NAŠE OBEC

Váţení spoluobčané,
začal nový školní rok, dětem skončily prázdniny. Do školky bylo pro letošní
rok přijato pět dětí. Školka je plně obsazena.
Přes prázdniny se pokračovalo v budování inţenýrských sítí pro II. a III.
řadu rodinných domů. Jsou zkolaudovány elektrické rozvody. Elektřina je
puštěna do přípojek pro rodinné domy. Je zkolaudován plynovod.
S dodavatelem stavby je dojednáno dobudování podtlakové kanalizace a
vodovodu v tomto roce. V této lokalitě je nyní rozestavěno 7 domů. Firma
PRESBETON vybudovala chodník před I. řadou domů od autobusové
zastávky po bytovku. Vybudováním chodníku se výrazně zvýšila bezpečnost
dětí vracejících se ze školy.
Měsíc září začal velkou akcí – Mikroregion Němčicko se baví
v Dřevnovicích. Zábavné odpoledne bylo na vysoké úrovni. Další dobře
připravenou akcí bylo Mikroregionem na kolech s dojezdem do Tištína.
Výjezdu na kolech se zúčastnilo přes 600 lidí, z toho přes 300 objelo všech
16 obcí. Mikroregionální akce mají rok co rok větší počet účastníků. Je
vidět, ţe je o ně stále větší zájem.
V plném proudu je předvolební kampaň. Blíţí se volby do krajských
zastupitelstev a u nás i do senátu.

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VÍCEMĚŘICE
www.vicemerice.cz, +420 582 388 106
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Přeji pěkné podzimní dny.
Eduard Novotný
starosta obce
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Výstavba rodinných domků ve II. a III. řadě

Usnesení č. 16/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne
14.6.2012 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce:
I.
bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce - úkoly splněny
2. zprávu o činnosti Obecního úřadu od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Mateřské školy
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu kulturní, zdravotní a sociální komise
6. zprávu komise pro projednávání přestupků
7. informaci o přípravě setkání rodáků
II. schvaluje
1. program jednání
2. jmenování zapisovatelky jednání a osoby pověřené přípravou
návrhu usnesení
3. jmenování ověřovatelů zápisu usnesení
4. rozpočtovou změnu č. 2/2012 Domova u Rybníka, p.o. Víceměřice
5. rozpočtovou změnu č. 1/2012 MŠ Víceměřice, p.o.
6. závěrečný účet Obce Víceměřice za rok 2011, a to bez výhrad
7. rozpočtové opatření Obce Víceměřice č. 2/2012
8. Smlouvu o dílo č. 4/2012 na akci „Výstavba chodníku
Víceměřice“ s dodavatelem Presbeton Nova, Olomouc
9. projednání Nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 297/1 a
297/7 – pronajímatel Obec Víceměřice, nájemce Petr Grůz
10. Smlouva o dílo s E-ON – veřejné osvětlení pro II. a III. řadu
nových RD
11. vyplacení poměrné části odměny ředitelce Domova u rybníka
Víceměřice, p.o. Bc. Marcele Burové
12. navýšení měsíční odměny místostarostovi obce o příplatek na
obyvatele s platností od 1.7.2012
III. ukládá:
1. pokračovat ve výzvě o úhradě poplatků za popelnice
- odpovídá p. Rácová
2. pokračovat v koupi pozemku – pí. Vojáčková parcela č. 140/2
v k.ú. Víceměřice
- odpovídá - starosta
3. projednat směnu pozemků mezi Obcí Víceměřice a
Agrodruţstvem Tištín
- odpovídá – starosta
4. dopracovat smlouvu s firmou Staving engineering s.r.o.

odpovídá – p. Buriánek
5. svolat schůzku s vlastníky nové řady rodinných domů
k projednání vjezdů a vybudování chodníků –
odpovídá - starosta do 30.6.2012
Usnesení č. 17/2012
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice dne
13.8.2012 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí – informace přednesené starostou obce
l. o postupu výstavby inţenýrských sítí na II. a III. řadě RD
2. o ukončení výstavby chodníku u I. řady RD
3. o ustavení volební komise na volby 12.-13.10.2012 – 6 členů
volební komise a 1 zapisovatel.
II. schvaluje
1. program jednání
2. jmenování zapisovatelky – p. Burešová, osoba pověřena přípravou
návrhu usnesení – p. Jan Kočí
3. jmenování ověřovatelů zápisu usnesení – p. Kalvodová Hana,
Buriánek Petr
4. rozpočtové opatření č. 3/2012 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. přijetí příspěvku na pořízení elektrocentrály ve výši 18.000,- Kč od
Olomouckého kraje
6. spolufinancování obce na pořízení přenosné elektrocentrály
minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje
7. smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 18.000,- Kč na pořízení
přenosné elektrocentrály od Olomouckého kraje
8. smlouvu o poskytnutí příspěvku 30.000,- Kč z Olomouckého kraje
k úhradě části nákladů na 10. setkání rodáků, bývalých i současných
občanů obce Víceměřice
9. investiční záměr na rekonstrukci domu č.p. 109 na chráněné bydlení
10. vybudování odstavné plochy na p.č. 241/1 a p.č. 240/1
11. uhrazení poloviny nákladů p. Ostrčilovi za práce spojené s montáţí
topení v restauraci v Bloudníku
III. ukládá
1. provést průzkum trhu na zpracování projektové dokumentace na
chráněné bydlení pro 6 osob
2. provést výběrové řízení na dodavatele stavby „chráněné bydlení“

