.
Podrobné informace budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje.
Hana Galetková
Poděkování
V měsíci červnu 2012 proběhla v Místní knihovně v Měrovicích tak, jak to ukládá Zákon 257/01
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, revize
knihovního fondu.
Z výsledků revize vyplynulo to, co vlastně víme už dávno:
že knihovnice paní Božena Pochylová se o knihovnu vzorně stará – z celkových 2 838 svazků jí
nechyběl ani jediný svazek! Velmi pečlivě je vedena také veškerá dokumentace a mezi nejlepší místní
knihovny kojetínského střediska se řadí zcela jednoznačně také svou knihovnickou činností.
Lze si jen přát, aby takových obětavých knihovníků bylo v našich místních knihovnách co nejvíce!
Hana Divilová, vedoucí Městské knihovny a knihovnického střediska v Kojetíně

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou
Hurá, jsou tu prázdniny!
Už jsme se všichni opravdu těšili, až zhodnotíme práci za posledních deset
měsíců a vykročíme vstříc volným dnům a prázdninovým dobrodružstvím. Nejen
děti, i všichni zaměstnanci školy už se upínali na blížící se červenec, aby po
závěrečné čtvrtině svého snažení nabrali dostatek sil a energie na další školní rok.
A tak jsme si všichni poslední den zamávali, popřáli krásné léto a začali se těšit na
vše pěkné, co nás o prázdninách čeká. I vám přejeme mnoho příjemných letních
chvil a dostatek odpočinku po dobu dovolených a prázdnin!
Co se dělo ve škole a školce?
Vítali jsme jaro..
Protože si letos dávalo jaro na čas, rozhodli jsme se vyhnat
z Měrovic zimu a přinést konečně dlouho očekávané jaro. S přípravami
jsme začali již ráno, kdy si děti vyráběly jarní dekorace, kluci pletli
pomlázky a děvčata připravovala jarní občerstvení pro spolužáky i rodiče.
Odpoledne jsme, po krátkém programu dětí u školy, vyrazili k říčce
Hané, abychom se zbavili paní Zimy a přinesli jaro. Na cestě zpět nás
u mateřské školy přivítal tancem dětský folklorní soubor Pantlék
z Němčic. Na závěr se ještě děti pochlubily výstavou svých výrobků
v budově mateřské školy. Nejen díky počasí se nám akce moc líbila!
Dopravní výchova
Každoročně se děti ve škole i školce seznamují v rámci dopravní výchovy s pravidly silničního
provozu. Jak děti ve škole zvládly přípravu na školní dopravní testy, si přišli ověřit policisté z Obvodního
oddělení České policie v Kojetíně. Všechny děti se aktivně zapojily do
spolupráce s policií a za správné odpovědi získaly odměny. Děti z mateřské
školy si navíc měly možnost prohlédnout policejní vozidlo a některé z nich se
dokonce nechaly dobrovolně spoutat!
Školní výlet
Po loňském brněnském parníku jsme se letos vypravili do podzemí – do
jeskyní v Teplicích. Mnohé děti ještě v jeskyních nebyly, a tak jejich návštěvu
očekávaly velmi dychtivě. Prohlídka se všem velmi líbila, obdivovali jsme
podzemní výtvory a vyzkoušeli i úplnou tmu, jaká byla v jeskyních při jejich
objevování. A protože jsou Teplice lázeňské městečko, vydali jsme se objevovat
i léčivé prameny a samozřejmě ochutnat léčivou vodu. Jaké ale bylo překvapení,
že léčivá voda není sladká minerálka! ☺
Po nákupu nezbytných lázeňských oplatek nás ještě čekala cesta
k Hranické propasti. Počasí bylo jako na objednávku, a tak se výlet velmi
vydařil a všem líbil.
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Tak se děti dočkaly..
Konec roku byl ve znamení dobrodružství a společného veselí,
protože letos jsme zakončili školní rok na chatě Pod Tesákem!
V týdnu před vysvědčením děti strávily krásné 4 dny v přírodě
Hostýnských vrchů, kde se společně proměnily v kmen indiánů.
Naučily se indiánským
dovednostem – střelbě
z luku, hodu oštěpem,
vyráběly
indiánské
ozdoby, stavěly lesní
obydlí
z přírodnin.
Všechny
zážitky
zaznamenávaly do deníku Indiánské léto, kde si zároveň ověřovaly
získané znalosti. Kromě indiánských aktivit je čekal u chaty pěkný
sportovní areál, kde se mohly sportovně vyžít a vyřádit. Všichni
jsme si školu v přírodě moc užili a už se těšíme, až vyrazíme na
další dobrodružnou výpravu!
I v mateřské škole měly děti plno zážitků..
Při příležitosti svátku matek udělaly děti maminkám radost
