USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného v pondělí
22. 3. 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. informaci starosty o záměrech investičních akcí a údrţby majetku
obce
3. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zastupitelstva obce
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu o přiznaných dotacích:
- na zateplení Domova u rybníka ve výši 8 006 392,00 Kč
- na revitalizace Aleje – vodní nádrţ č. 2. ve výši
5 249 123,00 Kč
- na revitalizace Aleje – klidová zóna ve výši 4 499 832,00
Kč
6. zprávu kontrolního výboru
7. zprávu komise pro ţivotní prostředí
8. zprávu o činnosti mateřské školy
9. protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly Domova u rybníka,
p.o.
10. zprávu o vyuţívání tonometru v obci / p. Urbánková/
11. změnu č. 1 a územního plánu obce Víceměřice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. kupní smlouvu na prodej stavebního pozemku 240/6 o rozloze 771
m2 za cenu 69.390,-Kč manţelům Miroslavu a Michaele
Floriánovým,
3. navýšení nájemného z nebytových prostor s platností od 1. 4. 2010:
- obchod smíšeného zboţí
- kadeřnictví
4. zavedení neinvestičního příspěvku pro MŠ za kaţdého ţáka
docházejícího z okolních obcí ve výši 6000,00 Kč

5. osvobození od poplatku za svoz domovního odpadu v r. 2010 pro
p. Ludvíka Ševčíka ml., který hradí poplatek v místě současného
pobytu. Pro p. Danielu a Lucii Mikové a pro p. Františka Kroupu
ml. Z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
6. hospodářský výsledek r. 2009 příspěvkové organizace MŠ
Víceměřice ve výši 9 544,20 Kč a zároveň schvaluje převedení této
částky do rezervního fondu
7. výsledek inventarizace majetku obce
8. výsledek inventarizace majetku mateřské školy, p. o.
9. převedení peněţní částky ve výši 462 497,00 Kč z rezervního
fondu do fondu investičního z důvodu zakoupení plynového kotle,
mlýnku na maso a sušičky prádla pro Domov u rybníka, p.o.
Víceměřice
10. navýšení kapacity sluţby Domova pro seniory od 8. 3. 2010 o 10
lůţek. Celková kapacita lůţek po navýšení je 24 lůţek.
11. rozpočtové opatření obce č. 1/ 2010 – změna příjmy celkově
211 727,00 Kč a změna výdaje celkově 112 849,00 Kč.
Financování: - 98 878,00 Kč.
- rozpočet obce po změnách: příjmy 6 632 127,00 Kč,
výdaje 6 973 249,00 Kč, financování 341 122,00 Kč
12. rozpočtový výhled obce na r. 2011 a 2012
13. ţádost ZO ČZS o bezplatný pronájem nebytových prostor –
drobné stavby, bývalého dřevníku u mateřské školy za účelem
zřízení skladu, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
14. opatření obecné povahy č. 1/2010 – Změna č. 1a ÚZP obce
Víceměřice
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce – písemně předloţit záměr investičních akcí a
údrţby majetku obce v r. 2010 – termín příští zasedání
2. aktualizovat termíny splnění usnesení zastupitelstva obce dle
projednání zprávy kontrolního výboru. Zodpovídá místostarosta
obce, termín: příští zasedání
3. provést úklid veřejných chodníků v obci. Odpovídá: starosta obce,
termín: 3. 4. 2010

4. upravit vchod do obchodu smíšeného zboţí. Odpovídá: starosta
obce. Termín: 31. 7. 2010
5. prořezat stromy v Bloudníku k zajištění bezpečnosti osob.
Odpovídá: starosta obce. Termín: 31. 5. 2010

*****
USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 19. 4. 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené na základě
pověření zřizovatele Obce Víceměřice v souladu se zákonem č.
320/ 2001 Sb. Zákona o finanční kontrole v příspěvkové organizaci
Domov u rybníka, p.o. Víceměřice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. hospodářský výsledek za rok 2009 Domova u rybníka, p.o.
Víceměřice ve výši 1 124 521,00 Kč a současně schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku do fondu odměn: 224 904,20
Kč a do fondu rezervního: 899 616,80 Kč
3. rozpočtové opatření Domova u rybníka , p.o. Víceměřice č. 2/2010
– sníţení rozpočtu organizace o částku 3 809 285,00 Kč /na
základě přijetí rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu na rok 2010, kde je přiznána dotace ve
výši 20 350 000, 00 Kč/
4. pro Domov u rybníka, p.o. Víceměřice, vedení účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu /znamená to, ţe vedení účetnictví i výstup
účetní uzávěrky bude veden ve zjednodušeném rozsahu/