Informace o stavu veřejných 3/2012
- dne 12.7. bylo předáno staveniště pro vybudování veřejného chodníku
před první řadou nových RD. Budování chodníku bylo následně zahájeno.
S kaţdým vlastníkem RD byla uzavřena smlouva o umístění a velikosti
vjezdu přes pozemek obce z veřejné komunikace k RD. Výstavba chodníku
– od bytovky k chodníku Nezamyslice - Doloplazy byla prováděna od 12.7
do 30.7 K zajištění průchodnosti bylo nutné odstranit jeden telefonní sloup
a přemístit vedení na dům p. Malčíkové. Po dokončení chodníků se řeší
s kaţdým vlastníkem RD úprava veřejného prostoru na pozemku obce před
jejich domy. S několika je jednání velmi náročné.
- počátkem července bylo ukončeno vybudování nové přípojky el. proudu,
výstavba transformátoru a zapojení el. energie pro jednotlivá odběrná místa
stavebníků nových rodinných domků v I. a II. řadě. Celá síť je dána
k uţívání od 1. září.
- výstavba inţenýrských sítí pro nové RD pokračovala napojením přívodu
vody a kanalizace na současnou síť v obci
- dne 17.7. byly zahájeny práce na vybudování zpevněné komunikace pro 2.
a 3. řadu rodinných domků a spojnice na hlavní silnici. Po vybudování, při
naváţení stavebních materiálů automobilovou soupravou s přívěsem, byl
poškozen nově vybudovaný veřejný chodník. Oprava je řešena na náklady
dopravce.
- dne 18.9. byla provedena kolaudace hlavního řádu rozvodu plynu pro II. a
III. řadu RD
- v drobných opravách byla provedena výměna dvou oken na veřejné
knihovně, oprava štítů budovy obecního úřadu, oprava fasády na skladu u
mateřské školy, pokračují opravy na budovách v Domově u rybníka.
- je určeno nové stanoviště pro kontejnery na tříděný komunální odpad
z domácností v první řadě nových RD v horní části obce. Jsou doplněny dva
nové kontejnery na bílé sklo – u Bloudníku a u Musilového.
- v druhé polovině srpna a počátkem září „trénovaly“ vlaštovky odlet do
teplých krajin Kaţdé ráno bylo moţné vidět i více neţ 300 jedinců na
elektrických drátech nad domy v ulici k Domovu u rybníka.
Dne 12.září ráno byla najednou naše obec bez vlaštovek. Následně se po
týdnu objevilo nové hejno, které si udělalo zastávku k odpočinku na stejném
místě kde se shromaţďovaly naše vlaštovky. Přejeme jim dobrý let i cestu
za teplem a šťastný návrat na jaře 2013.

Oceňujeme a děkujeme
-poděkování patří kolektivu zaměstnanců v mateřské školce, kteří vzorně
připravili celou budovu, veškeré zařízení na zahájení nového školního roku.
Dětem se zajisté v pěkném prostředí příjemně pobývá.
- po prázdninách opět zahájil svoji činnost keramický krouţek pod vedením
p. Míkové. Krouţek se schází pravidelně a zve další zájemce kaţdý čtvrtek
od 16 - 18 hod. do budovy mateřské školy.
Negativní jevy
- 17. července bylo zjištěno poškození několika kmínků okrasných dřevin
v ulici před obecním úřadem.Ve výšce cca 60 cm od země jsou kmínky
poškozeny řezným nástrojem. Přímo před obecním úřadem bylo ve výšce
cca 190 cm v koruně stromku ulomeno několik větviček. Svádět poškození
stromků na zvěř je nedůvodné. K podobnému poškození vysázených prutů
vrbiček došlo jiţ v jarním období na Aleji podél odtoku z rybníka. Proč
někdo ničí zlomyslně práci jiných, kteří se snaţí, aby naše obec byla pěkně
upravená?
- ze zaparkovaného stavebního stroje, firmy provádějící úpravy na veřejném
vodovodu na farmě Agrodruţstva, byla v noci ukradena nafta.
- někteří z majitelů psů při procházkách po obci nerespektují povinnost
odstranění psích extrementů, které zanechávají na veřejném prostranství.
- přes opakovaná upozornění na dodrţování pořádku okolo nově
instalovaných dřevěných posezení je na stanovišti pod kapličkou na zemi
téměř „ustláno“ zbytky cigaret a dalších papírových, plastových a
hliníkových odpadů. Nepořádek nedělají jen předškoláci, na které je snaha
tento stav svádět.
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta
Zahájení školního roku v MŠ Víceměřice
Léto se přehouplo do babího léta a s ním nastal další školní rok 2012 – 2013.
Je to jiţ 6 roků co funguje provoz v mateřské školce ve Víceměřicích a děti
nemusí dojíţdět do školek po okolních vesnicích.
Po prázdninovém odloučení všichni jistě načerpali nové síly, rodiče a
prarodiče si uţili svých ratolestí a naopak.
Budova školky, která v měsících červenci a srpnu zela prázdnotou 3. září
opět oţívá, všude je slyšet veselý smích a švitoření dětí, které si sdělují

spoustu zajímavých záţitků z prázdnin. Většina z nich se těšila na své
kamarády a kamarádky, ale i na paní učitelky. Samozřejmě jsou zde i děti
nové, které k nám přichází plné napětí a očekávání, co je ve školce čeká.
Některé z nich čeká první odloučení od rodičů, které se neobejde bez
slziček. Seznamují se s novým prostředím, s novými kamarády, učitelkami a
hračkami.
Prvních 14 dnů je za námi, adaptační období děti zvládly opravdu výborně a
všichni se pustili do společné práce. Seznámily se se skřítkem Vítkem, který
je bude v letošním roce provádět novým třídním programem nazvaným: „Se
skřítkem Vítkem poznáváme, jaké dary země máme“. Začínáme
tematickým celkem „Podzim klepe na dveře, ve strakaté zástěře“, jehoţ
cílem je vnímání změn v přírodě a uplatnění vlastních zkušeností
z pozorování světa kolem sebe. Děti se seznamují s podzimními pracemi na
poli, se sklizní brambor a dalších plodin, ale také s jejich vyuţitím. Umí uţ
také několik nových básniček a písniček, se kterými se doma jistě
pochlubily ( Kopu, kopu brambory..., Neposlušné brambory..., Koulela se ze
dvora..., Jedna, dva, tři, čtyři pět...). Zakončením tematického celku měla
být slavnost „Bramboriáda“, na kterou jsme se připravovali. Bohuţel díky
nepříznivému počasí jsme nuceni odloţit ji na později a počkat si na
sluníčko.
Všichni přejeme dětem do nového školního roku hodně štěstí a zdraví, ať se
jim společná práce daří a ať jsou ve školce spokojeni.
zaměstnanci MŠ Víceměřice

