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Zastupitelstvo obce Víceměřice si Vás dovoluje pozvat na
8. setkání rodáků,
bývalých i současných občanů Víceměřic, které se uskuteční
v sobotu dne 28. června 2008
Program:

v 9:00 hod. v místní kapli slavnostní mše svatá, po mši svaté moţnost
prohlídky kaple
10:00 – 12:45 prohlídka Domova u rybníka – výstava výrobků
uţivatelů ve vstupní hale domova . V Bloudníku vystoupení
skupiny Kluci. V budově mateřské školy výstava o historii obce,
která bude zpřístupněna i v neděli od 9:00 do 12:00 hod.
13:00 hod. – sraz účastníků v prostorách Domova u rybníka –
přivítání starostou obce.
13:30 – „Hudbou k srdcím“. Koncertní vystoupení PaedDr. Miluše
Tomášková, PhD. a jejich hostů.
od 15:30 hod. kulturní program v Bloudníku, ve kterém vystoupí
zpěvačka Petra Černocká.
v průběhu odpoledne vystoupí písničkář Bob Frídl a David Spilka –
mediální tvář Domova u rybníka
18:00 – slosování bohaté tomboly
19:00 k tanci a poslechu hraje MAESTRO
občerstvení zajištěno od 10:00 hod. v Bloudníku

Přejeme příjemnou zábavu

NAŠE OBEC
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VÍCEMĚŘICE
ČTVRTLETNÍK
ROČNÍK 2008, číslo 2

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 28. dubna 2008 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 kontrolního výboru
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu paní Tihelkové Jitky, ředitelky mateřské školy
6. zprávu pana Trnečky Zdeňka, pověřeného řízením Domova u
rybníka, přísp.org.
7. zprávu o přípravě sjezdu rodáků
8. zprávu o stavu pozemků k nové výstavbě v obci
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. závěry ze zápisu z jednání kontrolního výboru – aktualizovat
termíny k splnění úkolů, které nebyly v řádném termínu splněny a
v bodu ukládá uvádět termíny splnění jednotlivých úkolů a
odpovědnost osoby nebo orgánu
3. rozpočtové opatření obce č. 1/ 2008
4. odměňování členů zastupitelstva obce dle Sbírky zákonů č. 79/
2008, příloha č. 1 s platností od 1. 4. 2008.
5. hospodářský výsledek MŠ Víceměřice za rok 2007 ve výši
2 996,55 Kč a souhlasí s jeho převedením do rezervního fondu.
6. navýšení kapacity MŠ Víceměřice na počet dětí 24
7. navýšení kapacity výdejny a jídelny MŠ Víceměřice na 24 dětí
8. uvolnění finanční částky 100 000,00 Kč na vybudování dětského
hřiště u MŠ Víceměřice
9. převedení finanční částky 26.140,00 Kč získané z výroby dlaţby
v Domově u rybníka a částky 15 000,00 Kč za odprodej osobního
vozu Škoda Felicia kombi, na základě veřejné vyhlášky, odhadní
ceny a podané ţádosti o koupi automobilu, odprodej zájemci p.
Kurečkovi L. za odhadní cenu 15.000,- Kč. Finanční prostředky

