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Naše obec

Víceměřice

SLOVO starosty
Vážení spoluobčané,
čas odkrajuje poslední dny
roku 2015. V krátkosti se ohlédnu za končícím rokem.
Vyjmenovávat veškeré kulturní, společenské a sportovní akce,
které proběhly během roku nelze.
Možná bych na některou zapomněl, a to by mě mrzelo. Jsem
přesvědčen, že kdo měl zájem, si
z celé nabídky během roku mohl
dle svého gusta vybrat. Proto
musím poděkovat všem místním
spolkům a organizacím, Mateřské škole, Domovu u rybníka,
pracovníkům OÚ, zastupitelům
a dalším iniciativním občanům
za aktivní a obětavou práci při zajišťování všech těchto akcí.
Základem hospodaření obce
je rozpočet, od něho se odvíjí
další činnost v obci. Sestavený
rozpočet byl pro rok 2015 neobvykle velký. A to díky změně
pravidel financování Domova
u rybníka p.o. Víceměřice, kdy
dotace na činnost tečou přes rozpočet obce. Zatím to vypadá, že
nás to bude znevýhodňovat při
žádostech o dotace na příští rok.
V roce 2016 budeme splácet dva
úvěry a to z roku 2011 na zatep-

lení budov v Domově a z roku
2015 na dokončení infrastruktury v nové ulici. Hospodaříme
s rezervou, máme vytvořeny
předpoklady, že se podaří úvěry
zaplatit ve zkrácené lhůtě.
Během uplynulého období se
zrealizovalo několik stavebních
činností.
Za finanční podpory z ministerstva kultury byly restaurovány tři kruhová okna na schodišti
zámku, která si památkáři velmi
cení. Celkové náklady byly ve
výši 98 158 Kč, dotace činila
72 000 Kč. Podařilo se zrealizovat a zprovoznit kanalizaci za
Brodečkou. Celkové náklady na
rozšíření kanalizace činily 1 044
811 Kč, Olomoucký kraj přispěl
částkou 500 000 Kč. Nejvýznamnější akcí bylo dokončení
komunikace v nové ulici s 20
domy. Vozovku dokončila firma
V.H.P. Ivanovice, náklady činily
3 267 172 Kč, hrazeno z rozpočtu obce. Čekají nás terénní úpravy a ozelenění. Rýsuje se zde
pěkná klidná ulice, novým obyvatelům v této lokalitě přeji spokojený život v naší obci. Spolu
s cestou se podařilo vybudovat

i parkoviště pro 14 aut. Věřím, že
bude hojně využívané a omezí se
počet aut parkujících a blokujících dopravu na hlavní cestě. Ve
spolupráci s Domovem u rybníka bylo vybudováno parkoviště
u chráněného bydlení (hřiště), firma Strabag zde položila
220m2 živice. Obecní zaměstnanci zrekonstruovali parkoviště
u hřbitova. Tyto drobnější akce
přispěly k úpravě vzhledu dolního konce obce.
Prioritou do příštího roku
bude pořízení nového územního
plánu. Žádám občany, aby své
požadavky, představy, co jak by
se mělo v novém územním plánu objevit (stavební místa, provozovny, zeleň), doručili v písemné podobě na Obecní úřad
Víceměřice. Termín pro podání
podnětů je do 29. února 2016. Je
to jedna z významných možností, jak ovlivnit další rozvoj obce.

Eduard Novotný,
starosta obce

1.
2.
3.
2

program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce
ověřovatele zápisu: Hanu Kalvodovou, Petra Buriánka, předkladatele návrhu na usnesení Jarmilu
Mézlovou a jmenování zapisovatelky Miluši Burešovou
odložení vstupu do spolku Odpady Olomouckého kraje

uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku mezi obcí Víceměřice a MAS Hanácký venkov
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Víceměřice“
koupi domu č. p. 38
převod 403.499,61 Kč z fondu obnovy ČOV na účet ČSOB
rozpočtové opatření č. 8/2015
pokračování v přípravách na akci oprava obecního úřadu
smlouvu o dílo č. 05/2015 Zateplení budovy OÚ Víceměřice
přijetí dotace z Olomouckého kraje s účelem použití dle čl. II odst. 2
smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Víceměřice ve výši 2.400,- Kč
smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Víceměřice a firmou Bogar – bioprodukt, s.r.o.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti Mateřské školy
účetní závěrku MŠ za I. pol. roku 2015
smlouvu o výpůjčce kompostéru mezi MAS Hanácký venkov a vypůjčiteli
zprávu finančního výboru
zprávu komise pro dodržování obecně závažných vyhlášek
žádost o snížení částky za nájem pohostinství v Bloudníku s termínem projednání na příštím zasedání
provedenou veřejnosprávní kontrolu v Domově u rybníka

III. Zastupitelstvo ukládá:
1.

starostovi obce svolat schůzi spolků v obci ohledně akce Mikroregion se baví 2016

Usnesení č. 11/2015
ze zasedání Zastupitelstva
obce Víceměřice konané dne 23. 11. 2015

Všem přeji krásné, klidné prožití svátků vánočních, do nového
roku hodně zdraví a spokojenosti.