Eura. Zhlédli jsme také ukázku muzikoterapie, kterou vede pan Kratochvíl.
Dále bylo do programu zařazeno představení šermířské skupiny Aqua Fortis
z Němčic nad Hanou, vystoupení sklidilo velký potlesk. Závěr akce patřil jiţ
tradičně našim hasičům, kterým se ukázka hasičského útoku letos opravdu
vydařila. Dne 14. 9. se hudební skupina „Kluci“ zúčastnila závěrečného
koncertu 3. ročníku celostátního pěveckého festivalu „Nad oblaky aneb
kaţdý můţe být hvězdou“. Akce se konala v budově Moravské filharmonie
v Olomouci. Pan Vojtěch Draţovský získal ocenění za nejlepšího bubeníka.
V průběhu prázdnin se konaly individuální jednodenní výlety dle zájmu
jednotlivých domovů a oddělení.
V průběhu prázdnin se realizovaly různé opravy. Nový kabát dostala zídka
kolem Domova, dodělala se fasáda budov ve dvorním traktu a v parčíku u
Domova pro seniory se vybudovala kaple pro duchovní potřeby uţivatelů a
seniorů.
Koncem prázdnin jsme dostali pozvání ze Srdce v domě v Klentnici na 3.
ročník Sportovního dne. Soutěţilo se v šesti disciplínách, na závěr byli
všichni soutěţící odměněni medailí a sladkým dárečkem. Odpoledne hrála
k tanci a poslechu skupina JAZZ z Lednice. Počasí nám přálo a všichni byli
nadmíru spokojeni.
V měsíci září došlo k personálním změnám na sociálním a zdravotním
úseku. Nastoupily k nám také čtyři nové pracovnice na veřejně prospěšné
práce, které se starají především o úpravu venkovních prostor a o údrţbu
zeleně.
Iveta Vydláková, vedoucí Domova 1
Kulturní a společenský život v obci

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Pomalu nám začíná podzim, léto je za námi, a tak určitě stojí za to ohlédnout
se za uplynulými měsíci a připomenout si, co se událo.
Dne 23. června se konalo jiţ jubilejní 10. setkání rodáků a při této
příleţitosti se v Domově konal Den otevřených dveří. Všichni, kteří měli
zájem, mohli se přijít podívat a prohlédnout si náš Domov. Pro návštěvníky
jsme připravili výstavu výrobků našich uţivatelů, tyto výrobky si mohli
zájemci i zakoupit. Hudební skupina „Kluci“ pod vedením paní Lenky
Trněné si připravila vystoupení, které zahajovalo celý program. Dne 24. 6.
jsme pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky připravili Letní posezení s
bohatým programem. Představil se divadelní krouţek pod vedením paní
Valerie Novákové, který se představil s vystoupením na téma fotbalového

Komise kulturní, sociální a zdravotní
Komise Vás prosí i ţádá, abyste se při čtení těchto řádek zamysleli, zda i Vy
nemůţete pomoci či upozornit na svoji šikovnost. Všude se mluví o potřebě
pomoci druhým – ne zadarmo. Ţije zde na jedné straně dost starších i
mladších občanů, kteří by občas potřebovali pomoci při sekání trávy, opravit
zámek, něco natřít, vymalovat – jednoduché domácí práce – pověšení
záclon, výměna ţárovky a další.
A na druhé straně jsme zde šikovní – muţi i ţeny, kteří by si mohli i trošku
přivydělat. Bylo by třeba, abyste dali na sebe kontakt, uvedli moţnost vašich
schopností. Občané by se mohli na stránkách obecního časopisu s nabídkou
seznámit a ostatní jiţ bude záviset na vzájemném kontaktu……
Mgr. Věra Melíšková

Letní střípky z činnosti Hasičů a Zahrádkářů
Ani v létě se činnost spolků nezastavila a opět jsme připravili několik akcí,
na kterých jste se mohli pobavit s námi, či jsme spoustu akcí navštívili, buď
jako soutěţící nebo se jen tak pobavit. Připomeňte si je teď společně s námi.
Příspěvky tentokrát přidalo několik autorů, takţe se určitě nebude jednat o
monotónní čtení ...
30. 6. 2012 - Dobromilice - závody mladých hasičů (SDH)
Soutěţ v Dobromilicích pro nás byla úspěšná. Na téhle soutěţi se uţ chytlo i
druţstvo starších a vybojovali pohár za 2. místo. Druţstvo mladších opět
horší čas, ale i tak dovezli pohár za 3. místo.
30. 6. 2012 - Dětský den - Hurá prázdniny (SDH)
Skončil školní rok a Hasiči pro děti, jako kaţdoročně, připravili soutěţní
dětské odpoledne. V téměř tropickém počasí jsme se opět sešli v sobotním
odpoledni na Chatě, strávit čas hraním a zábavou. Jako vţdy byla připravena
tradiční trasa Svodnicí, kde na stanovištích byly opět drobné soutěţe, jako hod míčkem na cíl, házení krouţků, ryby, střelba ze vzduchovky, a další pro trénink odhadu, postřehu a přesnosti. Po návratu do cíle na Chatu, na
děti čekaly další zábavné úkoly.
Letos bylo navíc připraveno, nejen pro děti Kolo štěstí a sl. Špačková zde
měla koutek s malováním na obličej a na tělo. S nastalým koncem školního
roku nechyběla ani soutěţ v hodu školní brašnou za keř a do dálky, kde
soutěţily nejen děti, ale své dovednosti z mládí si osvěţili i dospělí.☺ Ani
tentokrát nechyběla soutěţ v přetahování lanem hoši proti dívkám. V
letošním roce bylo připraveno i další ozvláštnění, a to soutěţ pro děti, v
pojídání obrovského vdolku, ve kterém byla uprostřed zapečena 50-ti koruna
Na závěr odpoledne zaplápolal táborák, na kterém si všichni soutěţící opekli
svůj zaslouţený, první prázdninový špekáček. A jelikoţ bylo nádherné
počasí, odpoledne se protáhlo při posezení s hudbou, občerstvením - včetně
specialit z udírny - aţ do pozdního večera ....
7.7.2012 - Hodový pohár - Doloplazy (SDH)
Začátek prázdnin nám trochu zamíchal sloţením v druţstvu mladších.
Jelikoţ někteří odjeli na prázdniny, museli jsme na závod překopat téměř
celé druţstvo. Do soutěţe bylo přihlášeno 7 druţstev mladších ţáků a 11
druţstev starších ţáků. V kategorii mladší si naše druţstvo vedlo dobře, ale
jedenácti setinami je místní posunuli aţ na nevděčné 4. místo. Starším se
dařilo a ve velké konkurenci obsadili 3. místo.

