Milí čtenáři, váţení spoluobčané,
rok 2011 je pomalu za námi. Loňský rok přinesl kaţdému z nás mnoho
záţitků. Na ty pěkné bychom měli rádi vzpomínat a z těch nepříjemných
bychom se mohli poučit. Končící rok 2011 byl prvním povolebním
rokem, kdy přišlo na obec nové zastupitelstvo, kterému jste ve volbách v
říjnu 2010 dali svoji důvěru. Mohu říci, ţe to, co jsme občanům ve
volebním programu slíbili, postupně plníme.
Ţijeme v krásné obci, v obci, která má svou bohatou historii, své velké
moţnosti a své zvláštnosti. Víceměřice jsou obcí, kde lze kvalitně ţít. Ano,
a o to nám všem jde. O zdravé ţivotní prostředí, o opravenou školku, o
bydlení pro mladé rodiny, o bezpečnost našich dětí. Jednou ze zvláštností
obce je to, ţe je zřizovatelem sociálního zařízení Domova u rybníka. Je to
velká přednost, ale zároveň i velký závazek. Obec zde proinvestovala 20
milionů korun při výstavbě nových prostor domova důchodců a úpravách
fasád stávajících budov. Kvalita ţití se musí zaplatit penězi, kterých je
vţdy nedostatek Našim cíle je získávat peníze ze státních dotací a
z rozvojových fondů Evropské unie. Tyto moţnosti jsou však ohraničeny
rokem 2013.
Protoţe nelze jen budovat, ale je potřeba majetek i udrţovat, věnovali jsme
se v průběhu roku 2011 ve velké míře opravám. Jednalo se o zlepšení
vzhledu obchodu, opravy střechy a okolí školky, nátěry lávek přes
Brodečku, zábradlí na Kamenném mostě a spoustě dalších drobných
úprav.
Velkou radost nám udělala vstřícnost rodiny Špačkovy, která nabídla po
dlouhém, marném hledání, prostor před svým domem pro vybudování
nové školní zastávky Jitřenka, která by měla zvýšit bezpečnost našich
školáků.
Obec ţila i kulturním a společenským ţivotem. Zjara jsme uspořádali
Setkání seniorů, snaţili jsme se o obnovení velikonoční tradice – hrkání,
zúčastnili jsme se akce Mikroregionem na kole a v poslední době se
pomalu začíná rozjíţdět činnost krouţku keramiky. Komise pro občanské
záleţitosti při významných ţivotních jubileích pogratulovala oslavencům,
setkali jsme se i s dětmi v mateřské škole a také jsme přivítali 12 nových
dětí do ţivota.

Velmi si váţíme pomoci občanů a spolků, které ochotně vypomáhají při
přípravě i průběhu kulturních akcí. Hlavním organizátorem je Sbor
dobrovolných hasičů, velkým přínosem je i zapojení Zahrádkářů, SK
Mexika a Šikovných rukou.
Rovněţ je třeba pochválit děti z mateřské školky za pěkná kulturní
vystoupení. Uţivatele Domova u rybníka za jejich hudební produkce. Jsme
si vědomi, ţe je za tím náročná práce učitelek a výchovných pracovníků.
Stojíme na prahu Nového roku, který nám přináší celou řadu
nepopulárních opatření, jejichţ dopad pocítíme všichni. To neznamená, ţe
budeme sentimentální. Vţdyť záleţí především na nás samotných, jak se
nám bude dařit, zda se budeme na sebe mračit, hašteřit se nebo zda je lepší
se usmívat, podívat se zpříma jeden druhému do očí, podat si ruce, pomoci
jeden druhému.
Jménem Zastupitelstva obce Víceměřice, jménem svým Vám přeji krásné
proţití svátků vánočních a v novém roce především hodně zdraví,
rodinného štěstí a osobních i pracovních úspěchů.
Eduard Novotný
starosta obce

Vánoční
Akordy půlnočních zvonů rozbily údery nebeskou bán.
Nespadly hvězdičky, jen hebounké sněhové jiskřičky,
tiše se snáší dolů z nebe
na stráně, lesy, luka i pole
Jdu mrazivým tichem,
kráčím zvolna,
jako vždy – sám
Náhle však ticho ožilo zpěvem
„Nám –nám, narodil se nám!“.
Chvíli naslouchám a už nejsem sám.
S pastýři k jesličkám přiklekám
- Ota-

USNESENÍ
č. 11/2011
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného dne 24.10.2011

Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
l) zprávu o kontrole zateplení budov v Domově u rybníka
2) pověření p. Jana Kočího prodejem palivového dřeva z pokácených
stromů v Bloudníku cena Kč 150,- za l m³
II. Schvaluje
l) program jednání
2) ověřovatele zápisu Jana Kočího a Petra Buriánka
3) návrh usnesení připraví Hana Kalvodová
4) rozpočtovou změnu č. 3/2011 Domova u rybníka p. o.
5) odvod finančních prostředků 1,500.000 z rozpočtu Domova u rybníka,
p.o. , investičního fondu do rozpočtu Obce Víceměřice
6) změnu č. l územního plánu obce Víceměřice
7) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemeni mezi Obcí Víceměřice a E-ON
8) kupní smlouvu na stavební pozemek p.č. 240/10 mezi Obcí
Víceměřice a manţely Marií a Vladislavem Hořavovými, bytem
Dobromilice 100
9) kupní smlouvu na rodinný domek č.p. 67 a pozemek st.p.č. 27 mezi
Obcí Víceměřice a Romanem Spáčilem, bytem Vitčice 78
10) Smlouvu o dílo na pokácení vzrostlých stromů v obci mezi Obcí
Víceměřice a firmou Vladislav Hanslík, V Pivovaře 111, Brodek u
Prostějova
11) Smlouvu o dílo na vybudování nástupiště nové autobusové zastávky
s firmou Gremat, zastoupenou Ivo Gregorem a Obcí Víceměřice