pásmem ,,Jarní brána". Žluté pampeliškové sukénky děvčátek
a veselý program vykouzlily příjemnou, sváteční atmosféru.
Kytička mamince byla sice papírová, ale vyrobená s láskou.
Před ukončením školního roku děti vyrazily do DinoParku a ZOO
koutku ve Vyškově. Děti se projely v dinovláčku, zhlédly 3D film
o životě dinosaurů a na
,,skoro živé“ prehistorické
velikány si mohly i sáhnout.
Bohužel nás nejelo mnoho,
někteří
rodiče
dětem
z finančních důvodů výlet nedopřáli, i když nebyl příliš finančně
náročný, děti tak přišly o společné krásné zážitky.
Do první třídy ZŠ odchází po prázdninách 8 dětí. S budoucími
školáky i některými maminkami jsme se slavnostně rozloučili
příjemným posezením, prohlédnutím alb a kroniky od dob dětství
maminek až do současnosti.
Co je u nás nového?
V mateřské škole se nám podařilo dokončit nové
hřiště. Vzhledem k velmi malé ploše zahrady mají děti
k dispozici zastíněné pískoviště, houpačku a multifunkční
prolézací věž, kde mohou využít lezeckou stěnu, šplhací síť,
skluzavku a prolézací a prohazovací otvory. Pod věží mají děti
také prostor - domeček, ve kterém si mohou hrát.
V průběhu školních prázdnin je ještě nutné srovnat
a upravit zelenou plochu, aby vše bylo ve finální podobě při
zahájení nového školního roku.
Na závěr..
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili jarního sběru
starého papíru! Ve druhém pololetí školního roku se nám
povedlo nasbírat přibližně 2,5t papíru! Získané finanční prostředky použijeme na nákup vybavení školní
družiny (výtvarné potřeby, hry, hračky), na nákup sportovních potřeb a přispějeme dětem na akce, kterých se
pravidelně účastní. Nejlepší sběrači byli odměněni krásnými cenami.
Za školní rok 2011/2012 byli nejaktivnější tito žáci:
1. Martin Zdráhal
574 kg
Nejlepším sběračům blahopřejeme a zároveň děkujeme
2. Aneta Segiňová
518 kg
jejich rodičům za podporu školy.
3. Denis Mitana
362 kg
4. Eliška Podoláková
290 kg
D. Červenková a kol. pedagogů
5. Jan Petrovský
232 kg
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SDH Měrovice nad Hanou
Sbor dobrovolných hasičů Měrovice nad Hanou
pořádal v minulých měsících již čtvrtý ročník Pálení
čarodějnic. Dne 28. dubna byla na hřišti upálena
Jarmilka Smrdutá. Jejímu konci předcházela soutěž Miss
Čarodějka 2012, kterou vyhrála! Soutěžilo se
v disciplínách: klasický čarodějnický oblek, promenáda
v plavkách a večerní róba. Nechyběla ani porota, které
předsedal Harry Potter. Po upálení pokračoval den
dětskou diskotékou, pro děti byla postavená trampolína
a večer následovala zábava s DJ Pavoukem.
V měsíci
květnu měla JSDH
odbornou přípravu na myslivně dle plánu roční přípravy pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2012. Téma
tohoto cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotky při
simulovaném požáru chaty a vyhledání osob z hořící budovy.
Členové jednotky si vyzkoušeli záchranu osob z hořící budovy,
záchranu z půdních prostor za pomocí nastavovacího žebříku. Dále
si vyzkoušeli vyhledání osob za pomocí dýchací techniky
a ztížených podmínek (bylo jim přelepeno hledí, takže jako by byli
v husté kouřové cloně).
Dne 21. června vyjížděla JSDH k požáru v místním parku
u nádraží. Požár byl uhašen během pár minut. Zapálen byl
jehličnatý strom, a protože bylo sucho, oheň se rychle šířil.
Pachatel nebyl prozatím dopaden, nyní to prošetřuje policie.
Pro děti sbor připravil na 30. června Branný den, kde měli
možnost naučit se něco o hasičích, podívat se na ukázky
hašení, obleků a aut. Příslušník Policie ČR dětem
vysvětloval, proč je důležité znát telefonní čísla
záchranných složek, proč jezdit na kole s helmou aj.
Následovala naučná stezka kolem rybníka až k myslivně,
podél níž si děti vyzkoušely něco ze zdravovědy,
dopravních značek, dozvěděly se co dělat, když se někdo
topí a další. Myslivci jim připravili na cihelně hru,
střelbu na terče a ukázku paroží. Z hájku pak byly děti
převáženy cisternou na hřiště, kde byl nachystán další
program a občerstvení. Celkem se akce zúčastnilo
22 dětí.
VAROVÁNÍ
Hasiči varují děti i dospělé na možnost vzniku požáru v letních obdobích, kdy převládají horké letní dny a jsou
velká sucha.