26.7.2012 - Prohlídka zahrádek (ČZS)
V době prázdnin je ten správný čas, kdy probíhá oblíbená akce, kterou jiţ
několik let iniciují zahrádkáři, a tou je Prohlídka zahrádek.
I letos se nám podařilo vytipovat majitele dvou zahrádek, kteří byli s
předstihem osloveni a souhlasili s tím, aby jim ostatní nakoukli pod pokličku
jejich zahrádkaření, které v dnešní době uţ není jen o lánech brambor, řepy a
běţných zelenin ...
V avízovaný čas se sešlo opět na 25 příznivců zahrádkaření a první
prohlídka byla u manţelů Jarmily a Jaroslava Horákových. Bydlí téměř na
konci klasické vesnické zástavby, kdy se za domem nachází dvůr i s
drobným hospodářstvím, ve kterém je dodnes místečko i pro malochov
slepic a králíků, kteří uţ v dnešní době téměř vymizeli. Ale i přesto dvorek
uţ plní funkci spíše okrasnou, nejen sečeným trávníkem, ale i spoustou
nádob s květinami a netradičních podstavců, na kterých jsou květiny
rozmístěny. Zahradě pak dominují tři vzrostlé ořešáky, doplněné po krajích
zahrady dalšími ovocnými stromy. Za dvorem začíná okrasná a relaxační
část zahrady, s pergolou, posezením, ohništěm a nadzemním bazénem, s
pěstěným trávníkem kolem, obklopena květinovými záhony, která je od
uţitkové části zahrady oddělena zelenou stěnou z trávy ozdobnice čínské a
pásu nádherně kvetoucích slunečnic. V uţitkové části jsme pak zahlédli
téměř veškeré zeleniny a nechyběl ani záhon s melouny. Pan Horák nám při
prohlídce prozradil i netradiční fígl s kbelíkem beze dna, pro pěstování a
snadnou sklizeň křenu, který jsme mnozí z nás viděli poprvé a zajisté si ho i
doma vyzkoušíme. Po ochutnání výtečného cuketového koláče a poděkování
majitelům domu, jsme se přesouvali k další prohlídce, ale cestou
Chaloupkami se strhl prudký liják a tak jsme asi 15 minut, všichni
nedobrovolně, strávili ve vratech a dveřích domů schováni před deštěm.
Po dešti jsme se sešli na další štaci, a tou byl dvůr a zahrada p. Jany
Svobodové. Dům se nachází opět ve starší vesnické zástavbě, takţe na dvoře
jsou ještě původní udrţované hospodářské budovy, jeţ dvoru a zahradě
dávají tu kouzelnou atmosféru ţivota na venkově. Dvůr volně přecházející v
zahradu je ukončen stodolou s mlatem. Mírně svaţitý terén dává
vyniknoutpozvolným terasám, plných známých i méně známých okrasných
květin, vytvořených nepravidelnými tvary záhonků a skalek, ohraničenými
kameny a oddělovaný smyčkami udrţovaného trávníku, jenţ mezi nimi tvoří
labyrint cestiček. Celý dvůr uţ je v současnosti tvořen jako okrasně
relaxační, takţe zde opět nechybí nadzemní bazén, pergola, krb či ohniště,
ale najde se tu i místo pro pěstování čerstvé zeleniny a bylinek na běţnou
spotřebu, opět na ohraničených záhonech, které nenarušují vzhled této

nádherné zelené oázy.
Nyní hojně pouţívaný termín relaxačně okrasná zahrada je hodně zavádějící,
neboť aby práce, při udrţování takovéhoto obrovského prostoru zeleně v
bezplevelném stavu s tím, aby celkový dojem byl jedním slovem krásný,
byla relaxem, musí být zároveň i velkým koníčkem, coţ pro činorodou p.
Svobodovou a vnučku Marcelu, dle výsledku jistě je.
Nemůţu ještě závěrem vynechat nádhernou zelenou dominantu dvora,
kterou je břečťanojabloň, která mne osobně opravdu fascinovala. Při loučení
s tímto krásným dvorem nám byly ještě nabídnuty na posilněnou výborné
koblíţky, a pak uţ se kroky příznivců zahrádek ubíraly k poslednímu cíli
odpoledne, k domečku u kolejí. Tahle zahrada byla původně namyšlena jako
téměř bezúdrţbová, jen se zeleným trávníkem, ale po vytvoření různých
záhonků, zálivů a terénních úprav s květinami, tuto bezúdrţbovost v
poslední době začínám hrubě přehodnocovat. Od minulé návštěvy se mi
podařilo vybudovat jen nový minizáhonek se zeleninou, aby se dalo jen tak
zobnout čerstvých sezonních zelenin. Po krátké prohlídce jsme zasedli na
dvoře pod širým nebem, aby jsme pobesedovali a trošku se občerstvili, po
odpolední procházce po zahrádkách, malým občerstvením, jeţ pro všechny
věnovali zahrádkáři, kdy nechyběla klobása z udírny, či loňská přepálená
jablíčka. Besedovalo se o všem moţném, nechyběly ani veselé historky, ale
došlo třeba i na téma sklep na ovoce, kdy přítel Balher neváhal, během
debaty skočit na kolo, a po chvilce přivezl košík jablek z loňské sklizně,
které ač uţ téměř v srpnu, byly a chutnaly jako čerstvě utrţené. Podle toho,
ţe jsme společně strávili celý podvečer v druţné debatě, aţ téměř do tmy,
tak si myslím, ţe tahle akce se opět můţe zařadit mezi ty, které se nám
vydařily ...
28.7.2012 - Pyžamová párty (SDH)
Téměř uprostřed prázdnin, uspořádali Hasiči, na Chatě ve Svodnici, uţ po
několikáté, recesní zábavu pro malé i velké, s názvem Pyţamová párty.
Podvečerní vedro přilákalo do stínu stromů ve Svodnici, na šedesát
návštěvníků v negliţé a další třicítku civilistů.
Areálem Chaty se nesla vůně uzených specialit, desky stolů zkrápěly kapky
z rosících se půllitrů osvěţujícího pivního moku, k dobré náladě nebo tanci
zněla reprodukovaná hudba a na stole s naší neobvyklou recesní tombolou,
přibývaly kromě hlavních cen od Hasičů i další, mnohdy kuriózní ceny,
které jak uţ se pro tuto akci stalo zvykem, do tomboly věnovali sami
návštěvníci.