12) Smlouvu na dodávku čekárny na nové autobusové zastávce mezi Obcí
Víceměřice a firmou Petr Mlčoch, Ţeleč 217
13) Dodatek č. 3 směrnice č. 1 O oběhu dokladů
14) Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2011 O pohybu psů na veřejném
prostranství
15) doplnění usnesení z mimořádného zasedání ZO dne 29.8.2011 –
správnost údajů u kupujících stavební pozemek :
a) manţelé Tereza Vasiljeva a Anatolij Vasiljev, oba bytem
Olomoucká 2613/4, Prostějov, stavební pozemek p.č. 239/11 s výměrou
1106 m²
b) manţelé Petr Ocilka, Olomoucká 2613/4, Prostějov a Kateřina
Ocilková Konečná, Víceměřice 118, stavební pozemek p.č. 239/12
s výměrou 1104 m² a pozemek p.č. 39/13 s výměrou 1107 m²
c) ruší se usnesení zasedání ZO ze dne 29.8.2011, ohledně správnosti
údajů u kupujících, a to v bodě h) a v bodě ch).
*****
Usnesení č. 12/2011
z jednání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne 12.12.2011
Zastupitelstvo obce Víceměřice:
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání ZO
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
3. Zprávu ředitelky Domova u rybníka Víceměřice, p. o.
4. Plán oprav a údrţby nemovitostí v Domově u rybníka, p.o. v r.
2012
5. Zprávu ředitelky MŠ Víceměřice
6. Zprávu kontrolního výboru
7. Zprávu finančního výboru
8. Zprávu komise pro zvelebení obce
9. Zprávu komise SPOZ
10. Zprávu přestupkové komise
11. Plán investičních akcí a údrţby na rok 2012

12. Plán práce obecního zastupitelstva na rok 2012
13. Informace o stavu veřejného chodníku pro pěší v trase
Nezamyslice – Doloplazy
14. Dovolání proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne
21.6.2011 ve věci ţalobců: JUDr. Josef Vít, Jana Stejskalová
proti Obci Víceměřice
II. Schvaluje:
1. Program jednání
2. Jmenování zapisovatele jednání a osoby pověřené přípravou
návrhu usnesení
3. Jmenování ověřovatelů zápisu usnesení
4. Rozpočet Domova u rybníka, p.o. na rok 2012
5. Rozpočtové opatření Domova u rybníka, p.o. č. 4/2011
6. Plán odpisů Domova u rybníka p.o. na rok 2012
7. Zřizovací listinu příspěvkové organizace Obce Víceměřice,
Domova u rybníka, p.o.
8. Zásady řízení příspěvkové organizace Domova u rybníka, p.o.
Víceměřice zřízené obcí
9. Rozpočet MŠ Víceměřice na rok 2012
10. Rozpočet obce Víceměřice na rok 2012
11. Rozpočtové opatření obce Víceměřice č. 4/2011
12. Obecně závaznou vyhlášku obce Víceměřice č. 04/2011
13. Vnitřní směrnici č. 9 Odpisový plán
14. Vnitřní směrnici č. 10 Inventarizace, včetně příloh č. 1.2
15. Kupní smlouvu – kupující: Ondřej Bosák, Helena Novotná na
stavební pozemek p.č. 240/5 o výměře 770 m²
16. Kupní smlouvu – kupující: Vladimír Kadlík na stavební
pozemek p.č. 240/8 o výměře 775 m² v ceně
17. Kupní smlouvu – prodávající: Hedvika Sucháčková na p.č.
237/19
18. smlouvu s firmou Quantum Vyškov na výstavbu plynového
rozvodu
19. ţádost manţelů Daniely a Jiřího Dostálíkových na zpětný odkup
stavebního pozemku p.č. 240/9 Obcí Víceměřice

20. Úklid před domem nemohoucím lidem a lidem se zdravotním
postiţením na jejich ţádost
21. příspěvek na loučení se zesnulými občany ve výši 200,- Kč
22. postup při revitalizaci Bloudníku
III. Ukládá
1. prověřit studie zateplení MŠ, výhody a nevýhody dotací pro MŠ
odpovídá:
starosta obce
termín:
průběţně
2. vyvolat jednání mezi obcí, AOPK ČR a zástupci občanského
sdruţení Šikovné ruce ve věci vodní nádrţe – Revitalizace
Aleje I.
odpovídá:
starosta
termín:
31.1.2011

*****
Informace o stavu věcí veřejných
jsou ukončeny dvě velké investiční akce 1. vybudování nadstavby XI. oddělení s rozšířením ubytovací
kapacity pro dalších 11 důchodců s vybudovaným el. výtahem.
Tím došlo k propojení několika budov a je umoţněna doprava
jídla z kuchyně do I. patra pomocí tohoto výtahu.
2. výměna oken, zateplení stěn a nová fasáda na celkem šesti
budovách v areálu Domova u rybníka Víceměřice p.o.. Cílem
zateplení je sníţit energetickou náročnost vytápění budov a
v neposlední řadě i zlepšit celkový vzhled převáţné části obytných
budov
byly provedeny kontroly z nadřízených orgánů na financování a
provedení investičních akcí II. a III. etapa revitalizace Aleje. Kontroly
neshledaly zásadní nedostatky. Na obě akce ale nadále trvá dohled orgánů,
které poskytly finanční dotace, po dobu dalších 10 roků. Udrţitelnost
těchto akcí si vyţádá nemalé finanční i pracovní náklady na údrţbu
z rozpočtu obce
-

organizačně byl celý Domov pro důchodce soustředěn z několika
prostorů do jedné budovy
- je dokončena první část oprav na budově prodejny smíšeného zboţí
- z 20 stavebních míst pro nové rodinné domky v II. a III. řadě je schválen
prodej 20 stavebních parcel a 4 nestavebních pozemků. Zaplaceno je
celkem 15 stavebních pozemků a 4 pozemky přiléhající ke stavebním
- byla zahájena výstavba infrastruktury pro 20 rodinných domků. Po
provedení skrývky ornice na budoucí místní komunikaci je vybudován
hlavní řád odpadu dešťové vody, hlavní vedení plynu a pitné vody.
Rozvody vedení splaškové vody a el. vedení budou provedeny v ´
příštího roku.
- je vybudována nová autobusová zastávka Jitřenka pro ranní odjezd
školních dětí u Špačkového. Zastávka je pro děti v provozu od nového
jízdního řádu 11.12.2011.
- obnovou nátěru a provedením nových stěn prošla autobusová čekárna u
Domova u rybníka Víceměřice p.o.
- je provedeno pokácení stromů v prostoru Bloudníku. Přijaté opatření se
ukázalo jako správné. Při kácení stromů se potvrdilo, ţe část stromů je
více či méně poškozena a bylo by zřejmě jen otázkou času moţného
ohroţení lidí, objektů a vybavení padáním větví, případně celých stromů.
S odkupem palivového dříví za symbolickou cenu byli uspokojeni všichni
zájemci. Po jednom z nich ale museli provést úklid větví z potůčku
pracovníci obce.
- pracuje se na podání ţádostí o dotace na další investiční akce –
revitalizaci „Bloudníku“ s několika zařízeními pro sportovní činnost i
rozšířením sociálního zařízení a na ţádosti o dotaci na výměnu oken a
zateplení budovy mateřské školy.
- obtíţně a s nepochopením některých osob se začíná řešit udrţitelnost
projektované funkce a rozloha vodní plochy rybníka v Aleji
Děkujeme a oceňujeme:
- v mateřské škole pod vedením pani ředitelky zahájila svoji činnost
keramická dílna. S pracemi dětí budete jistě seznámeni na nejbliţší
veřejné akci