5. kupní smlouvu s manţely Danielou a Jiřím Dostálíkovými,
Víceměřice č. 143, na stavební pozemek parc. č. 240/ 9 o celkové
výměře 779 m2 za cenu 70 110,00 Kč
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. v Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 1.
2010 v části zastupitelstvo obce schvaluje bod 7 – pro Domov u
rybníka, p.o. Víceměřice vedení účetnictví v plném rozsahu a
výstup účetní uzávěrky ve zjednodušeném rozsahu
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce svolat pracovní poradu zastupitelů k řešení situace
kolem kupní smlouvy na pozemky – termín 23. 4. 2010
2. projednat úklid betonových sloupů za silničním mostem v obci.
Odpovídá starosta obce. Termín: 30. 4. 2010
3. starostovi SDH – předloţit ţádost a návrh rozpočtu na opravu
hasičského auta. Termín 25. 4. 2010

*****
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 31. května 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení od minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. zprávu ředitelky Domova u rybníka, p.o. Víceměřice Bc. Burové
4. zprávu ředitelky mateřské školy, p. Tihelkové
5. zprávu finančního výboru
6. zprávu kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. ţádost Mateřské školy, p.o. Víceměřice o vedení účetnictví
příspěvkové organizace ve zjednodušeném rozsahu v souladu s §
9. odst. 3. písm. c) zákona č. 563/1991 Sb.
2. bezplatný pronájem prostor pro praktického lékaře, zubní lékařku,
psychologa,
psychiatra, pedikérku, masérku, holičku,
poskytovatele canisterapie, muzikoterapie a pro další poskytovatele
sluţeb pro uţivatele Domova u rybníka, p.o. Víceměřice
3. revokaci v plánu práce kontrolního výboru v části kontroly
spotřeby nakupovaných médií pro provoz zařízení obce /plyn,
voda, el. energie/ v období let 2006 aţ 2009
4. bezúplatný převod nemovitosti v k.ú. a obci Víceměřice, a to
budovy č.p. 109, způsob vyuţití – bydlení, na stavební parcele č.
117, stavební parcely č. 117, druh pozemku – zastavěná plocha a
nádvoří a pozemkové parcely č. 297/6, druh pozemku – zahrada,
způsob ochrany – zemědělský půdní fond, v souladu se zněním
Smlouvy
o
bezúplatném
převodu
nemovitosti
č.j.
UZSVM/BPV/1360/2010-BPVM,
včetně
omezujících
a
zavazujících podmínek uvedených v čl. III. této smlouvy do
vlastnictví Obce Víceměřice.
5. závěrečný účet obce Víceměřice za rok 2009 bez výhrad
6. rozpočtové opatření obce Víceměřice č. 2/2010 /viz příloha zápisu/
7. kupní smlouvu mezi Obcí a Evou Matouškovou, Dobromilice č.
125 a Romanem Krivčíkem, Brodek u Prostějova 335, na stavební
pozemek p.č. 239/ 8 v k. ú. Víceměřice o výměře 1133 m2 za
cenu 101 970, 00 Kč
8. kupní smlouvu mezi Obcí a Martinou Kolajovou, Měrovice č. 129
a Luďkem Kotkem, Měrovice č. 53 na stavební pozemek p.č. 239/
9 v k.ú. Víceměřice o výměře 1133 m2 za cenu 101 970, 00 Kč.
9. kupní smlouvu mezi Obcí a Zdeňkem Oulehlou, Nezamyslice 39
na stavební pozemek p.č. 239/ 10 v k.ú. Víceměřice o výměře 1134
m2 za cenu 102 060, 00 Kč
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce svolat komisi, která připraví zásady pro řízení
příspěvkových organizací v obci – termín: příští zasedání

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR –
28. a 29. května 2010
Obec Víceměřice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem
Účast ve volbách
Počet hlasů pro strany
Číslo Název
Počet

337
208
208
206
61,7 %
Pořadí

hlasů

Strany
1

Občané.CZ

2

12.