Usnesení č. 10/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konané dne 12. října 2015
I. Zastupitelstvo schvaluje:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I. Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

program jednání zastupitelstva obce Víceměřice ze dne 23. 11. 2015
ověřovatele zápisu – pí. Hanu Kalvodovou a Jarmilu Mézlovou
předkladatelku usnesení - paní Bc. Jarmilu Zbožínkovou
zapisovatelku jednání – paní Miluši Burešovou
schvaluje rozpočtovou změnu Mateřské školky č. 1/2015
rozpočtové opatření č. 5/2015 Domova u rybníka, p.o.
schvaluje prodej pozemku p.č. 240/14 obce Víceměřice a koupi pozemku od p. Antoníčka p.č.
241/27 a pozemku p.č. 237/6
podání žádosti o dotace na opravu místní kapličky
podání žádosti o dotace na zakoupení herních prvků
podání žádosti o dotaci na Územní plán
Smlouvu s architektem ing. Vávrou na pořízení územního plánu
rozpočtové opatření obce č. 9/2015 a opravu rozpočtového patřeníč. 8/2015
snížení nájmu p. Radačimu v restauraci Bloudník o 1000,- Kč od 1. 12. 2015
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14.
15.
16.
17.
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smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy
předložený návrh na regulační podmínky výstavby 20 RD ve Víceměřicích
odměnu ředitelce Domova u rybníka ve Víceměřicích ve výši 15 000,- Kč
čerpání 30 000,- Kč z rezervního fondu MŠ

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

zprávu starosty o plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti MŠ
zprávu o činnosti Domova u rybníka
zprávu finančního výboru
zprávu kontrolního výboru
zprávy komisí- kulturní komise, stavební komise a komise pro dodržování obecných vyhlášek
plán inventur za rok 2015

III.
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ukládá:

ředitelce Domova u rybníka předkládat správu o činnosti před zasedáním zastupitelstva, termín:
příští zasedání
ředitelce MŠ předkládat správu o činnosti před zasedáním zastupitelstva, termín: příští zasedání
ukládá Bc. Jarmile Zbožínkové dohodnout přednášku pro MŠ na téma mytí rukou, termín:
do 30. 6. 2015
ukládá starostovi řešit směnu pozemků s AG Tištín, termín: do 30. 6. 2015
vypracovat úkoly pro ředitelku Domova u rybníka na rok 2016, termín: příští ZO
ukládá zastupitelstvu provést inventury, termín: do 31. 1. 2016

o tom jednom jediném dni, i když
děti by to určitě viděly jinak. Pro
dospělé to znamená včas nakoupit dárky, nazdobit byt, navařit
a napéct. A to vše proto, aby ten
lesk v očích, který u stromečku
vídáme, byl o to zářivější.
Dětem se čekání na Ježíška
zdá někdy příliš dlouhé, jsou nedočkavé a plné očekávání. Proto
se v MŠ Víceměřice snažíme dětem tento čas něčím příjemným
naplnit a hlavně si ho užít. Vyrábíme ozdoby na výzdobu školky - některé z nich si mohli rodiče i vy ostatní prohlédnout na
vánoční výstavce v košíkárně.
Vyrábíme přáníčka pro ty nejmilejší, aby i děti zažily ten dobrý
pocit někoho obdarovat.
Vánoce jsou nejrozšířenějším
svátkem, dávno jej neslaví jen
křesťané. K těmto svátkům se
pojí řada tradic, se kterými se
snažíme naše děti také seznamo-

vat. Samozřejmě byl u nás také
Mikuláš se svými pomocníky.
Všechny děti, jako každý rok, slibovaly, že se polepší, tak se čert
slitoval a nikoho opět neodnesl.
Každý, kdo přednesl básničku,
dostal od Mikuláška balíček plný
sladkostí a od andílka pohlazení.
Dalším symbolem Vánoc je
adventní věnec. Co je to advent
jsme si vysvětlili i to co znamená
každá svíčka, která jej zdobí. Vyzkoušeli jsme také házení botou,
pouštění ořechových skořápek
po vodě, rozkrajování jablíčka,
zdobení vánočního stromečku
a samozřejmě se hodně mluvilo
o městě Betlémě a o tom, co se
tam tehdy přihodilo. Děti se moc
těší také na vánoční slavnost,
která se bude konat ve středu 16.
12. 2015 v naší krásné školičce.
Překvapíme své nejbližší vánočním vystoupením a přáníčky
a doufáme, že i pro děti se tu na-

jde nějaké překvapení v podobě
vánočních dárků.
Na vycházkách společně pozorujeme krásně vyzdobená
okna, dveře domů, venkovní
ozdobené stromečky. Chtěli bychom však také poprosit Vás,
kteří si najdete trošku času a půjdete se večer projít se svými
blízkými rozsvíceným městem
či po vesnici, povídejte si o tradicích, vyprávějte dětem, jaké
vánoce jste slavili vy sami, když
jste byli malí, zkuste zavzpomínat, jak o vánocích vyprávěli
vaši prarodiče. Ať ty naše tradice
nezaniknou ve věčném shonu po
penězích. Jsou to naše tradice.
A jen naše děti je předají dál.
Přejeme vám všem krásné
prožití svátků vánočních a hlavně hodně štěstí a zdraví v novém
roce 2016.
Zaměstnanci a děti
MŠ Víceměřice