Lenka Hošková

Myslivecké sdružení Měrovice nad Hanou
Myslivecké sdružení Měrovice nad Hanou momentálně „žije“ přípravami na Zvěřinové hody,
které se uskuteční 14. července na hasičárně. Na plakátě jsou podrobné informace. Občané Měrovic
i všichni ostatní jsou srdečně zváni!
V květnu proběhla členská schůze, na které se řešily převážně Zvěřinové hody a také další
akce, kterou chce Myslivecké sdružení uskutečnit a to je cvičení ve střelbě na asfaltové terče pro celou
členskou základnu. Dobré je to zejména pro nové členy sdružení, kteří nemají tak velké zkušenosti se
střelbou jako ti starší.
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V minulém období vypustilo Myslivecké sdružení do honitby Měrovic 250 kusů káčat kachny
divoké a členové mají rozepsané služby, podle kterých je pravidelně přikrmují. V měsíci září se potom
uskuteční první společný hon na vypuštěnou kachnu divokou a při této příležitosti má každý možnost
pozvat si hosty.
Jinak členové pokračují v lovu srnců dle pokynů mysliveckého hospodáře a chystá se oslava
kulatých narozenin jednoho z myslivců.
Lenka Hošková

TJ Haná Měrovice nad Hanou
Pro TJ Haná Měrovice nad Hanou bylo
minulé období taktéž obdobím plným příprav,
chystáním a organizováním několika akcí.
V sobotu 16. června to byl poslední zápas
mužů v letošní sezóně proti sousedním
Křenovicím, po němž se uskutečnila
diskotéka. Byl to zápas plný emocí a takzvané
„derby“ dopadlo pro naše mužstvo kladně,
výhrou 3:2. Celkově se umístili v tabulce na
4. místě.
Hned následující týden pořádala
TJ Haná 24. ročník Memoriálu Josefa Dostála,
kterého
se
účastnili
tři
týmy
-

11

FK Němčice n/H, TJ Haná Nezamyslice a TJ Haná Měrovice. Hrálo se o putovní pohár a další věcné
ceny. Naše mužstvo skončilo na 3. místě, první byla TJ Haná Nezamyslice. V mezičase si zahrála
fotbal tzv. přípravka, která od letošního roku v Měrovicích funguje. Večer pokračoval taneční zábavou
s kapelou Duo Casino a zpěvačka Lenka do brzkých ranních hodin.
Nyní se TJ Haná chystá v rámci oslav 105. výročí měrovického fotbalu na Ženský turnaj, který
se koná v sobotu 4. srpna ve spolupráci s fotbalovým klubem Dukla Praha. Turnaje se zúčastní ženské
týmy z FC Liberec, FC Vysočina Jihlava, SK Slavia Praha, FK Dukla Praha a FC Baník Ostrava.
Tento „hvězdně“ obsazený turnaj si nemůžete nechat ujít. Proto se přijďte podívat na nejlepší ženské
týmy v ČR a svou účastí jim dokažte, že Měrovice fotbalu fandí!
V dalších plánech je potom příprava na Hody v Měrovicích, které v letošním roce vychází na
25. – 26. srpna. Na programu bude fotbal, vystoupení krojovaných Hanáků, hrát k poslechu i tanci
bude dechová hudba a Hody budou zakončeny nedělní diskotékou.
Lenka Hošková