4

Věci veřejné

27

2.

6

Komunistická strana Čech a Moravy

20

4.

7

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, 1

13.

Moravy a Slezska
9

Česká strana sociálně demokratická

76

1.

12

Moravané

3

11.

13

Strana Práv Občanů Zemanovci

9

7.

15

TOP 09

13

6.

17

Křesťanská

– 14

5.

a

demokratická

unie

Československá strana lidová
20.

Strana zelených

5

9.

21

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana 6

8.

zdravého rozumu

24

Dělnická strana sociální spravedlnosti

5

9.

25

Strana svobodných občanů

4

10.

26

Občanská demokratická strana

21

3.

*****
Ze života Domova u rybníka.
8.4.2010
V rámci vzdělávání,výměně informací a poznatků z práce
jiných zařízení se uskutečnila návštěva Nových Zámků. Pracovníci měli
moţnost prohlédnout si všechno co je zajímalo, způsob práce na
jednotlivých odděleních, provoz kuchyně, prádelny, dílen apod.
Při zhodnocení těchto poznatků jsme dospěli k názoru, ţe jdeme správnou
cestou a ve svém snaţení o provozování kvalitní sluţby a nastavení
vysokého standardu budeme dále usilovat.
21.4.2010
jsme přijali pozvání do Klentnice na tradiční diskotéku.
Naši uţivatelé tak jako kaţdý rok měli připraveny spousty dárků a dárečků
pro své kamarádky a přítelkyně. Všichni se dobře pobavili, navzájem si
nechávali zahrát své oblíbené šlágry, ti nejvytrvalejší neopouštěli parket,
odcházeli jen proto, ţe se šli napít nebo najíst. Domů odjíţděli unaveni, ale
spokojeni.
30.4.2010
Pro naše uţivatele a pro přátele z Klentnice byl připraven
program v Bloudníku („pálení čarodějnic“). Zahájení proběhlo ve 14 hod.
Ukončení zábavy bylo po 18 hodině. Zábavné odpoledne uváděl Ondřej
Zelinka, o hudbu se staral Vojta Draţovský. Bylo připraveno několik
zajímavých soutěţí a her. Masky byly perfektně připravené, některé místní
čarodějnice se jen těţko rozeznávaly, porota měla těţký úkol vybrat
nejlepší masku a nejlepší soutěţ.
19.5.2010
V Prostějovském týdeníku vyšel článek o našich
uţivatelích, kteří jsou členové místního hasičského sboru. Nadšení a elán
jim v ţádném případě nechybí. Účastní se okresních soutěţí pod vedením
pana Luďka Kurečky se stále lepšími výsledky. Velkou motivací je pro ně
také to, ţe díky sponzorům dostanou potřebnou finanční částku na novou
hasičskou stříkačku a další potřebné vybavení.

24.5.2010
Proběhla účast na regionální Olympionádě v Olomouci.
Vybraní sportovci se připravují po celý rok, aby mohli co nejlépe
reprezentovat naše zařízení. Svou celoroční přípravu zúročili:
zlatou medailí - vyhrál pan Pepa Vlček v hodu koulí
stříbrnou medaili - získali Jirka Neugebauer a Roman Karger v hodu
koulí
bronzovou medaili - vybojovali Petr Rajnoch v hodu koulí a Jaroslav Pata
v běhu na 400 m
Konečná Dana