-

-

pod vedením pani Mikové ml. je zahájena činnost keramického
krouţku pro zájemce z řad dětí i dospělých. Krouţek se schází
kaţdý čtvrtek od 16-18 hod. v budově mateřské školy.
na místním hřbitově byl vyměněn kontejner na odpad. Několik dnů
bylo nutné odpad - dávat na zem. Děkujeme za pochopení.

Negativní jevy

-

opakovaně byla zloději navštívena chata Mikulčikových nad
hřištěm a zcizeny zde uloţené věci
z traktoru, který zajišťoval odtah pokácených kmenů z Bloudníku
byla ukradena nafta
zatím neznámý zloděj si opatřuje dřevo na topení kácením stromů
bez povolení z majetku obce – u boţí muky…. Zloděje čeká nejen
pokuta, ale také celá náhrada vzniklé škody na veřejné zeleni.
Dr. Ludvík Ševčík, místostarosta

*****
Dne 12.12.2011 byla Zastupitelstvem obce schválena Obecně závazná
vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provoz a shromaţďování
komunálních odpadů.
Poplatek činí: a) pro dospělou osobou
400,- Kč
b) děti do 15-ti let
210,- Kč
c) osoby připravující se na povolání od 15-ti
do 26-ti let věku bez výdělečné činnosti 210,- Kč
d) fyzické osoby, kterým slouţí stavby k
rekreačním účelům
210,- Kč

*****

Zachovejme prvky naší historie
Kaţdá obec má svoji historii. Materiální, společenskou, kulturní, má
dokumenty psané, ale také ústně předávané historky z pokolení na
pokolení o událostech, které se v obci v minulosti staly. Jádrem je vţdy
skutečná událost a pointa se mění dle vypravěče. V současné době i
v naší obci významně rychleji probíhá obměna obyvatel, jejich věková
skladba, zastoupení řemeslníků a dalších odborných profesí. Mizí příjmení
rodů, které v obci ţily celou nebo několik generací / Kubátovi, Pišlovi,
Skoupilíkovi, Groškovi, Sedláčkovi, Lasovských, Doubravovi, Hovorovi,
Otrubovi, Slavíčkovi, Pospíšilovi, Formánkovi, Adámkovi, Bárochovi,
Odehnalovi, Surákovi, Stránských, Kubovi, Hrdých, Zatloukalovi,
Poláchovi, Kročilovi, Humplíkovi, Kuchařovi, Bílých, Přikrylovi a moţná
se vám vybaví ještě další. Co příjmení - to historie. Na straně druhé se
s příchodem nových rodin do staré i nové zástavby v obci začínají
ukládat do našich pamětí nová příjmení – Rumplíkovi, Musilovi,
Antoníčkovi, Vytlačilovi, Trnkovi, …….
Postupně se mění i uspořádání rodinných domů a plošný tvar celkové
osídlené plochy. Zanikly domy rodu Poláchových a Groškových /dnes
dům Michlíčkových/, úplně byl asanován dům Zahradničkových u mostu
přes Broděnku, na místech domů Stránských a Otrubových je dnes park
pod kapličkou. Dům Hodinářových byl úplně odstraněn. Řada domů
změnila svoji podobu provedenou rekonstrukcí a modernizací bydlení. Čas
a vývoj se nedá zastavit.
Z podvědomí většiny obyvatel postupně mizí názvy místních částí katastru
obce. Jen málo z nás, zejména starších si vybaví při názvech Kratiny,
Kozlov, Padělky, Pololání, Aleje, Zadní a Přední kopce, Obecnice, Široké
a další, o které části katastru naší obce se jedná. Moţná jen pod názvem
Kozlov si kaţdý představí výstup na nejvyšší bod okolí obce, ale název se
týká zejména části katastru od polní cesty směrem k ţelezniční trati. Lán
orné půdy patří svojí výměrou mezi největší plochy ve vlastnictví obce.
Historii a vyvolávání vzpomínek připomínají i drobné všední předměty,
které běţně uţíváme a někdy si ani neuvědomujeme jak s postupem času
některé mizí z naší potřeby a z běţného hovorového slovníku se

vytrácejí. Jde o označení předmětů např. „rypák“ – ruční nástroj na
vyrývání řepy, „vidle bramboráky“ – na nakládání brambor, „vidle
řepáky“ – na nakládání krmné a cukrové řepy, „štychar“ . úzký dlouhý rýč
na vyrytí hlubších rýh v zemi, „otka“ – nástroj na ruční čištění
zemědělských strojů od hlíny, „ţebřiňák“ – koňský vůz na sváţení
posečeného obilí, „lopaťák“ – zemědělský stroj na sečení obilí na
pokládky, které se následně ručně svazovaly do snopů, „samovaz“ - stroj
na sečení obilí a jeho vázání do snopů, „mandel“ – posečené snopy obilí
poskládané do určitého tvaru k proschnutí před mlácením, „obracák“ –
pluh se dvěma nebo více protilehlými radlicemi, „lejta“ – dřevěná ,
zpravidla kulatá válcovitá dřevěná nádoba na vyváţení močůvky. A je
ještě mnoho dalších pozvolna zanikajících pojmenování.
Předcházejícími řádky ve Vás moţná vyvolaly řadu dalších vzpomínek
na dětství, mladší léta ţivota, události v rodinách a ve vesnici. Chtěli
bychom Vás tímto oslovit a poţádat o spolupráci. Dlouhodobým záměrem
pro budoucnost je vybudovat místní malé muzeum – síň s písemnými i
hmotnými věcmi zachycujícími ve zkratce historii i současnost naší obce.
Postupně se snaţíme shromaţďovat předměty, fota, písemné dokumenty o
historii obce i jednotlivých rodin, významných osob, společenském ţivotě,
jak vše probíhalo.
Chceme Vás tímto poţádat, máte-li doma předměty připomínající dobu
minulou a můţete-li je obci věnovat, předejte je na obecní úřad. To samé
se týká i fotografií, písemných záznamů či písemných vzpomínek na
události a osoby naší obce. Předem za kaţdý Váš příspěvek děkujeme a
velmi si spolupráce a snahy o zachování historie naší obce váţíme.
Věříme, ţe se nám společně podaří zachovat alespoň stopy historie naší
obce , našich předků, kteří tuto obec a její okolí svojí prací udrţovali a
zvelebovali.
Dr. Ševčík Ludvík, místostarosta

