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Naše obec

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je
zde konec školního roku.
Pro děti čas prázdnin, kdy
si odpočinou od školy a načerpají sílu do dalšího školního roku. Pro nás dospělé
je to obdobné, taky budeme
čerpat dovolenou a nabírat
nové síly. Doufejme, že nám
bude přát počasí.
Na minulých zasedáních
zastupitelstva obce byl
mimo jiné schválen závěrečný účet a účetní závěrka obce za rok 2015. Byly
schváleny investiční akce
na rok 2016, řada smluv
s poskytovateli dotací.
V současné době je zpracován návrh územního
plánu. Veřejnou vyhláškou
bylo oznámeno projednání
Návrhu územního plánu
Víceměřice. Je svoláno společné projednání návrhu
s dotčenými orgány. Do 28.
7. 2016 může každý uplatnit své připomínky. Termín veřejného projednání
vyplyne ze společného
jednání, bude v předstihu
oznámen.
Na prázdniny se nám
kumuluje řada dotačních
akcí. Již dlouhou dobu se
bavíme o výměně oken na
budově zámku Domova
u rybníka. Našli jsme společnou řeč s památkáři a se
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zhotovitelem díla, podařilo se vyjednat, že zasklení
vnějších křídel kastlového okna bude dvojsklem
a zasklení vnitřních křídel bude bezpečnostním
sklem. Silikonové těsnění
bude osazeno u vnitřních
i vnějších křídel. Tím vyhovíme poskytovateli dotace v nárocích na energetické úspory a zvýší se
bezpečnost provozu v Domově u rybníka. Přitom
budou dodrženy požadavky památkářů na historický vzhled oken.
Podařilo se získat dotaci
na 2. etapu opravy kaple
z prostředků Ministerstva
zemědělství. Do konce září
musí být fasáda hotova
a dotace vyúčtována.
Olomoucký kraj poskytl v roce 2016 dotace pro
JSDH – nákup hadic, na
opravu kříže u Pivína, na
obnovu sadu na parcele
č. 81 (zahrada po pí. Dedkové) a na pořádání kulturní akce „Mikroregion
Němčicko se baví“. Akce
financované za pomoci
prostředků Olomouckého
kraje se postupně realizují.
Na jejich realizaci je velmi
málo času a závěrečné vyúčtování dotací musí být
provedeno v krátkých termínech.

V nové ulici byl zkolaudován další rodinný dům
č.p. 178. Celkem je zkolaudováno 12 domů. Do konce
termínu vyúčtování dotace
nám zbývá zkolaudovat 8
domů. Věříme, že zbývající
stavebníci termín kolaudace dodrží (jaro 2017). Postupně, jak to místní podmínky umožní, se provádí
terénní úpravy. Za pomoci
Agrodružstva Tištín byl
upraven terén v okolí spodní točny. Chci poděkovat
těm, kteří využívají vybudované parkoviště v nové
ulici a neomezují provoz na
hlavní cestě.
Velké poděkování patří
všem, kteří se věnují pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí
v obci. V minulých měsících jsme si připomněli Den
Země, 71. výročí osvobození, zažili jsme průlet čarodějů a čarodějnic obcí, prožili
jsme pěkné Hodové odpoledne ve Svodnici a zhlédli hodový fotbal. Kdo měl
chuť projít se přírodou,
mohl se zúčastnit Víceměřického výšlapu.
Na závěr Vám všem přeji krásné léto, vydařenou
dovolenou a dětem báječné
prázdniny.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

USNESENÍ Č. 16/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 25. 4. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