*****

Z činnosti zahrádkářů
Brigáda ve školní zahradě a výsadba třešní 30.03.2010
Kde jinde by zahrádkáři měli trávit jaro neţ na zahradě. V pátek 26.
března část z nich ale opustila své domácí království proto, aby se sešli na
školní zahradě. Právě tam totiţ uspořádali zahrádkáři brigádu na
dokončení zmlazovacího řezu jabloní. První polovina stromů se zvládla
zmladit loni na jaře a tu zbývající jsme dokončili letos.
Sešlo se nás vcelku hojné mnoţství, takţe se povedla nejen úprava stromů,
ale podařilo se vyhrabat a uklidit celou sadovou část zahrady.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří obětovali svůj čas a přiloţili ruku k
dílu.
V pondělí 29. března jsme v jarních pracích pokračovali a vysadili jsme
další čtyři třešně, mezi hřištěm a rybníkem ve Svodnici. Třešně z loňské
výsadby se všechny ujaly a zesílily natolik, ţe jsme museli povolit i
úvazky. Tentokrát jsme zasadili dvě srdcovky Karešova a dvě chrupky
Burlat, díky vstřícnosti OÚ, který zakoupil výsadbový materiál.
Upleť si svou pomlázku
Ve středu 30.března pozvali zahrádkáři své spoluobčany do košíkárny, kde
díky vstřícnosti vedení Domova u rybníka a ochoty košíkářských mistrů

paní Přibylové a pana Foltýna, proběhla instruktáţ pod názvem " Upleť si
svou pomlázku " .
Jak uţ sám název napovídá, zájemci, kteří se sešli, si sami mohli
vyzkoušet a vlastnoručně uplést svoji vlastní pomlázku z připraveného
materiálu a to hned na několik způsobů pletení, tak jak jim je ochotně
předvedli zruční košíkáři.
Zajímavostí bylo, ţe se pletení účastnilo více dívek a ţen neţ chlapců. Ţe
by snad chtěli přijít na ten fígl, proč to pondělní vyplácení od koledníků
tak bolí?
Hromadná lóbačka pod rozkvetlym stromem 1.5.2010
Byl pozdní večer - první máj
večerní máj - byl lásky čas
Hrdliččin zval ku lásce hlas
kde borový zaváněl háj......
Tyto klasické verše víceměřičtí zahrádkáři "maličko" upravili do nové
podoby:
Byl sobotní den - první máj
první máj - toť lásky čas.
Balherův zval páry ku líbání hlas
na náves, kde rozkvetlý strom tam stál.....
Přesně po roce jsme se opět sešli, abychom na prvního máje dostáli dávné
tradici a políbili své manţelky, přítelkyně, kamarádky či známé ţeny pod
rozkvetlým stromem. Tuto příjemnou činnost jsme opět spojili s kouskem
recese. Na návsi za kaplí bylo připraveno posezení, drobné občerstvení, k
příjemné náladě hrála reprodukovaná hudba.
Pod rozkvetlou mladou sakurou (jelikoţ náš Střešňovník kaštanový nám
letos nestihl řádně rozkvést), byly uváděny k polibku jednotlivé páry,
neopakovatelnými komentáři moderátorů akce oděných v příleţitostních
kostýmech.
Kaţdý z párů dostal jako malou pozornost za odvahu k veřejnému polibku
sladká srdíčka, dále speciální aktuální dárek a tím byl minisáček
vulkanického popela z islandské sopky Eyjafjallajókull (čte se:
Eijaflatlajoekytl), jejíţ výbuch ochromil na týden celosvětovou leteckou
dopravu a mohli ochutnat roztátou vodu ze stejnojmenného ledovce, která