Cestopisy paní Hejtmánkové
Paní Svatava Hejtmánková cestuje ve svém volném čase, dalo by se říct, po celém
světě. Prostřednictvím jejích cest Vám přinášíme příběhy ze životů jiných národů
a zemí. Nahlédněte tak s námi do krajů, kde je chudoba vyšší, než si vůbec umíme
představit, kde život není žádný „med“ nebo naopak do míst krásných, ze kterých sálá
pohoda a klid. V každém dalším čísle bude popsána jedna ze zemí, kterou paní
Hejtmánková navštívila. Dnes je to Indie.
Své příběhy popisuje také na: http://www.bodyso.blogspot.com/.
Indie – země mnoha tváří
Tato cesta do Indie bude jen velmi stručným shrnutím mých zážitků. Na letišti v Dillí dochází k prvnímu setkání
s Indií, které mně šokuje. V hale je asi sto více méně různě oděných lidí, kteří vykřikují a mávají různými cedulemi.
Později chápu, že jsou to náhončí hotelů, taxikáři, rikšáci a nosiči. Při cestě do hotelu míjíme různé chatrče a nákladní auta,
která mně připomínají jiné století. Poprvé vidím nákladní auta bez dveří u řidiče a naložené až do nebe. Náš hotel je však
naprostá oáza uprostřed města. Je to koloniální stavba, bývalý palác Maháradžův, který je přestavěn na hotel. Vláda
v 70 letech přestala maháradžům vyplácet apanáž, proto začali své paláce přestavovat na hotely, ze kterých žijí.
Od počátku nezávislosti Indie v r. 1947 se počet obyvatel zdvojnásobil. Je to také tím, že vláda začala propagovat
programy zdravotní osvěty a děti, které se narodí v porodnicích, jsou očkovány a zdravotně sledovány. Roční přírůstek
obyvatel je asi 20 mil. Vláda i média propagují programy kontroly porodnosti, ale co je to platné, když lidé na vesnici
nemají v mnoha případech ani elektriku a o televizi nemluvě. Ženy do 35 let mají obvykle 10 dětí. Vdávají se tak asi ve
22 letech, muži v 26 letech, ale nejsou žádnou výjimkou sňatky 13 až 15 letých. Podle tradice sňatek v Indii dohodnou
rodiče obou snoubenců na základě ekonomického a společenského postavení obou rodin. Dívky přinášejí věno a svého
manžela spatří poprvé až během svatebního obřadu. Sňatkem nevěsta přichází do rodiny manžela, kde zůstává po celý
život, i po smrti manžela. Další sňatek je prakticky nemožný a rodina manžela se o ni musí starat. Dívky se o své rodiče
mohou starat jen v případě, že to rodina manžela dovolí. Dívky ve všem také musí poslouchat svou tchyni. Ta také
rozhoduje, jestli mohou nosit i jiné oblečení než sárí. Naše indická průvodkyně se svěřila, že jí tchyně např. nedovolila
nosit rifle. Pokud je rodina nemajetná a má více dcer, tak další narozenou dceru i zabíjí. 75 % populace žije na vesnicích,
kde se živí především drobným zemědělstvím a chovatelstvím. Vesnické ženy v Indii vykonávají nejen těžkou manuální
práci na polích, ale musí se také postarat o děti a chod celé domácnosti. Manželka nemá jakákoliv práva k majetku svého
manžela.
Ráno po snídani odjíždíme na prohlídku Dillí. Z toho co
vidím z autobusu, dostávám další šok. Začínám si připadat, že jsem
se ocitla ve středověku. Ulicí se valí masy chudáků a trhanů ve
špinavých hadrech, ženy v lehkých látkách opásaných kolem boků,
mrzáci bez nohou, vyzáblé matky s nahými dětmi, prodavači
s obrovskými proutěnými koši. Prostě je to něco, co jsem dosud na
vlastní oči neviděla. Silnice je přecpaná pomalovanými
