USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 29. května 2006 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu o přípravě voleb do PSP ČR
4. zprávu o probíhajících investičních akcích v obci
5. zprávu komise pro kulturu, vzdělávání a ţivotní prostředí o
návrhu na řešení negativních poznatků při zvýšení hladiny
vody v obci
6. zprávu pracovní komise pro financování kanalizace a ČOV

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. závěrečný účet obce a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením za rok 2005 bez výhrad
2. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
3. kupní smlouvy na pozemky p.č.: 278/1, 278/2, 278/3, 279,
280, 281, 282 v k. ú. Víceměřice dle předloţeného návrhu
4. rozdělení stavebních parcel na novou výstavbu dle
předloţeného návrhu
5. závěrečný účet Mikroregionu Němčicko za rok 2005
6. poţádat společnost zajišťující výstavbu větrných elektráren o
poskytnutí podrobnějších informací

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. změny katastrálních hranic mezi k.ú. Němčice n.H. a k.ú.
Víceměřice

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce – prověřit moţnost rozmístění laviček podél
chodníku Nezamyslice-Doloplazy. Termín – příští zasedání
2. starostovi obce – umístění směrníku k ÚSP a DD Víceměřice.
Termín – příští zasedání
3. zastupitelům – zváţit vyvěšení černého praporu při úmrtí
občana obce.
Termín – příští zasedání

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v obci
Víceměřice, konané ve dnech 2. – 3. června 2006

Počet voličů

288

Voleb se zúčastnilo

209 voličů, tj. 72,6 %
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Ve středu 19. dubna naši obec navštívil expremiér ing. Miloš
Zeman. Pan Zeman s doprovodem si prohlédl obecní úřad. Diskutoval
s panem starostou, pracovníky obecního úřadu, se zástupci ÚSP a
členy místní organizace ČSSD. Paní kronikářka Melíšková poţádala
pana Zemana o zápis do obecní kroniky.
Další setkání s občany proběhlo před ÚSP a DD Víceměřice. Zde pan
Zeman ochotně odpovídal na dotazy přítomných občanů.

V sobotu 22. dubna jsme se mohli zúčastnit Zábavného odpoledne
v Bloudníku v areálu ÜSP. Akci uspořádala místní organizace ČSSD
ve spolupráci s OÚ Víceměřice. Pozvání přijala místostarostka města
Prostějova paní Boţena Sekaninová. Později odpoledne přítomné
pozdravil i poslanec PSP ČR pan ing. Miloslav Vlček.Děti si celé
odpoledne uţívaly skákací hrad. Jezdecký klub z Dobromilic nám
předvedl ukázky jízdy na koních a děti se na koních mohly projet.
Koně děti zaujali natolik, ţe většina z nich se na nich projela
opakovaně a dlouho se nemohli s nimi rozloučit. Dále byly pro děti
připraveny různé hry a soutěţe. Za splnění úkolů děti mohly získat
sladkosti nebo drobné odměny. Celé odpoledne hrála skupina Kluci
z ÚSP. Bylo připraveno bohaté občerstvení.

Ve čtvrtek 27. dubna přijel do naší obce patrový autobus
s představiteli ČSSD. Zájemci si mohli autobus prohlédnout před
ÚSP a DD. Pan Pavel Smetana, kandidát pro volby do PSP ČR za
Olomoucký kraj, si se zájmem prohlédl ÚSP a pohovořil se
zaměstnanci i klienty. Někteří klienti a občané obce vyuţili moţnosti
projet se autobusem. Většina z nich byla jízdou do Nezamyslic a zpět
nadšena.

29. dubna 2006 jsme si připomněli 61. výročí osvobození naší obce.
Vzpomínkový akt připravila místní organizace KSČM ve spolupráci
s obecním úřadem. Občané se sešli u pomníku padlých a poloţením
kytice uctili památku občanů zemřelých ve II. světové válce.