budou pouţity na financování kurzu vzdělávání pro zaměstnance
Domova u rybníka
10. hospodářský výsledek Domova u rybníka za rok 2007 ve výši
273 189,79 Kč a souhlasí s převedením finančních prostředků do
fondů: rezervní fond: 218 551,83 Kč a fond odměn: 54 637,96
Kč.
11. rozbor hospodaření Domova u rybníka za l. čtvrtletí r. 2008
12. výsledky inventarizace provedené v ÚSP a DD, p.o. Víceměřice,
ke dni 31.12. 2007
13. vnitřní směrnici obce Víceměřice č. 2 – o zabezpečení zákona o
finanční kontrole č. 320/2001 Sb.
14. vnitřní směrnici obce Víceměřice č. 8 – o poskytování půjček
vlastníkům bytového fondu z rozpočtu obce
15. poskytnutí půjčky ve výši 30 000, 00 Kč na rekonstrukci RD
manţelům Miroslavu a Janě Linderovým, Víceměřice č. 12 po
doplnění dokladů
16. odprodej části pozemku s evidenčním číslem parcely 21/2 panu
Robertu Michlíčkovi, Víceměřice č. 24
17. revokaci usnesení ze dne 21. 1. 2008 v bodě 12, v části
zastupitelstvo
obce
schvaluje,
směnná
smlouva
s Agrodruţstvem Tištín
18. uzavření nové směnné smlouvy s Agrodruţstvem Tištín – viz
příloha zápisu
19. ţádost manţelů Tomáše a Petry Hrdých o prodlouţení nájemní
smlouvy na pozemek parc. č. 241/18, provedení kolaudace do 30.
9. 2008
20. kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 241/13 a stavební parcelu
č. 210 mezi obcí
a manţely Romanem
a Marcelou
Rumplíkovými
21. kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 241/9 a stavební parcelu č.
211 mezi obcí a manţely Zbyňkem a Kateřinou Křepelkovými.
22. kupní smlouvu mezi Milanem Ţaloudkem, trvale bytem
Prostějov, A. Slavíčka 3942/15 a Obcí Víceměřice na odprodej
pozemku parc. č. 50/57 v k.ú. Doloplazy
23. ţádost o bezúplatný převod nemovitosti č. 109 a prohlášení, ţe
tato bude po získání převedena do uţívání Domova u rybníka

24. ţádost o změnu územního plánu na pozemky 267, 268, 269 v k.ú.
Víceměřice /na stavební plochu/
25. podání ţádosti o převod pozemku p.č. 267 v k.ú. Víceměřice
z vlastnictví státu do vlastnictví obce za účelem změny územního
plánu – bytová zástavba.
26. odkup pozemku p.č. 268 a 269 v k.ú. Víceměřice za účelem
změny územního plánu - bytová zástavba
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce - projednat se zájemci o stavební místa v obci
moţnosti získání nových stavebních míst , termín – květen 2008

*****
Hody v obci
Tak jako kaţdým rokem tak i letos Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice
pořádal 2. května hodovou zábavu. K tanci a poslechu hrála hudební
skupina SAURIA (jako host večera) a skupina RELAX. Počasí se
vydařilo tak jako celá hodová zábava ke spokojenosti všech.
V neděli 4. května na hřišti ve Svodnici se konalo tradiční fotbalové
utkání svobodní: ţenatí. Výsledek turnaje 5:5.

*****
Hasičské jaro ve Svodnici
Je sobotní odpoledne 10. května. Na hřiště v areálu Svodnice se sjíţdějí
červená auta. Ptáte se co se děje? To dobrovolní hasiči oprášili svoje
stříkačky a sjeli se k prvnímu jarnímu zápolení v soutěţi poţárního
sportu. Konal se zde jiţ 18.ročník Hanáckého poháru poţárního sportu,
který pořádali němčičtí hasiči. Za pěkného počasí se sportovního klání
zúčastnilo 14 druţstev muţů a 3 druţstva ţen.
Jako první nastupuje druţstvo muţů Němčic. Značně netrpěliví vybíhají
dříve neţ zazní výstřel startéra. Při opětovném startu nesepne kontakt
časomíry a pokus je opět neplatný. Do třetice všeho ani poslední poţární
útok se nevydaří a pořádajícím tak zbývají oči pro pláč, stejně jako loni.
Jako druzí vyráţí na trať druţstvo domácích borců. Muţstvo nastupuje
v nesehrané sestavě spolu s půjčenou stříkačkou z Němčic. I přes značné
problémy s časem 70,8 vteřin dokončuje útok na 9. místě. Oproti
loňskému roku je o pár stupínků výše. V současné době je to standardní
výkon.