*****

Informace k veřejně diskutovanému tématu – Řešení současného
stavu na akci Revitalizace Aleje – I. etapa, stav vodní plochy a
mokřadu.
Vzhledem k různým jednostranným šířeným informacím o jednáních a
názorech jednotlivců ve věci stavu vodní plochy a mokřadu na Aleji,
předkládáme vám bez komentáře záznam z jednání konaného dne
31.8.2009 a 7.11.2011. Jednání bylo svoláno na vyţádání Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Olomouc, která provádí odborný
státní dohled na investičních akcích realizovaných v krajinném prostředí
vybudovaných se státní finanční dotací. Kontroluje zejména, zda
provedené dílo je v souladu se schváleným projektem a je-li dílo uţíváno
v souladu se schváleným způsobem uţívání – provozním a manipulačním
řádem.
V případě, ţe dílo je v jiném stavu a způsobu uţívání neţ je stanoveno,
hrozí investorovi - obci – vrácení státní finanční dotace v řádu několika
milionů korun.
Podáváme Vám tuto informaci i proto, ţe mnozí z občanů podepsali
„petici proti vypuštění rybníka“. Organizátoři této akce Vám podali
informaci jednostranně a vůbec pravdivě neřekli, kdo nutnost řešit špatný
stav vodní plochy, způsobil.
Záznam
z terénního šetření revitalizačního opatření „Revitalizace Aleje
Víceměřice“ ze dne 31.8.2009
Přítomni: zástupce investora: Antonín Dostálík, starosta obce
zástupce AOPK ČR, stř. Olomouc: Šárka Černá, Jan Koutný
V rámci terénní pochůzky při kontrole akce Revitalizace „Aleje“ v k.ú.
Víceměřice bylo zjištěno následující:
Na rozdíl od kontrol v předchozích letech dochází k degradaci litorální
části rybníka a zhoršení kvality vody v celém revitalizovaném území.

Přesto, ţe kvalita vody je ovlivňována více faktory (splachy z polí, špatná
kvalita vody přít,o0k,0,0u atd.), je zřejmé, ţe jedním z významných
faktorů je způsob hospodaření na rybníce (nepřiměřená obsádka ryb a její
přikrmování).
S investorem byla dohodnuta následující opatření k nápravě: Krmivo bude
ze břehů do týdne odstraněno a v nejbliţším vhodném období bude rybí
obsádka zredukována na optimální míru a její sloţení bude upraveno po
konzultaci s AOPK ČR, stř. Olomouc. V souladu s rozhodnutím o
přidělení dotace musí být po provedení výše uvedených nápravných
opatření mokřadní část ponechána přirozenému vývoji, tak aby bylo
navazováno na původní jednoznačně pozitivní vývoj revitalizovaného
území.
Ve Víceměřicích 7.11.2011
Záznam
z jednání ve věci řešení stavu investiční akce Revitalizace Aleje
Víceměřice - I.etapa
Datum konání: 7.11.2011
Přítomni: dle presenční listiny
Předmět jednání: stav vodní plochy a mokřadu, nápravná opatření
k zajištění projektovaného účelu celé akce
Projektovaná plocha jednotlivých kultur: vodní plocha
23 600 m 2
mokřad
36 400 m2
zelená plocha 30 800 m2
Kontrola AOPK ČR, KS Olomouc se konala 1.8.2007
Následná kontrola 31.8.2009
Jednání dne 7.11.2011 bylo vyvoláno z podnětu AOPK ČR, stř. Olomouc,
kdy při kontrole stavu provedené investiční akce Revitalizace Aleje II.
část, pracovníci Agentury zjistili nepříznivý stav vodní hladiny, celkové
zatopené plochy a zhoršenou kvalitu vody jejím zákalem na vodní ploše
akce Revitalizace Aleje I.
Odborné posouzení závad ze strany pracovníků AOPK ČR:
- vodní hladina je dlouhodobě zvýšena oproti původnímu,
projektovanému stavu a vodní plocha pokrývá spojitě nádrţ i

plochu celého mokřadu, coţ je v rozporu s projektovou
dokumentací (PD),
- došlo ke značnému znehodnocení stavu zeleně i ţivočichů v celém
mokřadu, je přerušen přirozený vývoj, je patrná počínající eroze
břehů a zejména výrazný úbytek mokřadních ploch a litorálních
porostů na celé ploše opatření,
- kvalita vody ve vodním díle není dobrá – silný zákal vody
způsobený nepřiměřeně vysokou osádkou ryb hledajících na dně
výţivu (tzv. „bagrování“ ryb ve dně; průhlednost vody cca 20 cm –
a to i přesto, ţe voda na přítoku je bez zákalu),
- z prozatím AOPK ČR dostupných podkladů není jasné přesnější
sloţení rybí obsádky (kvantita a kvalita) – zejména co se týče tzv.
„bílé ryby“, nadměrný tlak rybí obsádky na ekosystém nádrţe je
však jasně patrný.
Opatření doporučená AOPK ČR k uvedení díla do projektovaného a
schváleného stavu:
- vypustit vodu z vodní plochy, provozovatelem zajistit výlov ryb a plochu
ponechat delší čas bez napuštění v klidu (nebude-li tom,u bránit některý
jiný důleţitý veřejný zájem – např. povodňová situace nebo poţadavky na
zabezpečení dobrého technického stavu nádrţe, v takovém případě je
samozřejmě nutné dřívější napuštění vody). Tím dojde ke značnému
omezení tzv. „plevelných“ druhů ryb, které se ve vodě pravděpodobně
nachází a spolu s některými ostatními druhy ryb (např. kapr) ohroţují
mnoţství i kvalitu planktonu; AOPK doporučuje podzimní termín výlovu,
.v případě, ţe tento nebude moţný, lůze vypuštění a slovení provést i v
jarním období. V tom případě je nutné:
 na zimu sníţit hladinu na nádrţi a tůních na úroveň danou
projektovou dokumentací
 prověřit výskyt zvlášť chráněných druhů (obojţivelníků) v lokalitě
(přes zimní období lze pouze pomocí dotazů na místní znalce);
v případě nemoţnosti vyloučení výskytu zvlášť chráněných
obojţivelníků, a tedy v případě rizika časové kolize termínu jarního
výlovu s obdobím jejich rozmnoţování doporučujeme poţádat na
Krajském úřadě Olomouckého kraje o povolení výjimky dle § 56
zákona č. 114/92 Sb., ze zákazu škodlivého zásahu do přirozeného