Hody v obci
Jiţ tradiční součástí oslav našich hodů je Hanácký pohár, soutěţ
hasičských druţstev poţárním útoku, který se letos konal v sobotu 6.
května odpoledne.
Večer byla hodová zábava. K tanci i poslechu hrála skupina Relax..
Pořadatele mile překvapilo, ţe přišlo hodně lidí.Počasí bylo dobré, a
tak se zábava vydařila.
Neděle 7. května patřila fotbalu. Svobodní si prosadili, ţe letos se
bude tradiční utkání svobodní : ženatí hrát od 13:00 hod. Krásné
sluneční počasí přilákalo na hřiště hodně diváků. Ani letos se nám
nevyhnuly různé potíţe. Ţenatí ještě odpoledne neměli dresy.
Dokonce ani nevěděli, kde by je měli hledat. Pan Mézl Petr, který měl
dresy na starosti, si myslel, ţe jsou na obecním úřadě. Starostu honil,
ať se jde podívat. Nakonec dresy přinesl pan Balher, který je měl celý
rok u sebe. Další problém byl s pivem. Pořadatelé nevěděli přesně,
kdo má na odpoledne pivo zajistit. Nejdříve se čekalo na bečku piva,
pak se čekalo, aţ se podaří bečku roztočit. Ale napojení elektrických
šňůr a prodluţovaček tradičně od pana Horáka vše zachránilo. Aby
nebyli nejhorší ţenatí, vytkli svobodným, ţe nestačili načárovat
hřiště.
S mírným zpoţděním zazněla píšťalka rozhodčího, pana Štébla st. a
utkání bylo zahájeno. Na hřišti bylo devět fotbalistů v dresu ţenatých
a stejný počet v dresech pro svobodné hráče. Utkání mělo dobrou
úroveň. Diváci fandili a dobré zásahy odměňovali potleskem. I přes
výborné výkony brankářů, hlavně v brance ţenatých, kde se
představila nová posila /pan Vít Soldát/ hráči nastříleli hodně branek
Utkání skončilo výsledkem 8 : 6 - vítězstvím ţenatých. Letos nově
bylo utkání aţ odpoledne. Některým se to líbilo, jiní měli výhrady, ţe
se mělo hrát tradičně ráno. Je pravda, ţe v l. poločase svobodní svým
pohybem na hřišti občas působili dojmem, ţe se utkání hraje velmi
brzy po ránu. Ve druhém poločase se jiţ hra vyrovnala. Nakonec
pořadatelé uznali, ţe pro ně byl odpolední zápas výhodný. Po zábavě,
která skončila pozdě v noci, někteří ráno vstali a v 8:00 hod. šli na
slavnostní mši do kapličky. Pak měli dost času všechno připravit na
odpolední utkání.
MUDr. Margita Mézlová

Z činnosti ÚSP a DD ve druhém čtvrtletí roku v krátkosti:
Toto období bylo dost náročné pro klienty i obsluhující personál.
Byl pořádán Pepíkovský turnaj ve stolním tenise, klienti se
zúčastňovali různých sportovních akcí, z kterých si dovezli i medaile
za výhry, z kterých máme všichni velkou radost. V dubnu proběhly i
s naší účastí velikonoční prodejní výstavy a prezentace košíkářské a
tkalcovské výroby. Klienti ze všech oddělení vyjíţdějí na různé
výlety jednodenní a i vícedenní. Z výletu se vrací všichni plní dojmů
a nadšení. Jsme rádi, ţe se nám plánované a i ty neplánované akce
daří.

Vážení spolupracovníci a občané obce Víceměřice,
obracíme se na Vás s následující prosbou.:
Dne 1.1.2006 nabývá účinnost zákon č. 108/2006 Sb. o
sociálních sluţbách. Tento zákon přináší pro naše zařízení řadu změn.
Jednou z těch podstatných je i nutnost změny oficiálního názvu
našeho ústavu. Ţádáme Vás o zamyšlení a následné návrhy na nový
oficiální název – jedno aţ dvouslovný (např. Domov u Broděnky,
Domov u rybníka, atd.)
Vaše návrhy přijímáme do 1. září letošního roku osobně nebo
prostřednictvím schránky ve vestibulu Ústavu sociální péče a domova
důchodců Víceměřice, p. o. Děkujeme Vám za spolupráci.