program jednání zastupitelstva obce Víceměřice
ověřovatele zápisu Ing. Michala Hamalu a Petra Buriánka, předkladatelku usnesení
Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou
smlouvu č. 1030029344/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena mezi obcí
Víceměřice a firmou E.ON Distribuce, a.s.
roční závěrku MŠ včetně inventarizace za rok 2015
převedení výsledku hospodaření MŠ za rok 2015 ve výši 22.879,61 Kč do rezervního
fondu
účetní závěrky Domova u rybníka za rok 2015
zhoršený výsledek hospodaření Domova u rybníka, p.o. ve výši -104.046,06 Kč na
hlavní činnost a zlepšený výsledek hospodaření ve výši 5.771,76 Kč na hospodářskou
činnost
uhrazení zhoršeného výsledku hospodaření Domova u rybníka Víceměřice, p.o. ve
výši 104.046,06 Kč z rezervního fondu
rozpočtovou změnu č. 2/2016 Domova u rybníka, p.o.
inventarizační zprávu za rok 2015 Domova u rybníka, p.o.
účetní závěrky Obce Víceměřice za rok 2015
závěrečný účet Obce Víceměřice za rok 2015 bez výhrad
inventarizaci majetku Obce Víceměřice za rok 2015
rozpočtové opatření Obce Víceměřice č. 4/2016
smlouvu č. 1/2016 o poskytnutí finanční dotace mezi obcí Víceměřice a Rybářským
spolkem Víceměřice
smlouvu č. 2/2016 o poskytnutí finanční dotace mezi obcí Víceměřice a SDH Víceměřice
smlouvu č. 3/2016 o poskytnutí finanční dotace mezi obcí Víceměřice a SK Mexiko
Víceměřice
smlouvu č. 4/2016 o poskytnutí finanční dotace mezi obcí Víceměřice a ZO ČZS Víceměřice
kupní smlouvu mezi obcí Víceměřice a Alenou Nádvorníkovou a Miladou Pavlíčkovou na odkup domu č. p. 47
koupi ½ domu č. p. 66 v elektronické dražbě za 66.666,- Kč
zprávu o posouzení a navrhnutí nabídek na akci „Výměna oken zámku Domova u
rybníka, p.o.“
výběr nejvhodnější nabídky předloženou Jiřím Novákem na akci „Výměna oken zámku Domova u rybníka, p.o.“
pověření starosty k uzavření smlouvy na akci „Výměna oken zámku Domova u rybníka, p.o.“
příkazní smlouvu mezi obcí Víceměřice a p. Regéciovou, předmětem smlouvy je výkon činnosti stavebního dozoru na akci „Oprava kaple II. etapa“
vydání výzvy k podání nabídek na akci „Oprava kaple II. etapa“
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26. návrh smlouvy o dílo na akci „Oprava kaple II. etapa“
27. sestavení komise na výběrové řízení akce „Oprava kaple II. etapa“ ve složení: Ing.
Hamala, p. Malčík, p. Kyselák, p. Urbánková, p. Zbožínková
28. seznam oslovených firem na akci „Oprava kaple II. etapa“
29. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a APRO Silesia, s.r.o. na zhotovení povodňového
plánu obce Víceměřice
30. přijetí dotace na územní plán ve výši 95.200,- Kč
31. finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro ZO Českého svazu včelařů v Němčicích n.H.

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

kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti mateřské školy
zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o
zprávu finančního výboru
cenu stočného na rok 2016 ve výši 25,- Kč/m3 s DPH
informaci o odkupu druhé poloviny domu č. p. 66

III. Zastupitelstvo ukládá:
1.

ředitelce MŠ sestavit směrnici o dovozu obědů do MŠ

USNESENÍ Č. 17/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 6. 6. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Program jednání zastupitelstva obce Víceměřice
Volbu ověřovatelů zápisu usnesení ve složení pan Zdeněk Malčík a Jarmila Mézlová
Předkladatele návrhu na usnesení Bc. Jarmilu Zbožínkovou
Jmenování zapisovatelky zasedání paní Evy Rácové
Rozpočtové opatření č.3/2016 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
Schvaluje žádost Domova u rybníka p.o. o převod částky 500 000,-Kč z rezervního fondu
do fondu investic
7. Schvaluje nařízení odvodu z fondu investic Domova u rybníka, p.o. do rozpočtu Obce
Víceměřice ve výši 500 tis. Kč
8. Schvaluje udělení výjimky navýšení počtu dětí z 24 na 28 ve třídě Mateřské školy Víceměřice, p.o. ve školním roce 2016 – 2017
9. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výměna oken na zámku Domova u rybníka p.o.
s panem Jiřím Novákem, Bánov, provozovna Uherský Brod
10. schvaluje vzor smluv pro Dárce v rámci akce „Mikroregion Němčicko se baví“
a) sponzorský dar od Vacuum Global, s.r.o., Teplice ve výši 5.000,- Kč
b) sponzorský dar od Stavbros, s.r.o. Brodek u PV ve výši 5.000,- Kč
c) sponzorský dar od Slavomíra Panáka, Kojetín ve výši 600,- Kč
11.
a) příjem dotace na akci Mikroregion Němčicko se baví od OL kraje ve výši 30 000,-Kč
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12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