vývoje zvláště chráněných druhů, za účelem jarního výlovu ryb
z vodní nádrţe (detaily postupu doporučujeme prodiskutovat na
KÚOK, základní rámec problematiky sdělí na poţádání i AOPK);
optimální termín výlovu: po rozmrznutí ledu a před začátkem
rozmnoţování obojţivelníků,


při jarním výlovu dbát na fakt, ţe ryby jsou po zimě v horší kondici
neţ při podzimních výlovech (viz níţe doporučení)
 opětovné napuštění nádrţe realizovat mimo období vyšších
průtoků (tání) v přítoku (minimalizace zanášení dna nádrţe)
 v případě výskytu obojţivelníků a administrace výjimky KÚOK
předem počítat s moţností uloţení povinností zajištění odborného,
tzv. „biologického dozoru“, jehoţ úkolem by mělo být zajištění
záchranného přenosu obojţivelníků (všech vývojových stádií)
z vypuštěné vodní nádrţe (detaily této problematiky budou řešeny
v rámci případného správního řízení na KÚOK. AOPK jako
odborná organizace ochrany přírody můţe k tomuto správnímu
řízení vydat odborné stanovisko
- vodní plochu opětovně napustit v rozsahu a výšce dle projektové
dokumentace
- hospodařit v chovu ryb na vodní ploše dle stanovených zásad
(přiměřená výše obsádky, druhové sloţení ryb, nepřikrmovat atd.
AOPK upřesní na základě výsledků výlovu)
- zachovat mokřadní plochu mimo zátopu vodní nádrţe a ponechat ji
přirozenému vývoji
Doporučení k provádění výše uvedených opatření
- z hlediska prověření moţností vypouštění vody z vodní nádrţe
(mimořádné manipulace s vodou) tak, aby proběhlo v souladu
s platnou legislativu, doporučujeme kontaktovat místně příslušný
vodoprávní orgán . Městský úřad Prostějov, který je pověřen
prováděním státní správy na úseku zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách v platném znění; postup poniţování a následného
zvyšování hladiny vody by měl být v souladu s platným
manipulačním a provozním řádem vodní nádrţe, případně s dalšími
pokyny vodoprávního orgánu,

-

-

v rámci vypouštění vody a provádění výlovu ryb doporučujeme
dbát zvýšené opatrnosti na úseku bezpečnosti práce osob
provádějících výlov ryb,
v rámci vypouštění vody a provádění výlovu ryb doporučujeme
dbát zvýšené opatrnosti i při manipulaci s rybami (po vylovení i
před vylovením – srv. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, tohoto se týká i volba termínu výlovu s ohledem na
klimatické podmínky, volba způsobu/postupu
vypouštění a
napouštění nádrţe a zabezpečení přepravy ryb na místo určení ve
vhodných podmínkách (kvalita vody, minimalizace mechanického
poškozená ryb).
Ve Víceměřicích dne 7.11.2011
*****

Zahrádkařský podzim
17.9.2011 - Zahrádkářský zájezd Za krásami Hané...
Po roce opět připravili Zahrádkáři, tentokrát na sobotu 17. září, autobusový výlet
po Moravě s názvem Za krásami Hané. Snad i díky nabízené trase, se nám letos
podařilo zcela naplnit autobus výletníky. Hned po ránu jsme se vydali k

nejvzdálenějšímu cíli našeho výletu, a tím byl Šternberk. Po příjezdu na
místo nám zbývaly do objednané prohlídky hradu necelé dvě hodiny, a ty
jsme vyuţili k prohlídce a návštěvě Ekojarmarku, který právě probíhal na
náměstí. Na stáncích se zde prezentovaly školy, košíkáři, keramické
výrobky, květiny, k prodeji zde byla Bio-zelenina a ovoce a spousta
dalších stánků se zboţím, které k jarmarkům neodmyslitelně patří.
Na stanovenou dobu jsme se přesunuli na prohlídku jedné z
nejviditelnějších dominant města - Hradu Šternberk. Po setkání s historií a
prohlídce hradu byl znovu rozchod po městě s moţností individuální
prohlídky zajímavostí, pamětihodností či oběda. A pak uţ jsme se
vypravili autobusem zpět na jih, kde vzdálenosti mezi navštěvovanými
místy byly jen pár kilometrů. První zastávkou na zpáteční cestě byla obec
Bystrovany, coţ je z Olomouce co by kamenem dohodil a je zde