Informace o stavu
věcí veřejných říjen
– prosinec 2015
•
•

úspěšně byla zkolaudována
cesta v II. a III. řadě rodinných domů
blíží se období sněhu, proto
žádáme majitele osobních
automobilů, aby co nejméně parkovali na hlavní cestě

v obci z důvodu snadnějšího odstranění sněhu
Oceňujeme a děkujeme:
•
děkujeme všem občanům,
kteří třídí odpad, a zároveň
prosíme o udržování pořád-

•

ku kolem sběrných nádob
děkujeme panu Josefu Konečnému za sponzorský dar
pro Sbor pro občanské záležitosti, bylo pořízeno nové
povlečení a plyšové hračky
pro vítání občánků

Ze života mateřské školy
Blíží se nejkrásnější svátky
v roce.
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Na Vánoce se netěší jen děti,
ale i dospělí. Vždyť tyto dny jsou
nám tak vzácné. Pojďme se na

ně co nejpečlivěji připravit, aby
u štědrovečerního stolu zavládla
pohoda a klid. Vánoce nejsou jen

Vystoupení dětí na akci „Možná přijde Mikuláš“
5
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Ze života Domova u rybníka
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
V listopadu se konala Kateřinská zábava, na které se bavili
všichni uživatelé Domova u rybníka. K poslechu i tanci zahrál
pan Vít Fialka, se svým hudebním číslem vystoupil i pan Dražovský a s tanečním číslem sbor
Pantlék a paní Kurečková s panem Plačkem.
Uživatelé i senioři také navštívili benefiční koncert v Nezamyslicích.
V prosinci si pánové zatančili i na Mikulášské zábavě
v Klentnici.
Na všech domovech se uživatelé a senioři připravují na
vánoce pečením cukroví, výrobou vánočních ozdob a nákupy
vánočních dárků.
Velmi oblíbené jsou vánoční
trhy, na kterých si uživatelé rádi
pochutnají na vánočním punči.
Na odděleních průběžně probíhá výmalba pokojů a společných prostor. Na 6. a 9. oddělení
se opravuje veranda, WC, kuchyňka. Podle potřeby se vyměňují podlahové krytiny, opravuje
se nábytek apod.

30. 10. 2015
- Zahrádkářský
zájezd (ČZS + KD)

„Kateřinská zábava“

Závěrem bychom vám všem
chtěli popřát krásné vánoční

svátky a do nového roku hlavně
hodně zdraví a štěstí.
Blanka Novotná
vedoucí přímé péče

Ze společenského života v obci
26. – 28. 9. 2015
- Okresní výstava
ovoce, zeleniny a květin v Čelčicích (ČZS)
V posledním zářijovém víkendu zahrádkáři reprezentovali naši
6

s názvem „Penzion vysloužilých motyk“, který zaujal nejen
návštěvníky, ale i okresní organizační výbor a jeho exponát
byl spolu s dalšími vybranými
vzorky nominován na celostátní
podzimní výstavu Flora Olomouc, která probíhala v prvním
říjnovém týdnu a i tam tento exponát mnohé návštěvníky Flory
zaujal a pobavil. Čelčickou výstavu během víkendu navštívili
nejen naši členové, ale i další
víceměřičtí občané individuálně
v několika skupinkách.
Myslím si, že na této okresní
výstavě byla naše organizace
velmi dobře zastoupena průřezem rozmanitých druhů ovoce
a zeleniny. Všem, kteří přispěli
svými vzorky, děkujeme.
Petr Buriánek

organizaci i naši obec na Okresní
výstavě ovoce, zeleniny a květin
v kulturním domě v Čelčicích.
Vystavovali jsme zde část vzorků, které se bez újmy dochovali
po naší místní výstavě, doplněné novými i čerstvými exponáty

a část expozice doplnil svými
výpěstky místopředseda ZO pan
Ševčík, který se zároveň za naši
organizaci podílel na přípravě
a instalaci výstavy. Na čelčické
výstavě měl premiéru jeho nápad s lehce recesním nádechem