b) spoluúčast obce v poměrné výši dle smlouvy s OL krajem
c) uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s OL krajem na akci Mikroregion Němčicko
se baví
a) schvaluje přijetí dotace od OL kraje ve výši 6.000,- Kč na nákup hadic pro JSDH
b) schvaluje spoluúčast obce v poměrné výši dle smlouvy s OL krajem
c) schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH
2016
		
a) schvaluje přijetí dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí
a zemědělství ve výši 50 000,- Kč
b) schvaluje spoluúčast obce v poměrné výši dle smlouvy s OL krajem
c) schvaluje uzavření smlouvy s OL krajem na obnovu funkčního stavu obecního sadu
d) schvaluje výběr dodavatele pro obnovu sadu - Ovocná školka Litenčice, spol. s r.o.
e) schvaluje Smlouvu o dílo s Ovocnou školkou Litenčice spol. s r.o. na sadové úpravy
		
a) schvaluje přijetí dotace v programu památkové péče – Restaurování kříže u Pivína,
parc. č. 447/20 ve výši 15 820,- Kč od OL kraje
b) schvaluje spoluúčast obce v poměrné výši dle smlouvy s OL krajem
c) schvaluje uzavření smlouvy s OL krajem na restaurování kříže u Pivína
rozpočtové opatření č.5/2016 Obce Víceměřice
a) výběr dodavatele na opravu kaple v obci - STAVBROS, s.r.o. Brodek u PV
b) uzavření Smlouvy o dílo se STAVBROSEM, s.r.o. Brodek u PV na Opravu kaple 2.
etapa Víceměřice
Schvaluje komisi pro veřejně správní kontrolu v Domově u rybníka, p.o. ve složení –Petr
Buriánek, Eva Rácová, Jan Kočí, Zdeněk Malčík. Kontrolu provést do 30. 7.2016.
Schvaluje komisi pro veřejně správní kontrolu v Mateřské škole,p.o. ve složení - Petr Buriánek, Eva Rácová. Kontrolu provést do 30. 6. 2016
Schvaluje členy pro hodnocení ředitelky Domova u rybníka, p.o. ve složení Petr Buriánek,
Eduard Novotný, Zdeněk Malčík, které bude provedeno do 30.6.2016

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
Zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
Zprávu o činnosti Mateřské školy Víceměřice, p.o.
Zprávu o realizaci investičních akcí
Zprávu o přípravě akce Mikroregion Němčicko se baví
Zprávu z výběrového řízení na opravu kaple 2. etapa a její protokol
Zprávu kontrolního výboru
Zprávu finančního výboru
Bere na vědomí informaci o soutěži fotografií do kalendáře na příští rok

III. Ukládá:
1.
2.

Komisi pro Obecně závazné vyhlášky přichystat závaznou vyhlášku na dodržování
provozu a pohybu ve Svodnici
Komisi pro Obecně závazné vyhlášky přichystat vyhlášku na dodržování klidu ve
večerních hodinách od června do září
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INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
DUBEN – ČERVEN 2016
•
•

•

probíhá
pravidelná
údržba zeleně v obci
proběhla beseda s předsedou výboru pro bezpečnost poslancem Ing.
Romanem Váňou a poslancem MUDr. Pavlem
Holíkem
proběhlo posezení seniorů v Domově u rybníka, bohužel počasí
nepřálo

Negativní jevy:
•
•
•
•

byl vykraden sklad, odcizeno přibližně 8 m2
dlažby
u rybníku byl vypuštěn
olej
poškození ovládacího
panelu kanalizace
pasení krav na veřejném prostranství

Oceňujeme
a děkujeme:
•

panu Jiřímu Balherovi, panu Luboši Novotnému, panu Ludvíku Ševčíkovi a paní
Jarmile Mézlové za
zpracování materiálů
do hasičské knihy Olomouckého kraje