vybudováno arboretum, nesoucí název Přírodní ráj Horizont, které se
začalo budovat a vysazovat asi před patnácti lety. Je tu vybudována ve
svahu umělá skála s vodopádem, potůčkem a rybníčkem, zajímavé altány,
doplněné známými i neznámými druhy stromů a keřů, které jiţ pomalu
začínají vzrůstat do své budoucí košaté krásy. Zde jsme měli opět
individuální prohlídku areálu s moţností vyuţití krásných, přízemních,
běloučkých restaurací přímořského stylu, s rozsáhlými venkovními i
vnitřními posezeními na odpolední kávičku.
Asi po dvou hodinách jsme opět vyrazili o pár kilometrů dál, do Dubu na
Moravě, kde jsme navštívili Poutní kostel, který je svou výškou věţí 54
metrů, nepřehlédnutelnou dominantou rovinaté Hané, viditelnou z
dalekého okolí. Zde se nás ujala průvodkyně z řad místních farníků, která
nás vybídla k usednutí do kostelních lavic a zatímco nám vyprávěla
historii kostela, zajímavosti o jeho stavbě, my jsme se v klidu rozhlíţeli po
tomhle velkolepém díle. Při jejím vyprávění jsme ocenili i skvělou
akustiku tohoto obrovského prostoru. Padla i otázka na bývalého pana
faráře, který byl před několika lety, před farou brutálně zavraţděn. Případ
byl prý brzy objasněn a k hrůznému činu se přiznal asi 20letý satanista z
okolí. Na prázdné místo byl jmenován polský farář, který, dle slov
průvodkyně, je stejně jako jeho předchůdce, hodný přívětivý a velice
oblíbený, ale navíc i velice akční i jako manaţer. Dokázal svou
bezprostředností do kostela přilákat děti a mladou generaci, během roku se
zde koná několik obrovských poutí, které navštíví tisíce lidí. Z nevyuţité
fary vybudoval pro poutníky zdaleka ubytovnu i s prostory, kde se můţou
občerstvit. V době naší návštěvy se budovalo i volejbalové hřiště pro
zpříjemnění delších pobytů mládeţe i dospělých. Po poutavé řeči
průvodkyně uţ následovala individuální prohlídka kostela, kde nás mimo
nádherné výzdoby, zaujaly obrovské aranţerie, vytvořené z obilných
klasů, klásků a zrn, které mu přiváţejí při návštěvách jeho bývali polští
farníci. Ze stejného materiálu jsou vytvořeny i monstrance u oltáře. Kdyţ
jsme po prohlídce z nádherného chrámu vycházeli, u dveří nás všechny
osobně zdravil drobnější usměvavý muţ a aţ podle kolárku u krku jsme
poznali, ţe je to jiţ zmiňovaný místní farář. V druţné debatě při které jsme
ho obklopili, padl i dotaz na to, ţe je prý vášnivým myslivcem. Okamţitě
zareagoval a hned nás všechny pozval i na prohlídku fary, kde nám kromě

svých loveckých trofejí, ukázal i jednotlivé místnosti tohoto rozsáhlého
objektu. Na případné dotazy pohotově odpovídal a celou dobu sršel energií
a vtipem. Ale uţ nás tlačil čas a museli jsme popojet dál, tak nás osobně
doprovodil aţ k autobusu a při odjezdu se s námi, s kaţdým osobně,
rozloučil.
(Ač nejsem věřící, tahle návštěva a setkání s tímhle činorodým člověkem,
ve mně zanechala hluboký dojem, snad i proto jsem se v této pasáţi více
rozepsal. Přesvědčil jsem se, ţe pozitivní myšlení a lidský přístup, dokáţe
přitáhnout a nadchnout pro něco lidi.)
Ještě neţ jsme se v autobuse za jízdy stačili pohodlně usadit a sdělit si své
dojmy z návštěvy kostela, autobus uţ vjíţděl do posledního cíle našeho
výletu, a tím byl Tovačov. Přijeli jsme aţ téměř pod zámek, kousek se
prošli, zapózovali jsme si na společnou fotku na památku a po chvíli
čekání jsme si prohlédli několikrát přestavovaný zámek i zevnitř. V
takzvaném německém křídle je zajímavostí schodiště, které je ve
zmenšeném provedení, přesnou kopií slavného schodiště ve Vídeňské
opeře. Škoda jen, ţe jsme se uţ z časových důvodů, neboť byl konec
prohlídek, nestihli podívat nahoru na věţ, odkud je prý nádherný pohled,
téměř na celou Hanou. Po skončení prohlídky zámku byl opět rozchod,
který někteří vyuţili k prohlídce starobylého náměstí, kde se zastavil čas,
nebo se uţ usadili do restaurace U tří králů, kde jsme měli zajištěný
salonek s moţností dát si něco k pití či večeři dle gusta. Této moţnosti
vyuţili téměř všichni a přesto, ţe v restauraci probíhaly současně s námi
další dvě větší akce, byla obsluha usměvavá a rychlá, jídlo kvalitní a za
rozumnou cenu. Po přátelském posezení jsme se pak uţ v klidu vydali na
cestu k domovu. Mně opět nezbývá, neţ jménem všech, poděkovat p.
Melíškové a p.Vytlačilové, za nádherně vymyšlenou trasu.
Co se dělo u hasičů ....
17.9.2011 Hruška (mladí hasiči)
Na soutěţ v poţárním útoku v Hrušce bylo přihlášeno 8 druţstev mladších
a 5 druţstev starších ţáků. My jsme měli postaveny dvě druţstva
mladších. První šlo na start to ostřílenější druţstvo "A" a opravdu se bylo
na co dívat. Po výstřelu startovní pistole všichni vyběhli k základně, to
bylo ještě dobré, ale po zapojení hadic a vyběhnutí k terčům si celý předek

nějakým záhadným způsobem pošlapal hadice a oba proudaři spadli na
zem. Nakonec vše dobře dopadlo. Terče nastříkali , ale bylo z toho pouze
5. místo. Naši nejmladší "B" se snaţili, ale jejich čas stačil pouze na 7.
místo.
-L.N.17.9.2011 - ,, O Bochořskou sovu"
Noční závody v Bochoři opět uzavřely sezonu soutěţí v poţárním útoku
mladých hasičů. Na letošní 10. ročník se přihlásilo 80 druţstev mladších i
starších ţáků. Po poradě vedoucích druţstev byla soutěţ zahájena velkým
ohňostrojem. Na dvou, ne moc osvětlených tratích, se rozeběhly poţární
útoky, a bylo se opravdu na co dívat. Naše druţstvo mladších mělo
startovní číslo 16 a starší 26, tak jsme měli téměř dvě hodiny do startu.
Kaţdý vyuţil volný čas před startem po svém. V areálu probíhala
diskotéka, byla tam spousta stánků s občerstvením a cukrovinkami,
táborák, takţe si kaţdý vybral. Druţstvo mladších rozeběhlo závod dobře,
ale po technické závadě, kdy spoj ,,B" vyletěl z přetlakového ventilu,
trvalo dlouho znovuzapojení a ve finále z toho byl čas 44,16 s. a 29. místo.
Starší útok zvládli dobře, ale čas 26,82 s. byl také pouze na 29. místo ve
své kategorii. Po závěrečném nástupu byl připraven ještě menší ohňostroj,
a ve čtyři ráno jsme vyrazili domů.
- L.N. 8.10.2011 Brodek u Konice ,,hra Plamen"
Tohle podzimní kolo,,hry plamen" se konalo v Brodku u Konice. S
vědomím, ţe tahle obec leţí ve výšce 595 metrů n.m., jsme vybaveni
čepicemi a rukavicemi vyrazili do hor. Branný závod má průběh takový,
ţe pětičlenné druţstvo vyběhne asi na dvoukilometrovou trať a na 6-ti
stanovištích plní úkoly typu: střelba ze vzduchovky, zdravověda,
topografie, uzlování, poţární ochrana, překonání překáţky po vodorovném
laně. Naše druţstvo mělo na trati největší problém u střelby ze
vzduchovky, kde nasbíralo nejvíc trestných bodů a ještě na uzlování, kde
se nepovedly dva uzly. Výsledné 6. místo v okresním kole, kde bylo
přihlášeno 14 druţstev, je pro nás velký úspěch.
- L.N.22.10.2011 - Brigáda na Chatě a sběr železného šrotu
V sobotu 22. října po ránu, proběhla na chatě brigáda na zazimování