Na sobotu 3. října připravili
Zahrádkáři, společně s Klubem
důchodců, autobusový zájezd do
Olomouce a okolí. Odjezd byl
stanoven jako obvykle – na sedmou hodinu ranní od obchodu.
Letos byli všichni dochvilní, tak
jsme ihned po nalodění na palubu autokaru, mohli vyrazit směr
do světa vstříc pozvání.
První zastávkou po absolvování převýšení – na Hané
neobvyklého – byla návštěva
baziliky na Svatém Kopečku
nad Olomoucí. Po osmé hodině
jsme byli prvními návštěvníky,
takže jsme měli klid na prohlídku a tiché rozjímání v Poutním
chrámu „Navštívení panny Marie“. Úžasnou akustiku tohoto
kostela dokazuje i to, že náš

místní chrámový sbor zde zazpíval několik písní, které se bazilikou nádherně nesly a zněly.
Podzimní den se probouzel
po ranním přízemním mrazíku
do nádherného slunečného dopoledne a s ním i krámkaři za
bazilikou a my se mohli na tom
ještě trochu mrazivém sluníčku
občerstvit ranní kávou a zhřešit
zákuskem. Po návštěvě tohoto
poutního místa a pokocháni se
krásným výhledem na naši domovinu, jsme se pak autobusem
přemístili na kraj Olomouce,
do nově zbudovaného muzea
s názvem „Veteran arena“. Zde
se nám poštěstilo, že jsme zde
shlédli nejen tiché, naleštěné, zakonzervované exponáty uvnitř,
ale i stejně staré, podobně naleštěné automobily a motocykly,
které se vydávaly na svou – asi
letos poslední veteránskou spanilou jízdu; se svými majiteli –
oblečenými v dobových úborech
a oblecích – bylo vidět, že každý
z nich se tomu svému koníčku
věnuje naplno.
Uvnitř muzea nás ve dvou
patrech, prostorné, světlé haly,
zaplněné exponáty, čekaly již
zmiňované naleštěné automobily a motocykly s podrobnými
popiskami, které jsou většinou
i po 70 – 90 letech od svého
vyrobení stále plně funkční, na
rozdíl od dnešních, komerčních
– neopravitelných výrobků. Expozice veteránů byla doplněna
rozsáhlou sbírkou telefonních
přístrojů, historických gramofonů a rádií. Pro milovníky
techniky návštěva tohoto muzea
stojí opravdu za zhlédnutí.
Posledním a hlavním cílem
našeho zahrádkářského zájezdu,
byla návštěva podzimní Flory

Olomouc. Hlavní část výstavy
probíhala v nově zrekonstruovaném pavilonu. Letošní téma
expozic se neslo ve znamení
zahrádky a bicyklů. Expozice
ovoce a zelenina byly doplněny
různými typy jízdních kol, kdy
každé mělo své osobité aranžmá
a dekoraci. Uprostřed pavilonu
probíhala instruktáž ve vazbě
květin. Přísálí pavilonu patřilo
celostátní organizaci zahrádkářského svazu, kde každé oblastní
sdružení mělo svou vlastní expozici v přísném jednotném stylu,
dané architektem výstavy, ale
přece jen s možností pro kreativitu oblastních sdružení. Expozice toho našeho – prostějovského – byla originální a odlišovala
se od monotónnosti ostatních
– exponátem p. Ludvíka Ševčíka z naší organizace – s názvem
„Penzion vysloužilých motyk“
u kterého zvolnila své kroky,
pozastavila se a pousmála velká
část procházejících návštěvníků.
V horní části pavilonu byla ve
stáncích nabídka vín a burčáků
a víceméně už komerční nabídka
dalších poživatin. Okolí pavilonu bylo vyhrazeno stánkařům se
stromy, keři, květinami, cibulovinami, semeny, zahradnickým
nářadím a další spousta podzimního zahrádkářského sortimentu. Mnoho prodejců nabízelo
i česnek na sadbu, u některých
udaných odrůd by se dalo i pochybovat. V dalších pavilonech
byla expozice domácích zvířat, v dalším nabídka mléčných
a jiných zdravých produktů.
Byly otevřeny sbírkové skleníky
s tropickými rostlinami – kaktusy atd. V amfiteátru probíhal
odpolední program mažoretek
a krojované hudby. Zbývající
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pavilony a asi tři čtvrtiny Smetanových sadů pak patřilo stánkařům s tradičním „burzovním“
zbožím. Počasí vcelku vyšlo, na
první říjnovou sobotu bylo přiměřené teplo, občas prosvítalo
sluníčko. Návštěvnost byla velká, program vcelku bohatý, ale
mně osobně tenhle styl výstavy
trochu zklamal. (Podzimní Flora mi připadala spíše jako velká
hodová pouť, za kterou se platilo
vstupné. U vstupného mi chyběla i sleva pro zahrádkáře, nebo
množstevní sleva pro zájezdy.
Dojem mi zkazilo i to, že nebylo
možno vystoupit a nastoupit blíž
u vchodů na výstavu a museli
jsme se – i ti méně pohybliví –
zbytečně přesouvat dalších 800
metrů tam a pak zase zpátky. Já
osobně asi příště pojedu na Florii do Kroměříže, Olomouc mne
zklamal. Ale ještě jednou zdůrazňuji – je to můj osobní názor!).
Výstaviště Flora jsme opouštěli po sedmnácté hodině a pak
už jsme jeli s malou oklikou
k domovům. Důvodem drobného
odklonu od přímé trasy byla společná večeře v zájezdním hostinci „Na Nové“ v Drahanovicích.
Zde jsme si ve velice příjemném
prostředí pochutnali na dobrém
jídle a pití, probrali jsme události a dojmy proběhlého dne a pak
už jsme jeli konečně k domovu.
Cestou se jako vždy autobus
změnil v koncertní sál, či bezalkoholový sklípek, jelikož jsme po
cestě domů přezpívali nepřeberné
množství lidovek. Do Víceměřic
jsme šťastně – všichni ve zdraví,
dorazili kolem 20. hodiny.
Jsem přesvědčen o tom, že
se i tento letošní výlet vydařil,
i když se z místních moc lidí
nezúčastnilo, ale doplňovali nás
8
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dřevnovčáci, kteří byli z našeho
výletu nadšeni. Bohužel, teď už
nevím, čím se místním dá zavděčit. Věřím však, že všichni, kdo
jsme byli, jsme společně prožili
hezký den.
Petr Buriánek