motorovými tříkolkami, rikšami, taxíky z padesátých let a starými,
špinavými autobusy. Do toho se míchá houkání klaksonů, křik,
krávy a haldy odpadků. Chvíli mně trvá, než pochopím, že tito lidé
na ulici pracují, žijí a spí. Jejich ložnice je dlažba zablácené ulice,
koupelnou pouliční kohoutek. V Dillí jsou celé generace těch, co se
na ulici narodili, žili a zemřeli. Po cestě také vidíme místní
prádelnu. Je to řeka a přilehlý park. Spousta lidí plácá prádlo v řece a suší je na trávě, stromech a plotech.
Dillí se dělí na Staré a Nové město. Symboly starého města Dillí jsou především Červená pevnost – Red Fort –
s impozantními hradbami z červeného pískovce, jejichž výstavba byla započata r. 1638, nebo největší svatostánek v Indii -
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mešita Jama Masjid, dokončena v r. 1658. Na rušném tržišti Chandni Chowk, jsou k mání nejrůznější druhy koření,
rukodělné indické výrobky, tradiční oděvy sárí a mnoho dalších zajímavostí. Nové město vybudovali britští kolonizátoři.
Pod jejich nadvládou bylo Dillí od roku 1803 hlavním městem a od r. 1911 bylo také hlavním městem Britské Indie. Má
moderní architekturu, nachází se zde palác prezidenta, důležité vládní a administrativní budovy a další moderní stavby.
Při prohlídce nádherných památek na mě působí depresivně žebráci a hlavně děti, které měly různě pokroucené
končetiny. Musela jsem si připomínat slova naší průvodkyně: "Kdybyste tady nechali všechno, co máte, stejně nic na jejich
životě nezměníte".
Další den přijíždíme do Džajpůru. Džajpur je hlavní město indického státu
Rádžasthán a považuje se za nejkrásnější město celé Indie. Založil je r. 1728 mahárádža
DžaiSingh II. a dal je ohradit vysokou zdí, prolomenou sedmi bronzovými branami. Za
ochrannou zdí dal vybudovat přímo pohádkově nádherné sídlo pro sebe a příslušníky
svého rodu, několik chrámů a početná, ale velmi skrovná obydlí pro své poddané.
V samém centru města stojí asi nejznámější stavba Havá Mahal neboli Palác větrů
postavený pro ženy ze dvora.
Indové nemají ve zvyku žít sami. Žijí pohromadě celé rodiny. Děti v rodině
jsou hýčkány všemi příbuznými. Oblečení indických žen hýří barvami. Sárí, typické
oblečení pro ženy, je metr široký pruh látky dlouhý 6 m. Je omotaný kolem těla bez
pomocí knoflíků či špendlíků. Výběr barev sárí není náhodný, každý den má svou barvu
tak, jak před staletími určili astrologové. Ženy mají také velkou oblibu v nošení šperků.
Na čele nosí bindí, tj. tečka nebo slzička. I tato tečka má barvu, která se hodí k sárí.
Další den odjíždíme do Agry a cestou navštívíme Fatéphur Sikrí. Po cestě vidíme
mnoho budek, které mně připomínají dřívější venkovské WC. Jsou o málo větší a bez přední stěny a provozují se v nich
různá řemesla, např. holičství, opravy kol aj. Zastavili jsme v jedné vesnici, ale bylo vidět, že je spíše ukázková. Byli zde
zděné domky, některé i malované. Údajně vždy někdo z rodiny má práci ve městě nebo v cizině a rodinu podporuje.
Zavedli nás do místní školy, která zřejmě žije z toho, že návštěvníci zde zanechají nějaký finanční obnos. Návštěva pro mě
byla opět šokující. V době, kdy Božena Němcová psala Babičku, byly ve vesnických školách lavice. Tady jsou pouze holé
místnosti, kde stěny jsou samá mokrá mapa a děti sedí na zemi. Při