PARK - podle dětských encyklopedií je místem, kam si lidé mohou
jít odpočinout. I v naší obci máme park za kapličkou. Pracovníci
obecního úřadu provádějí opakovaně údrţbu parku. Sečou trávu,
prostřihávají keře a stromky. Opravují prolézačky pro děti. Vytváří
tak klidné místo plné zeleně, kde rádi usedají na lavičky maminky
s dětmi, starší občané i klienti ÚSP a DD. Škoda jen, ţe jsou mezi
námi děti, které ničí přírodu – lámou větve stromů a keřů. Ničí
prolézačky a kolotoč, které jsou určeny malým dětem. Mládeţ si zase
občas plete park s hřištěm a pořádá zde fotbalová utkání. Určitě by
bylo uţitečnější, kdyby se starší děti a mládeţ aktivně podíleli na
úpravě zeleně. Pokud pomáhat nechtějí, prosíme je, aby alespoň
neničili výsledek práce ostatních lidí.
Vždyť již malé děti se učí, že je třeba přírodu ochraňovat a vážit
si práce jiných lidí.

Hasiči se činili
Páteční podvečer 21. dubna 2006. Vesnicí se rozléhá zvuk sirény
obecního úřadu. Něco se bude dít. Po několika minutách na
parkoviště Ústavu sociální péče a domova důchodců ve Víceměřicích
přijíţdějí červenobílé vozy. Koná se jarní okrskové námětové cvičení,
jehoţ cílem je prověřit bojeschopnost hasičských jednotek regionu.
Evakuace osob, vyčištění ústavní studny a dálková doprava vody –
úkoly, jeţ musí být splněny. Za maximální účasti zásahových
jednotek z celého regionu se daří tyto úkoly naplnit.
Je sobotní odpoledne 6. května 2006. Na hřiště se sjíţdějí osádky
hasičských vozů. Koná se zde jiţ tradiční 17. ročník Hanáckého
poháru soutěţe v poţárním sportu, pořádaného SDH Němčice nad
Hanou. Je to první letošní soutěţ pořádaná v prostějovském okrese.
Bojů se účastní 11 druţstev můţu a ţeny z Hrušky.
Po vyrovnaném boji si putovní pohár a první místo odváţejí muţi
z Vrchoslavic. Také domácím borcům se daří a končí v polovině
startujících na pěkném 6. místě. K úspěchu přispěly nové cvičné
uniformy z obecního úřadu. Celou soutěţ moderoval bratr Špaček
z Rádia „Kykyryký“ z paluby vozu pana poslance Vlčka. Pan Vlček
také postavil pro zábavu nejmenších dětí na hřišti skákací hrad. Kdo
s rodinou zavítal na tuto soutěţ, prostě nelitoval.
Tato pěkná soutěţ měla pokračování 3. června 2006 v nejmladší
kategorii – mládeţi. Na hřiště přijelo sedm druţstev mladších i
starších ţáků z našeho regionu. Jiţ tradičně také dvě druţstva
z Bochoře. Ti také obhajovaly loňské prvenství, které nakonec opět
vyhrály v obou kategoriích. Je potěšitelné, ţe se mladým hasičům u
nás začíná dařit. Nejvíce zaujali svojí bojovností mladší ţáci z Pivína,
kteří se soutěţe zúčastnili poprvé.
Šťastné úsměvy dětí byly nejlepší odměnou pro jejich vedoucí a
doprovod. Vţdyť vyhráli všichni, kteří se soutěţe zúčastnili.
Uţ nyní se těšíme na 2. září, kdy proběhne soutěţ veteránů.
Květoslav Špaček
starosta 16. okrsku