28. října 2015 - 97.
výročí vzniku
Československé
republiky (OÚ)
V úterý 27. října, to je v předvečer 97. výročí vzniku Československé republiky, se sešli
víceměřičtí občané, aby si připomněli tuto historickou událost
našich dějin.
Sraz byl na horním konci obce
v 17 hodin, a jelikož už se stmívalo, vynikly v průvodu svítící
lampiony dětí, které doprovázeli
rodiče a příbuzní a spousta dalších místních občanů.
Čelo lampionového průvodu tvořila česká vlajka, za ní
uniformovaní hasiči s kyticí
a zastupitelé obce. Po příchodu
k pomníku obětí válek, byla položena kytice a přednesen krátký projev starosty obce - p. Eduarda Novotného, který stručně
shrnul historii Československa
až po současnost a apeloval na
přítomné, abychom si udrželi své češství a už nikdy si ho
– jako v minulosti – nenechali
vzít. Poté vzpomínkové shromáždění ukončila státní hymna.
Po skončení oficiální části byli
všichni přítomni občané pozváni na zahřátí a drobné občerstvení, kdy za kaplí byl všem nabídnut horký čaj a pro všechny,
kdo měli chuť, teplá černá zabíjačková polévka s česnekem
a čerstvým chlebem.

Jelikož bylo vcelku příznivé
počasí, velká část přítomných se
zdržela a společně pobesedovali.
Myslím si, že tento večer byl
příjemnou a důstojnou oslavou
a připomenutím našeho největšího českého svátku.
Petr Buriánek

28. - 29. listopadu 2015
- Vánoční prodejní
výstava (ČZS)
V letošním roce jsme se rozhodli uspořádat tradiční adventní výstavu o něco dříve, než jsme
ji obvykle mívali v jiných letech,
takže datum 28. - 29. listopadu
byl nejen datem výstavy, ale
byl zároveň i prvním adventním
víkendem. A možná to nebylo
špatným rozhodnutím. Do košíkárny nám přivezlo své věci
k prodeji na 30 vystavovatelů
a prodejců. Několik z nich si své
výrobky prodávali sami, ale větší část nám je svěřila do komise a jejich prodej za majitelovu
cenu jsme zajišťovali my.
Také letos se sešel rozmanitý sortiment výrobků k prodeji
– věnečky, svícny, perníky, polštářky, svíčky, malované kameny, dřevěné výrobky, keramika,
košíkářské výrobky, dárky ze
stuh, papíru, hračky, háčkované
a pletené věci, tkané podsedáky,
dárkové sáčky, loupané ořechy,
šperky, vánoční dekorace, fotografie a spousta dalších výtvorů
k příjemnému prožití vánoc.
Příjemnou atmosféru vytvářela nově vymalovaná košíkárna
a na stěnách rozmístěné velkoplošné malby a koláže s vánoční
tématikou, které postupně během let tvořila p. Věra Melíšková. Ani ten, kdo si nic nekoupil

z vystavované nabídky, nepřišel
zkrátka. V bufetu bylo připraveno bohaté občerstvení dle chuti.
Nechyběl svařák, který provoněl
celý sál, dále byla v nabídce káva
a čaj a málokdo odmítl i zákusek
se šlehačkou. Před odchodem
domů si každý mohl zkusit své
štístko v naší soutěži o ceny, kde
byla spousta drobných dárečků.
Letošní ročník výstavy asi patří mezi ty nejvydařenější. Trhy
v košíkárně navštívilo za oba víkendové dny – hrubě přes tři sta
návštěvníků, z toho pak polovina
přespolních.
Věřím, že i návštěvníci byli
spokojeni, stejně jako pořadatelé, které tato vysoká návštěvnost
a zejména i u místních, velice
potěšila.
Petr Buriánek