areálu. Sešlo se 9 členů, v podstatě ti co vţdycky, a uschovaly se lavičky a
stoly, zazimovaly toalety, zametla se terasa a parket od listí, uklidila se
spousta střepů od lahví od alkoholu, pet láhve, tisíce papírků, zbytky po
ohýncích na podiu. Jarek s Martinem a Kubou ještě poctivě vyházeli
zetlelé zbytky listí a větví zezadu za chatou aţ pod izolaci, aby chata
zbytečně nevlhla a ještě pár let nám vydrţela.
Odpoledne provedli ještě Hasiči sběr ţelezného šrotu. Děkujeme všem
kteří, nějakou tou troškou přispěli. Vytěţené peníze hasiči nepropijí, ale
poslouţí na startovné na závody mladých hasičů a na blíţící se
Silvestrovský ohňostroj .....
-P.B.10.12.2011 - Výroční valná hromada SDH Víceměřice
V sobotu 10. prosince proběhla v košíkárně Výroční valná hromada SDH
Víceměřice, na které se hodnotila práce a činnost hasičů sboru za uplynulý
rok. Řídícím schůze byl místostarosta sboru Petr Rábek a hlavní hodnotící
referát váţnou, ale místy i odlehčenou formou, přednesl starosta sboru Jiří
Balher. Dále byly předneseny zprávy vedoucího mládeţe, pokladníka, a
revizní komise. V diskuzi pak přednesli své zdravice zástupci sborů z
Dobromilic, Doloplaz a Němčic, starosta celého 16. okrsku bratr Špaček,
poděkování za spolupráci a přání do další činnosti přednesl starosta obce
p. Novotný a předseda ČZS p. Ševčík. Otevřelo se i téma blíţícího se 70.
výročí SDH Víceměřice v roce 2014, a proto uţ byl dán do usnesení i úkol
k vytvoření komise, která bude koordinovat a připravovat důstojný průběh
tohoto výročí. Během oficiální části schůze proběhlo i předání ocenění
bratru Konečnému za 40 let u sboru a bratru Pekárkovi a sestrám Marii a
Petře Mézlovým za 10 let u sboru. Proběhlo i odměnění dětí - mladých
hasičů - za jejich reprezentaci sboru a obce, sladkou odměnou. Po
skončení oficiální části jsme si pak všichni pochutnali na výtečném
hasičském guláši. Poté následovala volná zábava, ve které nechyběla ani
tradiční místní specialita a tou je tradiční tombola, která spíše neţ k
obohacení se výhrami, slouţí k pobavení všech přítomných.
Asi se mnou všichni zúčastnění budou souhlasit v tom, ţe Valná hromada
byla výborně připravena, počínaje výzdobou sálu, prezentací úspěchů a
pohárů mladých hasičů formou výstavky, včetně jejich vzorně vedené

kroniky, dobrým občerstvením, ozvučením celé akce i tombolou, coţ vše
napomohlo k vytvoření důstojné atmosféry schůze a pomyslné tečky, při
zhodnocení naší práce za uplynulý rok.
-P.B.Ale to nebyla poslední akce - v nejbliţším období. 31.prosince pořádáme
jiţ od 17té hodiny Velký silvestrovský ohňostroj, kterému bude předcházet
dětský ohňostroj s drobným programem. A opět pro Vás a Vaše známé
bude, stejně jako v minulých letech, nachystané něco na zahřátí. Na 27.
ledna připravujeme tradiční Hasičský bál na kterém bude hrát skupina
Yantar a pak hned v sobotu Dětské šibřinky s podtitulem Tři mušketýři.
11. února vyrazí opět obcí Masopustní průvod, zakončený večerní veselicí
v košíkárně ... To byl jen malý výčet chystaných akcí a já věřím, ţe se
spolu budeme setkávat na naších akcích i v následujícím roce, stejně tak
jako doposud.
Víceměřičtí hasiči Vám všem přejí příjemné prožití Vánočních svátků
a mnoho Štěstí, Zdraví a Spokojenosti v Novém roce.
3.12.2011 - ... možná přijde i Mikuláš
V sobotním odpoledni, dle kalendáře 3. prosince,
roku dvoutisícíjedenáctého, uspořádali Zahrádkáři uţ poněkolikáté v
košíkárně , zábavné dětské odpoledne, na které byly zvány nejen děti ……
Odpolední program zahajovaly děti z mateřské školy, jejichţ připravené
pásmo mikulášských a čertovských říkánek zvedlo ze ţidlí nejen rodiče
malých absolventů školky. A tak vystupující děti byly v obklopení
diváků, objektivů kamer a fotoaparátů, coţ pro mnohé bylo velkou
premiérou, ale přesto odhodily trému a své pásmo zvládly na výtečnou ...
Odpoledne pokračovalo drobnými soutěţemi, za které byli soutěţící
odměňováni sladkostmi či nafukovacími balónky. I kdyţ do té opravdové
mikulášské nadílky chyběly dva dny, pořadatelé i starší děti pokradmu
pokukovali ke dveřím, odkud v minulých letech přicházíval Mikuláš se
svou druţinou. A dočkali jsme se. Konečně se někde z dáli ozval jeho
laskavý hlas a po chvíli se dveře opravdu otevřely a vstoupil tolik