V poli poraţených končí druţstva Obědkovic a Mořic. Také obhájci
loňského prvního místa Dobromilice končí neplatným pokusem.
Výsledný čas Vrchoslavic 32,0 vteřin stačil na 3. místo. Putovní pohár si
nakonec odvezli muţi Otaslavic časem 26,7 vteřin.
Dále je třeba se zmínit o druţstvu „ Kluci z Domova u rybníka“, kteří
pod vedením bratra Kurečky úspěšně dokončili poţární útok a skončili na
pěkném 10. místě. Nebýt staré výzbroje a pomalé místní stříkačky, tak by
jistě domácí borce porazili. I tak je třeba poděkovat bratru Kurečkovi za
jeho práci a druţstvu za jejich sportovní nadšení.
V ţenách zvítězily ţeny z Měrovic před Dřevnovicemi a Mořicemi.
Celým ţíznivým odpolednem provázel přítomné fanoušky a diváky bratr
Špaček z rádia „Kikiriký“a neúnavný disdţokej Vít Fialka. Je třeba
vyzvednout zodpovědnou práci všech rozhodčích a poděkovat místním
hasičům a panu starostovi obce za umoţnění této jiţ tradiční podívané ve
Svodnici.
Reparát úspěšně zakončili muţi Víceměřic na 19. ročníku Memoriálu
Vladimíra Novotného ve Vrchoslavicích 17. května, kdy časem 63,8
vteřin obsadili 12. místo. Je třeba zdůraznit, ţe tento čas dosáhli se
stříkačkou, která půjde v červenci na generální opravu a ţe u levé špice
nastoupila Míša Trněná. I křehká ţena dokáţe udrţet pohromadě partu
chlapů.
Závěrem zbývá dodat, ţe opravená stříkačka dodá domácím hasičům více
motivace k lepším výsledkům.
Květoslav Špaček, starosta 16. okrsku

*****
SPOZ při Obecním úřadu Víceměřice pořádal dne 23. května
v Bloudníku pro širokou veřejnost divadlo: „Jak se peklo
zadluţilo a co z toho všechno bylo“. Při této hudební komedii
od Divadla „Dostavník“ Přerov o.s. jsme se všichni dobře
bavili. Litovat mohou jen Ti, co nepřišli !!!

*****

Víceměřský výšlap
Vţdy je třeba nápad. Ten se zrodil v hlavě mladého nového člena
českého zahrádkářského svazu. A tak začala nová tradice 1. ročníku
orientačního pochodu s výšlapem na kopec Kozlov 2500 dm n/moř. ve
Víceměřicích.Start byl 31. 5. 2008 ve 14:00 hod. v nádherném přírodním
areálu u chaty ve Svodnici. Pochodníci si mohli vybrat ze dvou tras: trasa
A (10 km) pro zdatnější a trasa B (4,5 km) pro děti a méně zdatné. Účast
v 1. ročníku byla dobrá – 53 startujících z Víceměřic, Němčic n/H,
Doloplaz, Prostějova, Tištína, Hradčan i z Prahy. Věk od 3 do 78 let.
Stanoviště zajišťovali členové ČZS i ve věku nad 80 let. Všichni
účastníci mohli vidět nádherný výhled z Kozlova do dalekého okolí i s
pomocí dalekohledů. Pochodníci prošli přes kamenný most k bývalému
zámku (ÚSP – nyní Domov u rybníka), kolem rybníka s labutěmi,
volavkami a desítkou dalších vodních ptáků i ţivočichů. U rybníka děti i
ostatní mohli soutěţit. Pak cestou kolem Bloudníku a malého zookoutku
břízkovou alejí přes most nad Brodečkou a opět Svodnicí k chatě do cíle.
Na závěr pochodu kaţdý účastník obdrţel diplom a poukázku na
občerstvení. V cíli u chaty ve Svodnici čekalo na pochodníky dost lidí,
kteří v tom vedru nešli, ale zatím příjemně relaxovali při hudbě pana
Kučery ve stínu stromů. Dost bylo i těch, kteří si zatančili. K osvěţení
měli účastníci akce dostatek tekutin a kabanosu. Kdo chtěl, mohl si u
táboráku opékat špěkáček. Na závěr proběhla tombola. Nejstarší
účastník 78 letý sportovec byl oceněn a také i dvě nejmladší tříleté
holčičky. Všichni startující a i ti, kteří udělali maximum pro zdar 1.
ročníku, zaslouţí poděkování. Uţ se těšíme na 2. ročník výšlapu v roce
2009.
Mgr. Melíšková Věra