6. 12. 2015
- Možná přijde
Mikuláš (ČZS)
Den poté, co večerní obcí procházel Mikuláš se svou družinou,

uspořádali zahrádkáři s pomocí
OÚ, v neděli 6. prosince zábavné
odpoledne nejen pro děti s názvem Možná přijde i Mikuláš…
Košíkárna byla tentokrát zaplněna jen do tří čtvrtin, ale i přesto
to nic neubralo na atmosféře pohodového odpoledne. Hlavním
tahákem na akci bylo vystoupení
dětí mateřské školy s Mikulášským pásmem, které sklidilo
jako vždy velký obdiv a aplaus
nejen u rodičů, sourozenců, prarodičů a dalších příbuzných, ale
i u všech přítomných.
Odpoledne pokračovalo obvyklými soutěžemi malováním
a hrami, které přerušil až strašlivý jekot čerta, kterému asi někdo
stoupl na ocas, a poté už klidný
a důstojný příchod Mikuláše se
svou družinou. Vrátil se do Víceměřic, aby vyzkoušel děti, zda tu
včerejší básničku z domovů nezapomněli a dokážou ji přeříkat
i v davu ostatních. Bylo vidět,
že nikdo nepodváděl a všichni
to bravurně opět zvládli. Za to je
i tentokrát odměnil anděl z koší-

ku sladkou odměnou v podobě
balíčku dobrot. Jelikož děti byly
perfektně připravené a vše šlo
jako na drátkách, tak se Mikuláš
zdržel jen krátce a po společné
fotografii pak děti pokračovaly
ve svých hrách. Ty pak vystřídala až oblíbená soutěž o ceny,
které kromě hraček a jiných
drobných cen dominovaly dorty. Čtyři menší dortíky, které
věnovali zahrádkáři, vznikly
v kuchyni Jarmily Horákové
a oválný marcipánový dort s mikulášskou tématikou věnovali
manželé Antoníčkovi. Na pořízení dalších cen do soutěžního
odpoledne dále přispěli, kromě
již zmiňovaných, obecní úřad
Víceměřice, Domov u rybníka
p.o., Agrodružstvo Tištín a Rosa
Market Víceměřice.
Po celé odpoledne nechyběla náladová hudba a dobré
občerstvení. Věřím, že se odpoledne všem zúčastněných líbilo
a odcházeli domů spokojeni.
Petr Buriánek

„Možná přijde Mikuláš“
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Ze života mladých hasičů
Hruška 19. 9. 2015

Na soutěž v požárním útoku
v Hrušce se přihlásilo 11 družstev
mladších a 7 družstev starších
žáků. Našemu družstvu mladší
,,A“ se útok velmi povedl a s časem 18,08 sekund obsadili pěkné
2. místo. Mladší ,,B“ doplatilo
na pomalejší zapojení rozdělovače a čas 24,37 sekund stačil
pouze na 6. místo ve své kategorii. Družstvo starších předvedlo
výborný útok z pěkným časem
16,55 sekund, ale i tak stačil na 2.
místo v kategorii starších.

Bochoř 19. 9. 2015

Noční soutěž v požárním útoku v Bochoři je hodně oblíbená,
což dokazuje počet přihlášených
soutěžících. 41 družstev mladších a 60 družstev starších žáků.

Pro naše družstva tato soutěž nezačala dobře. U útoku mladších
,,A“ vypověděl službu požární
stroj a byl z toho neplatný pokus.
Poté jsme požádali sbor z Němčic o zapůjčení stroje a jak
mladší ,,B“, tak starší absolvovali soutěž s půjčeným strojem.
Mladší ,,B“ si poté doběhli pro
slušné 17. místo z tolika přihlášených družstev a starší skončili
na 31. místě. I tak si děti užily
celý večer nabytý požárními útoky, diskotékou, kinem a spoustou stánků s občerstvením nebo
suvenýry.

Podzimní kolo hry
„Plamen“ Suchdol 		
3. 10. 2015

Branný závod je zaměřený na
střelbu ze vzduchovky, základy

topografie, uzlování, první pomoc, požární ochranu a překonávání překážek. Všichni naši
mladí hasiči tuto soutěž v minulosti absolvovali, takže věděli,
co je čeká. Na schůzkách se na
soutěž průběžně také připravujeme, ale výsledek této soutěže
tomu neodpovídal. Mladší byli
úspěšní pouze na stanovištích
topografie a první pomoci, jinak na ostatních stanovištích
nasbírali trestné body. 11. místo
je odpovídající výkonu na tomto branném závodě. U starších
to bylo podobné. Výsledné 14.
a 19. místo v kategorii starších
není moc velkým úspěchem.

V letošním roce jsme chodily
přát jak občanům víceměřským,
tak i do Domova pro seniory
v Domově u rybníka, kteří tu
mají trvalé bydliště. Vždy byli
všichni velmi potěšeni.

Manželé Ocilkovi se synem Kristiánem

Vítání občánků proběhlo třikrát a po novém roce opět přivítáme již 4 děti.