má tu zvláštní vlastnost, ţe i kdyţ se pije studená, tak v krku hřeje a
chuťově je podobná naší slivovici (slovy moderátora: Tam si to jen tak taje
a odtéká to nevyuţité pryč....)
A pak uţ se konečně "nerušeně, v klidu a soukromí" jen pod dohledem
diváků a objektivů fotoaparátů mohli páry políbit.
Malým neplánovaným překvapením naší akce byl polibek manţelů Marty
a Jana Urbánkových, kteří se přiznali, ţe v letošním roce oslavili svou
Zlatou svatbu, coţ znamená uţ 50 roků společného ţivota. Stejně tomu
bylo i loni, kdy stejnou svatbu stvrdili polibkem pod rozkvetlým stromem i
manţelé Pekárkovi. Ţe by snad líbání pod rozkvetlým stromem bylo
tajným receptem na vitalitu a spokojené dlouhodobé manţelství?
A pak uţ nastala ta správná chvíle, kdy se společně na jednom místě pod
jedním rozkvetlým stromem políbilo v duchu naší Lóbačky hromadně 18
párů najednou. V průběhu celého odpoledne bylo opět podobně jako loni
políbeno a zachráněno zejména "vlastními zdroji" na 25 ţen a slečen.
Samojmenovaný Obecní Lóbač zasahoval letos jen v jednom případě.
Všechny políbené ţeny, i ty co mezitím odešly a hromádného polibku se
neúčastnily, obdrţely od pořadatelů certifikát, který jim zaručuje a
potvrzuje, ţe byly políbeny a následujících 365 dní neuschnou.
A co na téhle akci bylo nejhezčí a z čeho měli pořadatelé radost? Ţe se
příroda nepostavila proti nám a bylo nádherné počasí a ţe se lidé sešli, aby
se potkali, popovídali si, usmáli se, pobavili se spolu s ostatními, nejen
jako diváci, ale ţe se zapojili do zábavy aktivně i sami.
Těšíme se na Vás i na ostatní, kterým to letos nevyšlo, v příštím roce!!!
Víceměřický výšlap
I letos se příznivci pohybu na zdravém vzduchu sešli, aby vyrazili, na jiţ
třetí ročník Víceměřického výšlapu. Termín pochodu byl stanoven na
sobotní odpoledne 5. června a tohle datum bylo jako výhra v loterii. Po
propršeném květnu se vyčasilo a v nádherném slunečném dni se scházeli
účastníci na chatu ve Svodnici, kde uţ je zahrádkáři pořádající tuhle
procházku po okolí vítali a po prezentaci a obdrţení propozic je vysílali na
zvolenou trasu. Na výběr měl kaţdý ze dvou tras. Velká měla deset
kilometrů a ta mála, vhodná pro kalendářně starší, nebo rodiče s dětmi
měřila kilometrů pět. Přestoţe jsme na "rovinaté" úrodné Hané a nemáme

tu v okolí ţádné lesy, ani hrady tyčící se na skalách, věřím, ţe se nám
podařilo zvolit trasu hezkou přírodou se spoustou zajímavostí. Po trase
bylo opět několik kontrolních stanovišť, kde kromě zaznačení o průchodu
si mohli pochodníci na připravených informačních tabulích přečíst nějakou
zajímavost o právě procházené lokalitě. A co zajímavého jsme viděli? Pro
obě trasy byl prvním cílem výstup na naši místní nejvyšší horu –
dvaapůltisícovku - Kozlov, která jak uţ jsem napověděl, ční do výše
neuvěřitelných 2500 decimetrů nad hladinou moře a je odtud nádherný
výhled do dalekého okolí. A pak uţ se trasy dělily. Na velké se šlo ke
starému kamennému mostu přes Brodečku, pokračovalo se do Poliček, pak
pěšinou ve stínu vzrostlých stromů kolem rybníků u Doloplaz, zpovzdálí
jsme mohli nakouknout do soukromé baţantnice, navštívili jsme
Doloplazský zámek, kde byl umoţněn výstup aţ nahoru do věţe a odtud
jsme se mohli rozhlédnout po Doloplazech a blízkém okolí, pak dále uţ
zpět ve Viceměřicích jsme navštívili skleník a mohli se pokochat
nádhernou sbírkou pěstitele kaktusů pana Zahradníčka a pak uţ jsme šli,
oklikou kolem místního rybníku do cíle. Malá trasa byla po vynechání
některých stanovišť se stejnými zajimavostmi, ale v opačném sledu. Do
cíle na chatu se nám vrátili všichni v pořádku a k obdrţenému diplomu
dostal kaţdý na osvěţení nápoj a špekáček, který si mohl vlastnoručně
opéct na zapáleném táboráku. Po návratu všech účastníků proběhlo malé
vyhodnocení pochodu a jeho nej. Na trasu vyrazilo 70 účastníků jejíţ
věkový průměr byl 28,7 roků, nejstarším pochodníkem byl 67 letý pan
Šťastný, který obdrţel lahvinku vína a kaktus a nejmladším účastníkem
byl Dominik Dosedla, který měl 11 měsíců a dostal plyšáka a také kaktus.
Nejvzdálenější účastníci pocházeli ze zahraničí z obce Sebedrazie okres
Prievidza a jako pozornost od pořadatelů si povezou na Slovensko štangli
českého Loveckého salámu. Večer pak pokračoval malou tombolou, při
poslechu pohodové hudby probíhali soutěţe pro děti i dospěláky aţ do
setmění.
Podle pořadatelů se sobotní odpoledne vydařilo a uţ se těšíme jak se ze
všemi setkáme zase za rok při dalším výšlapu.
Petr Buriánek