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jaro v mateřské škole Víceměřice…
Zimo, zimo, táhni pryč
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy
Za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
Tak touto básničkou jsme
s dětmi a jejich rodinami
vyhnaly definitivně zimu
z Víceměřic. Zimu v podobě Morany jsme zapálili
a utopili v říčce Broděnce.
Na školní zahradu jsme si
jako symbol jara přinesli zelenou a nazdobenou
větev břízy - „lítečko“.
Zazpívali jsme si společně jarní písničky, poseděli
u táboráku a smlsli si na
opečeném špekáčku a ji6

ných dobrotách.
Ve školce dál probíhala
činnost, která byla v plánu
dle ŠVP naší školy a kterou
jsme se snažili dětem obohatit a zpříjemnit návštěvami divadla, vycházkami do
přírody a pobytem na školní zahradě. Jelikož nemáme
v tomto školním roce na
zahradě z bezpečnostních
důvodů žádné prolézačky
a hrací prvky, zakoupily se
dětem alespoň nové hračky na pískoviště, sportovní nářadí, nová odrážedla
a koloběžky.
26. 5. proběhla ve školce
slavnost „Svátek rodiny“.
Básničky a taneční vystoupení na hudbu Michala

Davida: „My máme prima
rodiče“ a „Tohle dítě bude
asi šoumen“, sklidilo velký
potlesk a v rámci utužování dobrých vztahů jsme si
všichni poseděli u kávičky
se zákuskem.
Tohoto nacvičeného pásma jsme ještě využili na sešlosti seniorů, kterou uspořádal „Domov u rybníka“,
tentokrát v malebném
prostředí zámeckého lesoparku. Za hezké vystoupení byly děti obdarovány
balíčky sladkostí, které pro
ně připravili zaměstnanci
Domova. Za milé přijetí děkujeme.
Na celodenní výlet jsme
se v letošním školním roce

Víceměřice

vypravili do Starého města – KOVO ZOO. Taková
ZOO je jediná svého druhu v Evropě. Dětem se na
výletě velmi líbilo a to i zásluhou manželů Dvořáčkových, kteří se postarali
o jejich bezpečnou cestu
autobusem a děti dostaly
sponzorský dar v podobě
sladkostí a slevy na jízdném. Moc děkujeme.
3. 7. se naši sportovci
zúčastnili Sportovní olympiády mateřských škol
mikroregionu
Němčicko.
V letošním roce to byl už X.
Ročník. Obec Doloplazy se
této akce zhostila opět na
výbornou. Postarali se dětem o radost nejen z výhry,
ale vůbec o radost z pohybu, kterého dnešní generace mnoho nemá. Všichni se
vrátili unavení, ale spokojení a pyšně všem ukazovali
své medaile a diplom, který
si přivezli.
Do konce školního roku
už chybí jen kousek a děti
ve školce toho musí ještě
hodně stihnout. Zítra, to
je v úterý 14. 6. proběhne slavnostní rozloučení
s předškoláky. Děti si jak
už je u nás zvykem ověří
své znalosti a dovednosti
formou „minimaturitních“
zkoušek. Předvedou svým
blízkým, že se o ně nemusí strachovat, že nástup
do základní školy hezky
zvládnou. Dostanou vysvědčení a malý dáreček
aby si na tu naši školičku

alespoň občas a v dobrém
vzpomněly. Přejeme jim
hodně pěkných zážitků
ze školy, ať už budou navštěvovat ZŠ Nezamyslice,
nebo jinou základní školu.
Dále jim přejeme, aby do
školy chodili rádi, aby je
škola bavila, aby v ní našli
porozumění a pochopení
od paní učitelky a hlavně,
aby na ni časem vzpomínali s úsměvem, tak jako
třeba na strávené chvíle
v naší školce.
V pátek 17. 6. už se všichni moc těší na den otevřených dveří v Agrodružstvu
Tištín, kterému rovněž děkujeme za milé pozvání
a v letošním roce také za
dopravu, kterou pro okolní školky zajistili. Děti už
se moc těší na malá selátka
a telátka, která už ani na
vesnici příliš neuvidíme.
Kluci se samozřejmě těší
na veliké traktory, řezačky,
kombajny – no na všechno
co má kola...
A nejvíce ze všeho se jako
každý rok děti těší na 29.
6. To se zúčastníme sportovního dopoledne, které
pořádá občanské sdružení
„Patříme k sobě“ v Nezamyslicích.
Dopoledne
soutěže, ukázky Hasičů
z Nezamyslic a Dřevnovic, ukázka výcviků psů
a canisterapie vedená paní
Magdou Moravcovou. Na
oběd půjdeme do základní
školy. Potom pobyt na dětském hřišti, vycházka po