Snažíme se během roku pomáhat při pořádání akcí OÚ, zahrádkáři či hasiči.

4. 9. 2015 jsme se starostou
obce navštívili manžele Vránovy, kteří oslavili zlatou svatbu.
Kamennou svatbu oslavili manželé Brandstetterovi, to znamená
65 let spolu. Oběma manželům
přejeme hodně zdraví a mnoho
šťastných společných chvil.

Za všechny členky komise
vám přeji klidné Vánoce a mnoho spokojenosti a úspěchů v novém roce 2016.

Marie Hartelová a Petr Buriánek se synem Petrem

Hana Kalvodová,
předsedkyně komise
Manželé Franzovi se synem Matyášem
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Manželé Vránovi s dcerou Terezou

Vedoucí mladých hasičů
Luboš Novotný

Z činnosti komise
kulturní, sociální
a zdravotní
Naše kulturní komise pracuje
ve složení p. Melíšková, p. Vránová, p. Štvrtecká, p. Malčíková,
p. Vydláková, p. Mézlová a p.
Kalvodová.

Manželé Dvořáčkovi se synem Janem a manželé Césarovi se
synem Adamem

Manželé Pospíšilovi se synem Ondřejem
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2. turnaj – 26. 9. 2015 (pořadatel: SK Mexico, hřiště: Víceměřice)
1.FC LAŠKOV – OTINOVES			
5:6
1.FC LAŠKOV – SK MEXICO VÍCEMĚŘICE		
0:4
OTINOVES – FK VRBÁTKY			
8:3
FK VRBÁTKY – SK MEXICO VÍCEMĚŘICE		
6:6
3. turnaj – 10. 10. 2015 (pořadatel: 1.FC Laškov, hřiště: Laškov)
SPOJENÉ KLUBY – 1.FC LAŠKOV				
SK MEXICO VÍCEMĚŘICE – SK TOMEK DOBROCHOV
SK MEXICO VÍCEMĚŘICE – SPOJENÉ KLUBY		
SK TOMEK DOBROCHOV – 1.FC LAŠKOV			

3:4
1:3
6:3
2:1

4. turnaj – 24. 10. 2015 (pořadatel: 1.FC Laškov, hřiště: Laškov)
FK VRBÁTKY – 1.FC LAŠKOV			
7:3
SPOJENÉ KLUBY – SK CHALOUPKA PV		
0:4
SK MEXICO VÍCEMĚŘICE – OTINOVES		
7:1
SK TOMEK DOBROCHOV – MK BRODEK u PV
9:3
Manželé Branstetterovi

Manželé Vránovi

Z činnosti SK Mexico
Vážení spoluobčané, vážení sportovní příznivci, dovolte mi Vám krátce přiblížit činnost SK Mexico za
období: říjen – prosinec 2015.
V 1. řadě je potřeba zmínit, co nás v nejbližší době čeká mimo sportovní činnost. Dle platného občanského zákoníku musíme změnit (doplnit) název klubu. Při této příležitosti bude vhodné upravit i stanovy SK
Mexico, upravit členskou základnu dle aktuální situace (pouze osoby, které mají o tuto tělovýchovnou
činnost zájem) a provést další změny nezbytné pro bezproblémový chod klubu.

Tabulka 1. okresní ligy malé kopané ČSRS (ročník 2015/2016) - podzim
Pořadí Mužstvo
Utkání
Výhry Remízy
Prohry
Skóre
1.
Dobrochov
7
6
1
0
37:19
2.
Chaloupka
7
5
0
2
36:16
3.
Otinoves
7
4
1
2
39:33
4.
Mexico
7
3
2
2
25:17
5.
Laškov
7
3
1
3
32:42
6.
Vrbátky
7
3
0
4
21:24
7.
Brodek PV
7
1
1
5
16:32
8.
Spoj.kluby
7
0
0
7
13:36

Body
19
15
13
11
10
9
4
0

Hráči, kteří nastoupili za SK Mexico v období: říjen – prosinec 2015:

Během ledna 2016 bude valná hromada SK Mexico (termín brzy upřesníme). Tímto Vás chci požádat, o
co největší účast. Hlavní body, především úprava názvu SK, stanov, členské základny (aktuálně máme
40 členů).

Jirka Dostálík, Mirek Musil, Pavel Iránek, Tomáš Mariánek, Martin Vojtíšek, Laďa Vojtíšek, Matěj Hatle,
Petr Fialka, David Hájek, Michal Hamala, Víťa Soldát a další … („příště se polepším a uvedu všechny
hráče dle soupisek ze zápasů“

Další plány pro rok 2016:

Plán na nejbližší období (sportovní činnost – malá kopaná):

- zapojení mládeže do sportovní a tělovýchovné činnosti
- aktivní spolupráce s dalšími spolky
- pomoc při organizování sportovního klání „Mikroregion Němčicko se baví“

- duben – květen 2016 – jarní část 1. okresní ligy malé kopané
- červenec 2016 – „X“. ročník tradičního turnaj malé kopané ve Víceměřicích – „MEXICO CUP
2016“

Podzimní část - soutěž :

Možná to bude znít jako fráze, ale i tak chci poděkovat všem ostatním (hráčům, členům, členům dalších
dobrovolných sdružení a spolků, pracovníkům OÚ Víceměřice, kamarádům a v neposlední řadě jejich
rodinám) za pomoc s činností a provozem SK Mexico.