*****

Malé nahlédnutí do obecní knihovny
Informace pro spoluobčany.
Knihovna se nachází v budově obecního úřadu a zajišťuje knihovnické
sluţby všem občanům naší obce. Půjčovní doba je kaţdé pondělí od 16:00
do 18:00 hod. Výpůjčky knih i časopisů jsou bezplatné.
Touto cestou Vás všechny zvu k návštěvě a prohlídce knihovny. Při tomto
zastavení budete mít moţnost prohlídky kniţního fondu. Předpokládám, ţe
v něm najdete i svého oblíbeného autora a jeho díla.
Přiveďte i své potomky!!!
Pár naučných knih.
Toulky českou minulostí – 12 dílů – Petra Hory – Hořejše.

Beletrie

Několik dětských knih s krásnými ilustracemi

Aneţka Novotná, knihovnice

HODY v obci Víceměřice
V pátek 7. 5. 2010 se konala zábava ve Svodnici u chaty. K tanci i
poslechu hrála kapela Relax. Návštěvnost díky příznivému počasí byla
dobrá. Zábava se vydařila.
V neděli 9. 5. 2010 si někteří členové SDH přivstali a v 8,00 hod.
navštívili místní kapli, aby se účastnili mše svaté a oslavili patrona hasičů,
sv. Floriána.
Kolem 10,00 hodiny se sešli příznivci sportu a kopané zvlášť na místním
hřišti. Někteří přišli, aby si zahráli tradiční fotbalové utkání ţenatí :
svobodní. Ostatní /těch byla velká převaha/ přišli fandit. Pořadatelé
přichystali občerstvení a začali shánět aktéry nedělního utkání. Někteří se
hlásili dobrovolně, jiné bylo potřeba přesvědčit, aby nastoupili na trávník.
Nakonec rozhodčí, pan Dostálík, mohl odpískat začátek utkání. I kdyţ
hráčů nebylo 22, ale o trochu méně. Řekla bych, ţe tentokrát chyběli
svobodní. Z pohledu diváka mohu říci, ţe fotbalisté předváděli dobrý
fotbal. Utkání bylo vyrovnané. Podle výsledků sice zvítězili ţenatí 7:6.
Ale nakonec zvítězil hlavně dobrý sportovní výkon všech aktérů. Diváci
odcházeli spokojeni.
*****
Počasí si s námi dále zahrává. Květnové povodně sice v naší obci
nezpůsobily ţádné výrazné škody. Jen někteří obyvatelé museli odčerpávat
vodu ze sklepů a některá pole v okolí byla zaplavena. Za to silná bouře a
vichřice v sobotu 12. 6. 2010 večer a v noci vyvracela stromy a ničila
majetek. Za kaplí byla vyvrácena stará lípa, která sebou strhla sloup, na
kterém bylo připevněno vedení telefonu a spadlé větve poškodily
zaparkované auto. Ještě v noci bylo potřeba dráty odstranit ze silnice a
zajistit. Na pomoc nám přijeli dobrovolní hasiči z Nezamyslic a
z Kostelce na Hané. Pomocí techniky pořezali strom a pomohli
odstraňovat následky vichřice. Další stromy byly vyvráceny v Bloudníku,
kde naši hasiči ještě v noci pracovali na odstraňování stromů tak, aby byla
průjezdná cesta. Škoda na majetku byla způsobena padajícími větvemi i na
hřbitově. Vyvrácené stromy jsou i ve Svodnici. Poděkování patří místním
občanům a hasičům naší obce, kteří v noci odstraňovali následky vichřice.
Nemalé poděkování si zaslouţí i SDH Nezamyslice a SDH Kostelec na
Hané.
MUDr. Margita Mézlová