pohledu na ty krásné, smějící se a vzorně upravené děti nám bylo
málem do breku. Místní obyvatelé nás zvali na prohlídku svých
domků, samozřejmě očekávali nějaký bakšiš. Paní domu nám
ukazovala kuchyň, kde bylo ohniště. Ve druhé místnosti byla jedna
postel. Naproti obytné části byly hned přístřešky, kde se nacházely
krávy. Měly tu uskladněnou kopu sušených placek z kravského
lejna, studnu s vodou a koryto na umývání. Paní domu držela
v náručí krásnou půlroční holčičku. Když jsme ji obdivovali, řekla
nám, ať si ji klidně vezmeme, že má už čtyři.
Samotné město Agra není nijak zajímavé ale je proslavené
nejkrásnější stavbou Indie -Tádž Mahelmem, nejhonosnějším
pomníkem planety. Stal se nejvelkolepějším odkazem lásky. Když
v roce 1629 při porodu čtrnáctého dítěte náhle zemřela manželka
indického mogula Shan Jahana, truchlil pro ni 2 roky a poté učinil
slib, že postaví honosný pomník, vzpomínku hodnou památky své zesnulé. Tádž Mahal stavělo 20 000 pracovních sil po
dobu 22 let. Do povrchu jsou vloženy tisíce drahokamů a polodrahokamů a pro kaligrafické výzdoby byl použit černý
mramor. Dále navštěvujeme Červenou pevnost, kde jsou patrné různé stavební styly podle situace a povahy vládců. Za
vlády nábožensky krajně tolerantního Akbara byl dáván důraz zejména na obranný charakter pevnosti. Akbarův vnuk,
Šáhdžahán, nechal většinu staveb z červeného pískovce strhnout, protože mu připadaly příliš skromné a na jejich místě
nechal vybudovat paláce z mramoru se zlatými malbami a intarziemi z polodrahokamů. Jeho paví trůn byl zcela posázen
diamanty a podušky pošity 18 000 perlami a rubíny. Císař Šáhdžahán pro své ženy vybudoval domy, které byly rozděleny
a označeny. Každá žena měla tři místnosti a každá komnata byla pojmenována podle dne v týdnu, kdy ji panovník poctil
svou návštěvou. Ženy si zde žily v přepychu.
Na závěr naší malé cesty po Indii navštěvujeme Maturu a Vrindavanu. V Matuře se podle legendy královským
manželům narodil syn Kansa - ve skutečnosti zplozený démonem. Proto se na přímluvu bohů rovněž narodil ten, který měl
Kansu zabít – Krišna (on je ochráncem lidí). Ve Vrindavanu Krišna trávil dětství. Vrindavan je zaplněn stovkami chrámů
a je také sídlem mezinárodní organizace Hare Krišna založené v New Yorku roku 1960. Poslední návštěva patřila
koupacím ghatům (tj. schody na břehu řeky), kam se přicházejí mýt a posvátně očistit od všech hříchů místní hinduisté
i stovky poutníků. Na řece bývá několik ghátů. Jedny slouží k očistě, na druhých se pere a další slouží ke spalování
zemřelých. Každý hinduista si přeje být spálený na posvátné řece. Často v řece plavou nespálené pozůstatky lidských těl,
pokud rodina nemá dostatek finančních prostředků na dřevo. Řeka přijme i nespálená těla, která nespáchala žádný hřích
a nebylo je třeba očistit ohněm. Jedná se o děti mladší 12 let, těhotné ženy, osoby uštknuté hadem, malomocné a o svaté
muže. Tělo se jenom zatíží kamenem, aby kleslo ke dnu. Takže v jedné řece se spaluje, pere, koupou se posvátné krávy,
věřící se očišťují a vodu dokonce pijí. Pro nás něco nepředstavitelného. Večer přijíždíme do Dillí a odlétáme přes Curych
zpět do Prahy. Snad ještě nikdy jsem nebyla tak ráda, že žiji v Evropě a ve vlastním domečku.