** * * *
Kultura a sport v Domově u rybníka
Kulturní a sportovní ţivot v Domově u rybníka Víceměřice, přísp. org. je
pestrý a bohatý. V měsíci květnu se uskutečnilo na dvacet zajímavých
akcí. Uţivatelé se účastnili Regionálních speciálních olympiád
v Šumperku a Olomouci, byly uspořádány výlety do Kroměříţe, na
Pernštejn a do Lednice. Ve spolupráci s Občanským sdruţením ECCE
HOMO Šternberk se uţivatelé účastnili čtyřdenního raftování na řece
Moravě a čtyřdenního zdravotně-rehabilitačního pobytu ve Zlatých

Horách. Mezi velmi oblíbené akce patří kaţdotýdenní koncerty hudební
skupiny Kluci, pod vedením paní L. Trněné, v areálu zařízení. Uţivatelé
mají moţnost se při poslechu a tanci odreagovat od běţných starostí dne.
Mezi nové činnosti patří canisterapie. Kaţdý druhý týden uţivatelé
dojíţdějí do Vyškova, kde ve Sdruţení PIAFA se zapojují do individuální
a skupinové terapie se psy. Velkou chloubou je ústavní ZOO koutek,
který se od jara rozrostl o nová kůzlátka a jehňátka. Největší pýchou
jsou však dva koníci, které budou uţivatelé vyuţívat pro hipoterapii.

** * * *
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA
ODPOLEDNÍ KONCERT
MILUŠE TOMÁŠKOVÉ –LEŠTINSKÉ A JEJÍCH HOSTŮ
U PŘÍLEŢITOSTI
OSMÉHO SRAZU RODÁKŮ
VÍCEMĚŘICE
28. ČERVNA 2008
NÁZEV KONCERTU:

„HUDBOU K

SRDCÍM….“

ZAČÁTEK KONCERTU VE 13,30 HODIN
V BÝVALÉ KAPLI ZÁMEČKU
PROGRAM:
Úvodní slovo (hudební úvod -Bedřich Smetana : Vzpomínka)

1.

Ludwig van Beethoven: Bouře: 2. věta – Adagio, 3.věta Rondo

2.

Antonín Dvořák: Rusalka – árie prince
Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin –árie Ja vas ljublju

hraje Miluše Tomášková - klavír
zpívá Rudolf Medňanský - tenor

3.

Josef Suk: Idylky

5.

Bohuslav Martinů: 2 madrigaly

Hraje Miluše Tomášková -. Klavír
4. Mikuláš Schneider – Trnavský - písně
zpívá Rudolf Medňanský - tenor
PŘESTÁVKA
Hrají Alžběta Fuxová – housle, Radana Przybylová - viola

6.

Leon Juřica: 3 písně : U starého mlýna, Nedělní ráno, Pokora

Rudolf Medňanský-tenor, Radana Przybylová –viola, Miluše Tomášková – klavír
7. Jan Przybyla – Verše milostné – recituje autor
8. Slavné napolitánské písně - Ó sole mio!
Rudolf Medňanský-tenor, Radana Przybylová –viola, Miluše Tomášková – klavír
Průvodní slovo Miluše Tomášková – Leštinská