Těsně před setměním jsme si zapózovali před objektivem a na památku si
pořídili nejen pro nás, ale i pro budoucí generace, tradiční společnou fotku v
negliţé. Večer v poklidu a pohodě plynul aţ do 10. hodiny, kdy se ozvalo
hrozivé zaburácení .... Organizátoři se ihned pustili do přípravy prostor pro
moţné skrytí návštěvníků před deštěm a rozhodli jsme se o něco dříve začít
s hlavním bodem večera, s naší netradiční tombolou. Mezitím však uţ se
spustil z nebe déšť, který nás všechny zahnal do Chaty. Po krátké přeháňce
jsme osušili stoly a ţidle a začalo avízované losování, které bylo asi v půli
opět přerušeno deštěm a úprkem všech dovnitř do Chaty, kde uţ bez
ozvučení proběhlo závěrečné vylosování všech cen, které se dostaly ke
svým novým majitelům, včetně ceny hlavní, kterou věnovali jako
kaţdoročně Hasiči, a tou je jiţ tradičně barevný televizor Sony i se
setoboxem, který vyhrála sl. Míša Trněná.
Jelikoţ se po druhé přeháňce citelně ochladilo, většina účastníků ve svých
lehkých nočních úborech vykročila po skončení tomboly ke svým
domovům. Škoda, ţe nám tento slibně se rozbíhající večer a noc, narušilo
počasí ... Nezbývá nám proto nic jiného, neţ se těšit zase za rok, na další
"pyţamovku", kdy uţ nám počasí, zcela určitě, zase vyjde ….
12.8.2012 - O hodový koláč - Kojetín (SDH)
Dne 12. srpna jsme se vydali do Kojetína, na soutěţ mladých hasičů "O
hodový koláč". I kdyţ nás celé dopoledne provázelo deštivé počasí, dosáhli
mladí hasiči vynikajících výsledků. Mladší ţáci obsadili 3. místo a starší
ţáci 2. místo. Soutěţ probíhala dvoukolově a časy se sčítaly.
8.8.2012 - Závody hasičských veteránů Mořice (SDH) aneb Veteráni
nespí. Z přemýšlení nad přípravou nočního závodu mládeţe v Dřevnovicích
mě vytrhl telefonát bratra Fidry - starosty sboru ze sousedního 17. okrsku.
Protoţe jsem pro kaţdý dobrý počin, souhlasím s uspořádáním prvního
závodu veteránů v Mořicích odpoledne 18. srpna a to ještě před noční
soutěţí mládeţe. V 15 hodin se ke zbrojnici v Mořicích sjíţdějí veteránská
druţstva, kromě domácích, z našeho okrsku Víceměřice a Doloplazy a dále
druţstvo veteránů a veteránek z Vřesovic. 'Účast 4 druţstev muţů veteránů a
2 druţstev veteránek není aţ tak špatné, je rozhodnuto soutěţ absolvovat ve
dvou kolech, kde se počítá lépe dosaţený výsledek. Naše mexické druţstvo,
které se předešlého dne nesešlo v dostatečném počtu k tréninku, jede na
ostro, chybějícího špicaře nahradí výpomoc bratra Kvíčaly z SDH Němčice.
Naše snaha po vítězství je v prvním kole zmařena opačným chodem

stříkačky PS - 8 a k dokončení poţárního útoku je třeba nápovědy
přihlíţejících diváků. Následný čas nás pak staví pouze na poslední místo. K
druhému pokusu nastupujeme s vědomím obsadit alespoň 3. místo. Špatná
práce s košem a nedotaţené závity savice u stříkačky nás však staví na
bramborovou pozici a poráţí nás i ţeny. Domácí veteránky nakonec v
druhém kole poráţejí soupeřky z Vřesovic. Následná radost bratra Fidry nad
výsledkem a kapek z kádě - kam s rozběhem skočil, inspiruje všechny
jejich členky druţstva k postupné koupeli.
Pro domácí tak premiéra veteránských závodů dopadla víc neţ skvěle, pro
naše druţstvo to znamená pak trénink a ponaučení pro nadcházející soutěţ
veteránů ve Víceměřicích.
18.8.2012 - Noční závody mládeže Dřevnovice (SDH)
Noční závody v Dřevnovicích byly zaměřené na poţární útok a byl také
připraven noční branný závod. Naše druţstvo mladších ţáků bylo velmi
úspěšné jak v poţárním útoku, tak v branném závodě. V obou disciplínách
vybojovali 1. místo. Druţstvo starších získalo v poţárním útoku 2. místo a v
branném závodě 4. místo. Na slavnostním vyhlášení výsledků naše druţstvo
mladších k poháru dostalo ještě velký putovní pohár, coţ je pro náš kolektiv
další letošní úspěch.
PS: Věřím, ţe našim mladým dodalo elán k výkonům i mohutné fandění
rodičů a příznivců z Víceměřic, kteří přijeli povzbudit naše týmy ...
25.8.2012 - Dětský den - Konec prázdnin (SDH)
V předposledním prázdninovém sobotním odpoledni, uspořádali Hasiči jiţ
tradiční dětský den, jako rozloučení s blíţícím se koncem prázdnin. Pro děti
byla připravena tentokrát téměř dvoukilometrová trasa Svodnicí s
kontrolními stanovišti, kde bylo třeba splnit rozmanité úkoly.
Hned na startu si vyzkoušely svou obratnost - při prolézání plátěným
tunelem, přesnou trefu vyţadoval hod míčkem na cíl, dovednost se
zjišťovala při vázání tkaniček na zapomenutých obrových botách (školáci
tento úkol absolvovali se zakrytýma očima), svůj odhad vyzkoušely při
házení krouţků, zručnost při přenášení míčků na tenisových raketách,
trpělivost vyzkoušely i při lovu PET-ryb a přesnou mušku při střelbě ze
vzduchovky. Na Chatě na ně pak čekala další soutěţ, organizovaná ţenami z
rodin Mézlových, a tou byla dráha zručnosti na čas, ve které bylo skákání
přes švihadlo, slalom s míčkem na lţíci do kopce a hod krouţky na cíl. Po
absolvování všech soutěţí byl zapálen táborák, na kterém si děti mohly