Nezamyslicích, zmrzlina
na koupališti a návrat do
mateřské školy. Připravíme
ohniště a na večeři bude
opíkačka. Potom večerní
hygiena a spaní ve školce.
Ráno jako vždy rohlíček
s nutelkou a hurá za pokladem skřítka Vítka........
Vidíte, že je toho opravdu
ještě hodně. Některé děti už
zůstanou doma od 1. července a některé tu s námi
ještě vydrží do pátku 8. 7.
2016, to je den kdy jdeme
do školky naposled. Potom
bude školka uzavřena z důvodů čerpání běžné dovolené zaměstnanců.
Kolektiv
zaměstnanců
Mateřské školy Víceměřice
přeje všem dětem i jejich
rodičům krásné prázdniny
bez úrazu, plné sluníčka,
pohody, odpočinku a neobyčejných zážitků z cest.
Budoucím školákům, kteří se loučí s mateřskou
školou, přejeme hodně
úspěchů v základní škole a rodičům děkujeme za
spolupráci. Tak krásné léto
a těšíme se na shledání zase
v září!
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
Sportovci Domova pro
osoby se zdravotním postižením se účastnili turnaje
ve stolním tenise v Kyjově
a také atletického přeboru
v Šumperku, odkud si přivezli medaili za první místo
ve vrhu koulí. Sportovně se
vyžili na sportovních hrách
v Zubří u Nového Města
na Moravě, kde celý týden
soupeřili s uživateli z jiných
zařízení.
Uživatelé Domova se pravidelně schází na muzikoterapii a canisterapii.

Opět začal pracovat hasičský kroužek pod vedením sl. Petrové a Trněné.
Účastnili se již několika
závodů v požárním útoku
a pro uživatele to byl veliký
zážitek.
Začíná sezona výletů na
hrady a zámky, ZOO, cukrárny a do muzeí.
V Chráněném bydlení
probíhají úpravy zahrady –
chodníky, altán pro posezení, výsadba zeleně.

Uživatelé jezdí na výlety,
např. ZOO Lešná, Chvalčov,
Prostějov apod.
Obyvatelé Domova se
zvláštním režimem rádi
a pravidelně jezdí do cukrárny v Němčicích nad
Hanou. Družstvo seniorek
z Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem
se účastnilo Májkové olympiády v Prostějově.
Blanka Novotná
Vedoucí přímé péče

Domov seniorů
S příchodem jarních dnů
se naši senioři zúčastnili
několika akcí. Nejvíce je potěšilo divadelní představení
„Zdravý nemocný“ v rám-

ci Hanáckého divadelního
máje v Němčicích nad Hanou. Rádi si také dali zákusek v Němčické cukrárně.

Když se počasí po zimě
konečně umoudřilo, tak se
senioři společně s personálem Domova zapojili do
sázení květin do truhlíků,
které zdobí náš Domov.
V měsíci květnu jsme zahájili grilovací sezónu, kde každé grilování je pro seniory
velkým zážitkem.
Na letní dny plánujeme
navštívit muzeum zemědělských strojů v Hošticích,
Zoo ve Vyškově, Čechy pod
Kosířem a cukrárny v blízkém okolí.
Vít Fialka
Vedoucí Domova pro
seniory
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
21. 3. 2016 Pletení pomlázek (ČZS)
Stalo se již tradicí pro ZO
Českého
zahrádkářského
svazu v obci, že před velikonočními svátky každoročně
ve spolupráci s pracovníky
košikárny Domova u rybníka p.o. si zájemci vyrábí
z připraveného materiálu pomlázky a kocary. Jde
o přípravu na velikonoční
pomlázkovou jízdu chlapců
a mužů, jejich právo „vyprášit „ sukně dívkám, ženám,
maminkám i babičkám. Za
vykonanou námahu následně obdržet v různé formě
odměnu - sladkosti, vajíčko,
drobný peníz, ale i kalíšek
ohnivé tekutiny. Pletení pomlázek mělo i v letošním

roce své zájemce. Sešlo se
cca 20 dětí a dospělých. Pomlázky byly pleteny ve
dvou provedeních - tradičním a luxusnějším. Dále
bylo upleteno i několik kocarů - maxitatarů v délce
2-2,5 metrů pro navázání
stuh a mašlí od dívek a žen
za vykonané úsilí mrskačů.
Možnost této akce je dána
existencí košikárny Domova
a ochotou jejich zaměstnanců a uživatelů připravit potřebný materiál na pomlázky
a odborně vést zájemce při
jejich pletení. S trpělivostí
vysvětlit postup, vést ruku
pletoucího a pomoci mu
s přípravou i dokončením