1. turnaj - 12. 9. 2015 (pořadatel + hřiště: Brodek u PV)
MK BRODEK u PV – SK MEXICO VÍCEMĚŘICE
SK CHALOUPKA PV – SK MEXICO VÍCEMĚŘICE
MK BRODEK u PV – 1.FC LAŠKOV			
SK CHALOUPKA PV – 1.FC LAŠKOV		
12

0:0
4:1
1:6
1:2

Přejí Vám za SK Víceměřice i za svou osobu příjemné prožití vánočních svátku a do roku 2016 přeji
pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Laďa Fialka - předseda SK Mexico
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Z činnosti keramického kroužku
Náš keramický kroužek už má
5. výročí. Začínali jsme v prostorách školky, potom v košíkárně
a teď už třetím rokem užíváme
keramickou dílnu v prostorách
Chráněného bydlení Domova
u rybníka. Počet členů se mění,

ale v průměru je to asi deset zájemců, různých věkových kategorií. Vítáme začátečníky i pokročilé, základní techniky práce
s hlínou zvládne každý a odměnou vám bude krásný pocit
z toho, co vše vaše ruce dovedou.

Začínáme 5. ledna v úterý
16.00 – 18.00.
Informace – 734 701 243

se velmi často setkáváme s neukázněným chováním některých
našich spoluobčanů, kteří nedodržují pravidla třídění. Do nádob
a kolem nádob je uložen materi-

Daniela Miková

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č.
256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí
a dalším oprávněným, kteří
nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č.
256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníky nemovitostí a další

Třídit odpad se vyplatí
Obec má ze zákona o odpadech povinnost zajistit pro
občany způsob a místo, kde
je možné odkládat jednotlivé
složky tříděného komunálního
odpadu. Máme možnost třídit
papír, plasty, sklo barevné a bílé,
kovy, nápojový karton, plechovky, objemný odpad, nebezpečný
odpad, textil a biologicky rozložitelný odpad. Postupně se
14

připravujeme na změnu zákona,
kdy má být omezeno skládkování odpadů a poplatky za uložení
mají být několikanásobně zvýšeny. V roce 2014 jsme pořídily
kontejnery na odkládání listí,
trávy, větví, aj. rostlinných zbytků. První rok provozování se po
obci sesbíralo 821 q. Materiál se
odváží do kompostárny v Agrodružstvu Tištín. Ve spolupráci

s MAS Hanácký venkov se podařilo zajistit kompostéry. Podle
požadavků bylo objednáno 73 ks.
Určitě to přispěje ke snížení objemu biologicky rozložitelných
odpadů. Daří se držet množství
netříděného odpadu a nejsme
nuceni třetím rokem navyšovat
cenu. Rozšíření sortimentu tříděného odpadu a sběrných míst má
však i negativní stránku, bohužel

Děkuji Těm, co třídí a šetří tím
životní prostředí.
Eduard Novotný,
starosta obce

Informace pro občany
k identifikaci parcel
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128
00 Praha 2

Děvčata z keramického kroužku

ál, který tam nepatří. Proto Vás
žádám o dodržování pravidel
a důsledné třídění odpadů. Věřím, že sběrná místa se nestanou
novodobým smetištěm.

oprávněné osoby, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby
se přihlásili ke svému vlastnictví
uvedené nemovitosti u místně
příslušného pracoviště Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se
tato výzva týká, je zveřejněn na
webových stránkách Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části
„Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových tímto
upozorňuje na skutečnost, že
pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v §
1050, odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, tj. do 31.
12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045,
odst. 2 tohoto zákona připadne
opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

Akce Víceměřice
prosinec 2015 – březen 2016
27. 12. 2015
31. 12. 2015
31. 12. 2015
22. 1. 2016
23. 1. 2016
30. 1. 2016
13. 2. 2016
20. 2. 2016
21. 2. 2016
16. 3. 2016

Z Kozlova na Předinu
Ohňostroj
Vítání nového roku na Kozlově
Hasičský ples
Dětské šibřinky
Zeliáda
Ostatková veselice
Víceměřická gořalka roku
Setkání seniorů
Pletení pomlázek

9,00 z Kozlova
17,00 u zámku
23,45 na Kozlově
20,00 košíkárna
14,00 košíkárna
14,00 košíkárna
18,00 košíkárna
14,00 košíkárna
košíkárna
košíkárna

ČZS, SDH
SDH, OÚ
ČZS
SDH
SDH
ČZS
SDH
ČZS, SDH
OÚ
ČZS
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