opéct zaslouţený, vysoutěţený špekáček. Po občerstvení proběhla další ze
soutěţí, která nesmí chybět - přetahování lanem - děti versus dospělí. Rodiče
byli po prázdninách uţ znatelně utahaní, zato vítězné děti jen sršely silou a
energií a byly plné svěţesti do nového školního roku, který je čekal uţ za
týden .... Celé odpoledne probíhalo i Kolo štěstí pro děti i dospělé a bylo
připraveno i obvyklé chutné občerstvení.
Na sklonku odpoledne proběhl nástup dětí a závěrečné vyhodnocení, kdy se
dětem předávaly ceny, které věnovali Obecní úřad, MUDr. Mézlová a v
neposlední řadě i Hasiči.
Speciální cenu obdrţel na závěr odpoledne při vyhodnocování i bratr Joţa
Horák, za spontánní exhibici, kterou předvedl během soutěţí dětí, při
skákání přes švihadlo. Je vidět, ţe takové věci se nezapomínají a většina dětí
se má ještě co učit ... Dětský den uţ asi uzavíral letošní sezonu veřejných
akcí v přírodním areálu na Chatě ve Svodnici ….
25. - 26.8. 2012 - Výstava řezaných květin (ČZS)
O víkendu 25. - 26. srpna připravili zahrádkáři ukázku svých - zejména oku
lahodících výpěstků - výstavu řezaných květin.
Na sobotní otevření výstavy bylo ve vázách připraveno na 100 druhů
sezonních květů, které byly doplněny minikolekcí bonsají i s ukázkou
tvarování od naší členky p. Koutné, dále pak expozice fotografií květin,
víceměřických zákoutí a krás od fotografky Marcely Iránkové, několika
ozdobnými, krásnými květinovými vazbami od p. Pavly Novotné a celá
výstava byla doplněna nabídkou hrnkových trvalek, trav a cibulí okrasných
květin.
Výstavu květin shlédlo během víkendu kolem 80 návštěvníků, kteří se
pokochali krásou a pestrobarevností exponátů, a kromě mnohdy nových
poznatků o různých druzích - po diskuzi s p. Ševčíkem - který celou akci
inicioval a zaštiťoval, si domů odnášeli i nový sadbový materiál ...
Zahrádkáři děkují všem členům i nečlenům (i přespolním), kteří nám dodali
své nádherné výpěstky k vystavení a podělili se o radost a příjemný pocit
z barevné, voňavé krásy a rozmanitosti s ostatními.
31.8.2012 - Zájezd ČZS
Dne 31.8.2012 se konal tradiční výlet ĆZS – trasa Kopřivnice, Śtramberk,
přes Hukvaldy do Kozlovic, pak dále přes Frenštát pod Radhoštěm a pak
Roţnov pod Radhoštěm. Natěšených cestovatelů z Víceměřice, Němčic n/H
a Mořic bylo čtyřicet. Počasí přálo, příjemné babí léto, bez deště, pěkné

vyhlídky. Kopřivnice – Technické muzeum je zcela unikátní. Je zde
zachycena 150-letá historie automobilů Tatra. Původní název města
Nesseldorf a Ignác Šustala – občan města, začal vyrábět kočáry, pak
ţelezniční vagóny. V roce l897 vyjíţdí první automobil Präsident. Postupně
se vyráběly osobní i nákladní vozy, v roce 1923 představila firma osobní vůz
T11. Před technickým muzeem v centru města stojí rychlíkový vůz
Slovenská strela z roku 1935. V perfektních expozicích jsou začleňovány
vozy podle doby výroby. Nadchnul nás expediční vůz Tatra 805 cestovatelů
Zigmunda a Hanzelky, originály vozů Tater Dakar, vozy, které projely cestu
kolem světa – 150 zemí, Tatra, která vozila léky do Lambarene. Je tu 60
osobních a nákladních aut, podvozky, motory, sportovní letoun, modely,
fotky, rarity. Kaţdý z nás si koupil alespoň jako suvenýr pohlednici a otiskl
pamětní poštovní razítka, třeba i na ruku. Potěšila nás expedice Emila a
Dany Zátopkových. Emil je rodák z Kopřivnice a 19. září tu bude jeho ţena
také oslavovat 90. narozeniny. Oba se narodili ve stejný den. Další město,
které je s Kopřivnicí spojeno, ale je to úplný opak – Štramberk. Před
návštěvníky se na kopečku objeví perníkové malebné městečko – moravský
či valašský Betlém. Na zámečkem vévodí zřícena hradu s válcovou věţí –
Trúbou. Město je tvořeno souborem valašských chalup z 18. a 19. století. U
parkoviště jsme minuli vchod do Národního sadu, kde jsou sochy národních
buditelů, kteří mají spojitost s tímto krajem a legendární jeskyně Šipka, v níţ
se r. 1880 nalezla čelist neandrtálského dítěte. Město proslavily perníkové
uši, začaly se péci na paměť vítězství štramberských křesťanů nad
mongolskými vojsky v r. 1241. Mongolové opustili leţení a nechali pytle uší
křesťanům, které vozili z bojů svému chánovi. Všichni jsme si je zakoupili
jako suvenýr. Nejlépe chutnají plněné neslazenou šlehačkou s malinami.
Prohlédli jsme si náměstí a Muzeum hraček, které je největší v republice,
Muzeum loutek, kde letos vystavuje M. Kníţák 450 loutek. Muzeum Zd.
Buriana, který zde dlouho ţil a je světoznámý malíř pravěku a
dobrodruţstvíčekají většinu z nás aţ v další návštěvě, protoţe nám chyběl
čas. Většina z nás vyšla „zlatou“ uličkou směr Trúba a zpět po více neţ 200
schodech dolů – či opačně. Ulička je jak z pohádky, ale výhled na Beskydy
je nezapomenutelný. Kdo vylezl ještě o 40 m výš na Trúbu, měl pocit jako
pták. Pro občerstvení byl zvolen Městský pivovar, který patří mezi nejstarší
pivovárečné domy. Vaří speciál Trubač i silná piva s ovocnými příchutěmi a
vedle u Jaroňků jsou i Pivní lázně. Ne všichni byli ale spokojeni s jídlem. Je
to ovšem vina kuchaře, který nevěnoval dostatek pozornosti výpravě. pro
podruhé je nutno ţádat hned nápravu číšníka a jídlo vrátit. Čas nás velice
tlačil, projeli jsme úzkou silnicí překrásnou krajinou do Hukvald, ale museli