očekávaný Mikuláš, doprovázen zlatovlasým andělem a pekelníkem.
Rozhlédl se nejdříve po zaplněném sále a pak se posadil a svolal kolem
sebe přítomné děti. S kaţdým z nich si popovídal zda nezlobilo, pak si
vyslechnul jeho připravenou básničku a pokynul andělovi, aby je odměnil
přehršlí sladkostí. Jelikoţ letos byly všechny děti perfektně připravené, i ti
ostýchavější to nakonec zvládli, zůstal čert bez práce a ţádného
nezbedníka si do pekla neodnesl ...
Po odchodu Mikuláše a sdělení si dojmů mezi dětmi, následovala velká
dětská tombola, ve které nechyběly sladkosti od paní Tihelkové a
obecního úřadu, adventní kalendáře, košíky od Domova, vánoční ozdoby,
omalovánky, sáčky zahrádkářských jablek, domácí perníčky od p.
Melíškové atd. Přesto ale, malí i dospělí, pokukovali po dvou hlavních
cenách, kterými byly nádherné mandlové dorty, které věnovali manţelé
Antoníčkovi.
Děkujeme všem kteří sami, i bez oslovení, věnovali ceny do tomboly a
rozzářili oči dětským výhercům radostí z výhry.
Po tomhle závěrečném zpestření programu, kdy ceny byly rozdány, se
uţ venku rozprostíral tmavý večer, a děti se svými rodiči se začaly pomalu
vytrácet ke svým domovům ....
*****
Tak teď jste měli moţnost si přečíst poslední příspěvek o akcích v
letošním roce. V době distribuce časopisu bude probíhat na OÚ tradiční
vánoční prodejní výstava. 27. prosince s námi můţete vyrazit na
povánoční pochod Z Kozlova aţ na Předinu a zpět. Start je v devět hodin a
akci moţná materiálně podpoří zahrádkáři i hasiči. 31. prosince před
půlnocí, můţete námi opět vystoupat na Kozlov, společně přivítat Nový
rok a v klidu a pohodě se pokochat ohňostroji v okolí. Na 21.ledna uţ si
pomalu připravujte své vzorky konzervovaných zelenin a ovoce, do
degustační soutěţe Zeliáda. 17. března budeme opět degustovat, tentokrát
ovocné pálenky a likéry na Víceměřické gořalce roku 2011, kterou
budeme pořádat opět s Hasiči.
To byla malá návnada chystaných zahrádkářských akci v nejbliţším
období a mně uţ nezbývá, neţ vám jménem Zahrádkářů poděkovat za
vaši přízeň v tomto roce, popřát vám pohodové prožití vánoc a mnoho
štěstí v novém roce 2012.

Uţ před několika lety jsem překročil hranici stáří a tak se dostal do
skupiny, nestydím se za pojmenování "starých, dnes moderně
označovaných "seniorů“. Všichni bez rozdílu rádi vzpomínáme na uprchlé
mládí a především na šťastné chvíle bezstarostného dětství. Nejsem
výjimkou. Tak se nedivte, ţe i tato vzpomínka bude patřit tradici. Rok co
rok se v mé rodné obci na jiţní hranici Slovenska opakovala
v předvečer Štědrého večera. Kaţdý dům z něhoţ se kaţdé ráno vyvádělo
na pastvu nějaké zvíře, navštěvovali jejich stráţci, zazpívali nějakou
koledu, přidali přání zdraví, štěstí a boţího poţehnání hospodyni,
hospodáři, celé rodině i zvířatům, pěkně poděkovali za darovaný peníz,
koláč, ovoce či nějaké potraviny a práskáním svých dlouhatánských bičů,
kráčeli zasněţenou ulicí o dům dál. Mezi nimi se objevovala i svátečně
nastrojená - v krátkém, výšivkami zdobeném ovčím koţíšku paní
„ rechtorová“, mladá ţena našeho pana řídícího učitele, která celé
dopoledne s pomocí několika starších děvčat, pekla v peci velké kulaté
oplatky, pečlivě přikryté bělostnou utěrkou Mezi placatými oplatky se
našly i tvarované do trubiček. Paní rechtorová nabízela k oplatkům i včelí
med. Ten maminka odmítala, protoţe toho byl dostatek od vlastních včel.
Tyto oplatky mazané, nebo plněné medem, nesměly chybět na
štědrovečerním stole. Maminka se chtěla vyrovnat za oplatky
podarováním krásné vánočky, uloţené na stole malé sekničky. Vběhla pro
ni, ale nezavřela dveře. Ty se samovolně doširoka otevřely a já s otevřenou
pusou hleděl na ustrojený stromeček, stojící na štokrleti v koutku. Odhalilo
se mi tajemství andílků, přinášejících s Jeţíškem stromeček hodným dětem
Bohuţel, brzy jsem zjistil, ţe s odhalením tohoto tajemství odešlo i kouzlo
radostného dětství
Tyto řádky s přáním pohodově prožitých svátečních dnů věnuje
nový dopisovatel
-Ota-

**********************************************************
K narození nového občánka blahopřejeme rodičům:
Anety Rumplíkové
Jiřího Dostálíka
Adama a Štěpána Rábkových
Petra Ocilky
Lukáše Musila
Terezy Grůzové
**********************************************************
Plán společenských akcí v první polovině roku 2012
21.1. Mexická zeliáda

košíkárna

14,00 hod.

ČZS

27.1. Hasičský bál
28.1. Dětské šibřinky – téma
„Tři mušketýři“
11.2. Ostatky, průvod obcí a
večerní bál

košíkárna

20,00 hod.

SDH

košíkárna

14,00 hod.

SDH

košíkárna

SDH

14.2. Pochovávání basy

res. Bloudník 18,00 hod.

SDH

17.2. Ples Domova u rybníka
17.3. Víceměřická gořalka
roku 2012
1.5. Lóbačka pod rozkvetlým
stromem, recese
5.5. Hodové sobotní odpoledne
+ koláč roku
2.6. Víceměřický výšlap

košíkárna

20,00 hod

Domov

košíkárna

14,00 hod.

ČZS

za kaplí

14,00 hod.

chata Svodn. 14,00 hod.
chata Svodn. 14,00 hod.

ČZS+SDH
SDH
ČZS

23.6. X. setkání rodáků, bývalých
i současných obyvatel obce,
výstava, prohlídka veřejných
budov, zábava
O všech plánovaných akcích budete průběţně podrobněji informováni.