Svatava Hejtmánková
V příštím čísle se můžete těšit na ČÍNU.
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Kam za kulturou…
Červenec 2012
LETNÍ ZÁJEZD
ZVĚŘINOVÉ HODY
Myslivecké sdružení Měrovice
Kulturní komise obce Měrovice
14. července, hasičárna
datum bude upřesněno, Lednice a okolí
od 11:00 hodin + živá hudba
bližší informace v rubrice Kulturní komise
bližší informace v rubrice Myslivecké sdružení
Srpen 2012
ŽENSKÝ TURNAJ
TJ Haná Měrovice
4. srpna, hřiště
bližší informace v rubrice TJ Haná

Bohatý doprovodný i hlavní nedělní program
(Jízda králů, krojovaný průvod, předání hodového
práva, přehlídka národopisných souborů...)
Hlavní program - Masarykovo náměstí Kojetín

HRY BEZ HRANIC
Kulturní komise obce Měrovice
11. srpna, hřiště
bližší informace v rubrice Kulturní komise

KOJETÍNSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 2012
13. - 17. srpna 2012
Masarykovo náměstí Kojetín
HODY V MĚROVICÍCH
25. – 26- srpna, hřiště
fotbal, Hanáci v krojích, dechová hudba, diskotéka
bližší informace v rubrice TJ Haná

KOJETÍNSKÉ HODY 2012
10. - 12. srpna 2012

Září 2012
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2012
8. září - 23. září 2012
Program bude doplněn

Anketa
Jelikož většinu lidí čeká v příštích měsících dovolená, ptali jsme se našich spoluobčanů, co plánují na
léto a zda tráví dovolenou raději v České republice nebo v zahraničí.
Anketní otázky zněly:
1. Trávíte dovolenou raději v České republice nebo v zahraničí a proč?
2. Kam se chystáte letos v létě na dovolenou?

Pan David Klvač
„Upřednostňuji
dovolenou
v České
republice, protože je to blízko, cestování je
pohodlnější a vždy si užiji více zábavy.
V letošním roce se chystám sjíždět Vltavu
na raftech s přáteli.“
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Pan Tomáš Barnet
„Dovolenou mám rád jak v České
republice, tak i v zahraničí. Většinou to
střídám. V létě pojedu nejspíš na Šumavu
na kola a potom mám v plánu jet na
vzdělávací kurz angličtiny na Maltu
s kolegy z práce.“

Pan Jiří Ježek
„Dovolenou trávím raději v České republice - sám
nebo s přáteli. Člověk si musí odpočinout od
zaběhnutého stereotypu. Letos v létě se chystám
s přáteli na Vltavu na rafty a věřím, že si to
báječně užijeme.“

Paní Vendula Kajnarová
„Raději trávím dovolenou v zahraničí, protože
jsou tam dostupnější aktivity, které v České
republice nenajdeme. Samozřejmě jezdím na
výlety po celé ČR. I u nás je hodně malebných
a zajímavých míst, nedávno jsem byla
např. v Lednici. Letos plánujeme prodloužený
víkend v Paříži a kvůli pracovní vytíženosti to
bude asi vše.“
Lenka Hošková

Paní Eva Achbergerová
„Dovolenou trávím raději v zahraničí v teplých
a přímořských oblastech. Ráda poznávám nová
místa a nové zvyky. V letošním roce se však
k moři
nechystám,
jen
k sousedům
do
Slovenského ráje.“
* Správná odpověď ze strany 7 je c) hasičská zbrojnice.

Vzpomínka

Dne 31. 8. uplyne první výročí, kdy
nás opustila naše milovaná prababička
Marie Zelinková.
" Dveře vzpomínek nechme dokořán "
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Blahopřání

Dne 10. 6. 2012 oslavila své krásné kulaté
narozeniny

paní Hana Galetková.
Všechno nejlepší do dalších let, hodně štěstí,
zdraví, lásky a pohody jí přeje rodina.

Dne 31. srpna oslaví své narozeniny

pan Ivan Zubatý
a
dne 8. října oslaví své narozeniny

paní Lenka Zubatá,
proto vám oběma ze srdce přejeme všechno
nejlepší, hodně zdraví, vzájemné lásky a
porozumění, pohody a šťastné další dny.
Pavlína a Petr

Dne 4. srpna bude slavit krásné
narozeniny

paní Terynka Kalincová.
Krásný je život, krásný je svět, vždyť
je Ti teprve několik let. Ať štěstí,
které málo k lidem chodí, se na Tebe
denně usměje. Ať nikdy nepoznáš bol
ani klam, to vše Ti ze srdce přejeme
k narozeninám.
Kamarádky

Kdokoliv bude mít zájem zveřejnit přání k narozeninám či k nějaké významné příležitosti, oznámení nebo vzpomínku,
volejte na číslo 731 018 937, nebo pište na email: hoskova.lenka@seznam.cz, starostamerovice@seznam.cz.
Zpravodaj obce Měrovice nad Hanou vychází v nákladu 110 výtisků. Odpovědný redaktor: Ing. Lenka Hošková. Redakční
rada: Ladislav Bařina. Vychází jednou za čtvrt roku. Cena: 15 Kč. Grafická úprava: Ing. Lenka Hošková. Tisk: Agentura 5
s.r.o., Horova 1631, Roztoky, 252 63. Neprošlo korekturou. Za podepsané články si zodpovídají autoři sami, uvedené
názory nemusí být totožné s názory redakce.
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