jsme pokračovat do nedalekých Kozlovic, kde jsme měli objednanou
prohlídku „fojtství“. Nakonec jsme minuli i Śmiřákův mlýn, který je
v provozu, ale drobně pršelo a hosté jsou tam očekáváni hlavně v hospodě U
mlynářky – a my byli po jídle. V č.p. 1 – Objekt fojtů je od r. 2004
rekonstruován velice zdařile. V přízemí jsme navštívili školu z poloviny 19.
století. Vrátili jsme se do svých ţákovských let, ovšem ne tak daleko. Seděli
jsme ve starých lavicích, před sebou tabulky s hubkou, kalamáře, dřevěné
poháry, kolem staré obrázky, Komenského desatero i školní řád, obraz císaře
Pána i rákosku. Půl místnosti zaplnila obrovská kamna, která sem
zasahovala z vedlejší kuchyně. Prošli jsme kabinetem, místnůstkou učitele,
starou kuchyní, tam nás zaujalo všechno – třeba to, ţe kamna vyhřála třídu
na 3 dny. Byla zde i obecní šatlava v podzemí. Nechyběl ani chlév, vedle
byteček 2x3 m pro podruha se šesti dětmi. Ţivot byl obrovsky těţký, ale lidi
byli rádi, ţe jsou pospolu, ţijí v přírodě. Těšil je kaţdý den a kaţdá
maličkost. Druhá část prohlídky byla v patře. Ale vstup do Sakrální galerie
většinu z nás ohromil a ze všech stran proudila k nám pozitivní energie. To,
co zde člověk vidí, nestačí nejen obdivovat, jen stát, vnímat očima a cítit
nádhernou vůni včelího vosku kolem. Většina předmětů je lidové umění –
ne technicky dokonalé, ale ti, kteří je před stovkami let vyrobili, do všeho
vloţili upřímnou modlitbu, výraz úcty v Boha a Svatým. Stojí za to sem
přijet znovu, postát při nádherné hudbě a nabít se pozitivním nábojem.
Misály z 15. století, Svatováclavská bible z r. 1677, gotické misály ručně
malované, kříţová cesta, děkovné malby na dřevě, piety, láhve s kalváriemi
z 19. století a další jsou zde uchovány pro další generace a pro krásu a
odpočinek. I v Kozlovicích se vaří dobré pivo z kvasnic i borůvkové. A tak
byl další suvenýr. Vaří se i v Hukvaldech. Cesta dál vedla krásnou krajinou
kolem skokanských můstků ve Frenštáte pod Radhoštěm připravených na
závod 1.9. – memoriál J. Rašky. Město Roţnov pod Radhoštěm nás přivítalo
v podvečer. Je plné kytek, lidí, vláček Roţnováček končil bohuţel svoji
poslední jízdu. A tak jsme se rozešli po různých osvěţovnách, cukrárnách a
posilnili se i na cestu zpět. Jeli jsme kolem Teplic nad Bečvou, Hranic,
Přerova a uţ ve tmě jsme projeli Bochoří, Chropyní … Dobrý start – dobrý
dojezd. Dobrá nálada nás provázela celý den. Můţeme ale všem návštěvu
tohoto kraje jen doporučit.
1.9.2012 - Mikroregion Němčicko se baví v Dřevnovicích (SDH)
S koncem prázdnin proběhla tradiční akce mikroregionu, Němčicko se baví,
tentokrát v obci Dřevnovice. I letos poţádal starosta obce Hasiče o sloţení
soutěţního druţstva, které by Víceměřice reprezentovalo, coţ se bez

problémů podařilo a na zahájení soutěţně zábavného odpoledne, nastoupil
tým ve sloţení: Michala Trněná, Romana Novotná, Karel Rehák, Luboš
Novotný, Jaroslav Horák a Jakub Štébl. Po propršené páteční noci a
urousaném sobotním ránu, kdy se citelně ochladilo, se kolem oběda počasí
trochu vybralo a my jsme vyrazili do Dřevnovic.
Úvod celého zábavného odpoledne proběhl u obecního úřadu, kde se řadil
průvod, který po 14 hodině vyrazil s plnou parádou, v čele s Maţoretkami,
Dechovou hudbou z Němčic, následován zástupci a soutěţícími ze všech
obcí regionu, který pak prošel téměř celou obcí aţ na místní Sportovní areál,
kde při slavnostním nástupu proběhlo zahájení soutěţní části.
První soutěţí byl závod na Pětilyţích, coţ byly dvě prkna s popruhy, pro pět
párů nohou, kdy celý tým musel sladit krok a společně na čas dolyţovat
určenou trasu. V pořadí druhou soutěţí bylo, na gymnastickém míči v sedě
přeskákat slalomovou trať - v těchto dvou soutěţích se nám hodně dařilo.
Další soutěţí bylo nafukování balonku do prasknutí na čas, zde jsme trochu
doplatili na poctivost, kdy se nám nedařilo stále dofouknout do prasknutí
balónek , i kdyţ uţ měl pomalu velikost gymnastického míče. Jiným
druţstvům praskaly balonky, zejména díky pouţití nehtů hned při velikosti
míče na házenou ... Jelikoţ všechny disciplíny byly na čas, ztráceli jsme zde
plusové body. Čtvrtou soutěţí bylo sráţení co největšího počtu válečků
proudem vody z dětské vodní pistole, kdy jsme spoustu vody ztratili při
sráţení posledního válečku, který drţel jako přibitý ... Poslední disciplínou
byla soutěţ starostů společně s týmem, která spočívala v tom, ţe starosta
proběhl slalomovou dráhu s hromadou vdolků a všichni členové druţstva,
museli kaţdý sám, sníst na čas, bez zapíjení, velký snad čtvrtkilový vdolek.
Tahle soutěţ probíhala aţ na závěr odpoledne a naši doplatili na to, ţe
občerstvení od pořadatelů pro soutěţící, pojedli těsně před touhle soutěţí
adostat do sebe ještě tuhle maxiporci byl pro některé nadlidský výkon.
Jednotlivé soutěţe neprobíhaly v kuse, ale byly oddělovány výstupy klaunů které bavily snad jen děti, Bublinkovou show, kouzelnickým vystoupením,
dále vystoupením tanečního dua z Talentmánie z Elektro boggie a dalšími
vstupy, celé odpoledne provázela Heidi Janků. Koho nebavilo dění na podiu,
mohl se projít areálem a zasytit své chuťové buňky u mnoţství stánků, které
nabízely vše moţné a děti se mohly zabavit na krásném dětském kolotoči či
skákacím hradě.
Závěr odpoledne pak patřil vyhodnocení soutěţí, kdy jsme se sice neumístili
na předních pozicích, ale za to nás hřál pocit, ţe jsme soutěţili poctivě.
Myslím si, ţe zde vůbec nešlo o to, kdo vyhraje, ale aby se při soutěţích
bavili nejen soutěţící, ale i diváci, coţ se určitě zdařilo. Jen škoda ţe