celého díla. Patří jim upřímné poděkování. Je škoda, že
místní využívají této nabídky
poměrně málo. Je významný
podíl zájemců z okolních
vesnic. Můžeme si položit
otázku, zda je to nezájem
dětí nebo dospělých, či nezájem obou skupin. Každý
si odpověď hledejme u sebe.
Závěrem - akce se vydařila,
určitě v ní budeme pokračovat i v dalším roce. Doufejme, že s větší účastí. Pro
každého může být vzpomínka z dětství v dospělosti
na pletení pomlázek jednou
z nejpříjemnějších.
Ludvík Ševčík

23. 4. 2016 Den země (OÚ)
V sobotu 23. dubna se
uskutečnil tradiční Den
země. Nepořádáme k tomu
workshopy (=plané kecání
o tom, co by jsme, jak by
jsme, co by se, kdy by se hojně dotované z EU), ale
už po několik let vyrážíme
do naší víceměřické přírody
a snažíme se pro ni udělat
něco víc než obvykle, bohužel už nedotovaně. 
Účast příznivců přírody,
ač počasí bylo příjemné,
byla letos slabá. Zúčastnilo
se jí 6 dospělých a asi 10 dětí.
Děti – zejména mladí hasiči

prošli se svými vedoucími
Alej kolem Brodečky a nasbírali několik pytlů odpadů a věcí, které do přírody
nepatří.Dospělí dosadili 15
bříz, kterými nahradili ty
polámané (svou chybu napravoval i jeden z ničitelů)
a dále pak vysázeli pro své
potomky a budoucí obyvatele další solitérní stromy do
aleje. Třeba tu někdy i vy při
procházce objevíte katalpu,
červený kaštan, 2 stříbrné
jeřabiny či červenou japonskou třešeň. I když jsme sázeli do suché země a srážky

jsou letos mizivé, díky pravidelné zálivce obecními zaměstnanci se zatím všechny
stromy ujaly. Doufám, že se
nám podaří Alej oživit časem
dalšími zajímavými druhy
stromů a dřevin. Po skončení
následovalo pro všechny zúčastněné první jarní opékání
špekáčků a další občerstvení.
PS: Ještě k tématu – My
a příroda.
Hodně mne štve, že zatímco jedni se snaží pro
přírodu něco udělat, další
ji úmyslně ničí. Nemám teď
na mysli polámané stromy,
9

Naše obec

které zlikvidovaly děti.
Dalšími z pravidelných
ničitelů jsou tu, dospělí
„barbaři“ na terénních motorkách, kteří si ze Svodnice a nejen ze Svodnice, ale
i z Aleje, okolí Boží muky,
březové aleje, cesty ke splavu, dělají terénní dráhu

a svými drapáky likvidují
zeleň a obtěžují hlukem
a odlétajícím štěrkem lidi,
děti, mámy s kočárky, kteří se vyšli do přírody na
procházku, pryč od smogu
a rámusu. Jsou lidi, kteří si
neváží ničeho a myslí si, že
když mají prachy, můžou

všechno. Jedni zeleň sadí,
druzí ji likvidují… Proto se
budu zasazovat, aby areál Svodnice zůstal parkem
a byl zde zakázaný vjezd
pro auta a motocykly,…
Petr Buriánek

30. 4. 2016 Vzpomínka na osvobození obce (OÚ, SDH)
V podvečer 30. dubna se
sešli občané u pomníku obětí
válek, aby si krátkou vzpomínkou připomněli 71. výročí od konce 2. světové války.
Starosta obce za přítomnosti
části zastupitelů položil ky-

tici k pomníku obětí válek,
u kterého drželi čestnou stráž
uniformovaní hasiči. Pan
Ševčík pak krátce připomněl
události, které doprovázely
osvobození obce. Na konci
vzpomínkového shromáž-

dění zazněla česká hymna.
Domnívám se, že v dnešní
rozbouřené době, kdy všude
doutnají potencionální konflikty, je třeba si hrůzné důsledky válek připomínat.
Petr Buriánek