Víceměřských fanoušků se sešla jen necelá dvacítka.
Večer uţ patřil vystoupení Heidi Janků a večerní taneční zábavě s
ohňostrojem, kterého uţ jsme se my ale nezúčastnili ….
8.9.2012 - O pohár starosty obce Víceměřice (SDH)
Soutěţ v poţárním útoku mládeţe se konala v sobotním dopoledni 8. září, na
místním hřišti. Do soutěţe se přihlásilo 12 druţstev mladších ţáků a 11
druţstev starších ţáků. Jako první se rozběhly útoky v kategorii mladší.
Naše druţstvo ,,A" ukázalo bezchybný útok a čas 26,7 sekund byl hodně
nadějný. Mezi dalšími soutěţícími nastoupilo naše druţstvo ,,B", sloţené z
těch nejmenších. Těm se ale na domácí půdě nedařilo ( menší zaváhání na
proudnici) a s časem 43,8 sekund bylo jasné, ţe nemohou pomýšlet na
nějaké pohárové umístění. V kategorii starších naše druţstvo mělo výborný
nástup do útoku, ale chybička se vloudila a rozpojená hadice na rozdělovači
je stála cenné vteřiny a výsledný čas 36,6 nebyl nijak ohromující.
Výsledné pořadí soutěţe u mladších: 1. místo Vícov, 2. místo Víceměřice
,,A", 3. místo Popůvky ,,B". U starších se na 1. místě opět umístily a
putovní pohár si odvezly Krasice, 2. místo Doloplazy, 3. místo Němčice
nad Hanou.
Poděkování patří všem členům i nečlenům našeho sboru, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu celé soutěţe a sponzorům děkujeme za pěkné ceny do
soutěţe.
8.9.2012 - Sobota plná pohárů (Hasičské závody Víceměřice) (SDH)
Sobota 8. září 2012 ve Víceměřicích by mohla být vyhlášena
svátkemhasičského sportu. Vţdyť celý den od časných ranních hodin
prakticky aţ do tmy soutěţilo 39 hasičských druţstev o 16 pohárů a
hodnotné ceny pro všechny účastníky sportovního klání.
Základ úspěchu spočinul jiţ v samotné přípravě soutěţí. Krátce se zmíním o
2. ročníku soutěţe "o putovní pohár starosty obce" vypsané pro kategorii
mladších a starších ţáků. Po loňské premiéře se pořadatelé vrátili ke
klasickým nástřikovým terčům a časomíře 16. okrsku. Dotace od
Olomouckého kraje na sedací sety a stánek pro závody a krásné poháry
přilákaly na závody nejen diváky, ale i vysokou účast 23 soutěţních
druţstev mládeţe. O výsledcích a umístění druţstev mládeţnických
kolektivů pojednává samostatný článek a tak se pouze spokojím s
konstatováním, ţe druţstvo mladších ţáků Víceměřic obsadilo skvělé 2.
místo. Díky nasazení všech zúčastněných se nám podařilo úspěšně ukončit

soutěţ mládeţe ve 13. hodin a jiţ se nám sjíţděli účastníci veteránské
soutěţe. Letos se jiţ konal 11. ročník a přinesl rekordní účast veteránských
druţstev, a to 10 druţstev veteránů a 6 druţstev veteránek. V soutěţi muţů
soupeří o putovní pohár ing. Miloslava Vlčka, ţeny soutěţí o pohár starosty
16. okrsku. Své místo si soutěţ našla jak mezi účastníky soutěţe, tak i mezi
diváky. Na naši veteránskou sešlost 16. okrsku si našli také cestu veteráni a
veteránky z Vřesovic a letos v premiéře také veteráni i veteránky ze 17.
okrsku, a to z Mořic. Právě jim nešla stříkačka jak by měla, tak nakonec s
přispěním naší PS-8 obsadily veteránky z Mořic skvělé 2. místo. Naši
Mexičani nastupovali s vědomím, ţe stačí zúčastnit se, nikoliv zvítězit.
Snaţili jsme se ze všech sil porazit Doloplazy, bohuţel byly lepší o malinko,
přesto ani ony nedosáhly na pohárové umístění a obsadily bramborovou
pozici. My jsme skončili hned za nimi na pěkném 5. místě před Němčicemi,
kterým se nedařilo a skončily za námi.
Naopak druţstvu kluků z Domova u rybníka skvěle vyšel útok a skončili na
krásném 7. místě. Byl to jejich vůbec nejlepší závod letošního roku. Vůbec
nejlepší výkon pro diváky předvedli veteráni z Vrchoslavic, kdyţ bratr
Králík s rozdělovačem vyváděl psí kusy a nakonec obsadili poslední příčku
soutěţe. Celou soutěţ nakonec shodně vyhráli veteráni i veteránky z
Obědkovic. Troufám si tvrdit, ţe tento ročník překonal nejen všechny
dosavadní soutěţe, ale přispěl i k dalšímu utuţování vztahů nás veteránů
nejen u nás, ale i z okolí.
Velké poděkování zaslouţí všichni rozhodčí, občerstvovací stanice a
pořadatelé, rovněţ sponzoři za poskytnuté dary pro soutěţ .Fčelkůj extrazit
vyvolal největší obdiv, a proto i jemu patří "Fčelko díky" za sponzorský
dar. V neposlední řadě musím poděkovat i panu starostovi obce Edovi
Novotnému i jako našemu bratru hasičů za velkou pomoc při tak náročné
akci.
15.9.2012 - ,,Bochořská sova" (SDH)
Noční závody v Bochoři jsou mezi mladými hasiči velmi oblíbené. 100
přihlášených druţstev je toho důkazem.
Jako kaţdý rok byly připravené dvě soutěţní dráhy pro poţární útok.
Diskotéka po celou dobu průběhu závodů, spousta stánků s občerstvením a
sladkostmi pro vyplnění času, zrovna nesoutěţících druţstev, je zde
samozřejmostí.
Po zahajovacím nástupu a poradě vedoucích druţstev byl odpálen velký
ohňostroj. Poté se rozběhly útoky. Naše druţstvo mladších předvedlo slabší

poţární útok a skončilo na 31 místě. Druţstvo starších předvedlo bezchybný
útok, ale ve velké konkurenci se umístilo na 32. místě. Po ukončení soutěţe
následoval slavnostní nástup, na kterém kaţdé soutěţní druţstvo dostalo
pamětní medaili a symbol nočních závodů - vyřezávanou sovu.
připravili: Mgr. Věra Melíšková, Petr Buriánek, Luboš Novotný,
Jaroslav Horák a Květoslav Špaček

*****

Informace k nadcházejícím volbám
Volby se konají ve 2 dnech, a to v pátek 12.10.2012 od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 13.10.2012 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací
místnost v budově Obecního úřadu ve Víceměřicích, č. p. 26 (§ 14 zákona
o volbách).
Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným dokladem (občanský průkaz, cestovní
pas).
Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a ve dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky včetně pokynů budou voličům dodány nejpozději do
9.10.2012.