30. 4. 2016 Slet čarodějnic a čarodějů (SDH, OÚ, ČZS)
I v letošním roce si dali
30. dubna na horním
konci obce sraz čarodějové a čarodějnice všech
věkových skupin, aby
společně prolétli obcí
až na chatu ve Svodnici, kde měli letos svou
čarodějnou konferenci.
Počasí přálo, tak i účast
čarodějnictví všech věkových kategorií byla
hojná a čítala na 40 kostýmovaných čarodějnic
a věřím, že další byli
infiltrované v houfu
doprovázejících obyčejných smrtelníků… Na
chatě už byla připravena
čarodějnická klání a nechyběla ani promenáda
na kládě přejmenované
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na kladinu. I letos nechyběly lektvary, pečené muchomůrky, žáby
a netopýři z dílny čarodějky MARIEN. Po soutěžích a kláních byla konečně zažehnuta vatra,
na které si mohli kostýmovaní opéct špekáček. O hladu nezůstali
ani ostatní. Bylo pro ně
připraveno občerstvení a speciality z udírny.
Na akci, na které se posedělo dlouho do noci,
mají zásluhu tradičně
už několik let hasiči, zahrádkáři a obecní úřad.
Všem, kteří se na akci
podíleli – děkujeme.
Vozidlo nejmladšího čaroděje

Petr Buriánek
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7. 5. 2016 Hodové odpoledne (SDH, OÚ, ČZS)
Čas letí jako zběsilý a než
jsme se nadáli, už tu byl začátek května a s ním i víceměřické hody. Tentokrát jsme je
slavili až v sobotu 7. května,
kdy místní hasiči za podpory
OÚ a zahrádkářů uspořádali na chatě „Sobotní hodové
odpoledne“. K tanci i poslechu nám hrála po celé poobědí skupina Předina a jelikož
bylo, oproti tomu loňskému,
tentokrát krásné slunečné
počasí, přilákaly asi i tyto
dvě pozitiva na chatu přes
stovku návštěvníků. Také letos byla pro děti připravena
hodová střelnice, kde si mohly vystřelit růži pro maminku
nebo pro sebe nějakou dobrůtku na zub. Neodolali ani
mnozí dospěláci a předváděli svou pevnou ruku a ostrý
zrak a vystřelili růži svým
partnerkám… Po celé odpoledne se prostorem linula
vůně z udírny, která nabízela
uzené cigáro, také černohor-

ské pivo bylo vítaným zpestřením. No a v občerstvení se
našlo něco na mls úplně pro
všechny. K hodům odjakživa
patřily koláče a zákusky, tak
už několik let probíhá soutěž
„O nejlepší hodový koláč“.
Porota vybraná z dobrovolníků degustovala a vybrala
z 13 vzorků ty nejlepší.
V kategorii zákusky, kde
soutěžilo 8 vzorků, zvítězily:
1. Marie Hartelová – Metrový řez
2. Jarmila Horáková – Čokoládový řez
3. Iveta Vydláková – Míša
řez
V kategorii kynuté soutěžilo 5 vzorků a pořadí bylo
následující:
1. Jarmila Horáková –
Vdolečky
2. Marie Štvrtecká – Povidlový vdolek
3. Jarmila Mézlová – Vdolečky
Všechny výherkyně obdr-

žely dle pořadí ceny, jimiž byl
nějaký ten kousek nádobí do
kuchyně, ke stolování a diplom. Po vyhlášení výsledků
se zbylé moučníky nakrájely
na drobné kousky a roznesli
se k ochutnání návštěvníkům na stoly. V závěru odpoledne nechyběla ani oblíbená
soutěž o ceny. Myslím si, že
se nám zúčastněným sobotní
hodové odpoledne obzvlášť
vydařilo a ti co nepřišli, měli
velkou škodu.
Hodové oslavy pokračovaly i v neděli 8. května,
kdy v kapli svatého Floriána
byla sloužena hodová mše
pro místní farníky a svému
patronu zde vzdávali hold
i uniformovaní hasiči.
Po desáté hodině pak na
hřišti proběhl tradiční fotbalový duel svobodní proti
ženatým, který měl ve své
režii SK Mexiko.
Petr Buriánek

Hodový fotbal
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4. 6. 2016 – 9. Víceměřický výšlap (ČZS)
Začátek června nezačínal
moc slunečně. Paprsky sluníčka střídají mraky nebo
drobné přeháňky, které
hlavně zde u nás, vždy jen
lehce zkropily vysušenou
zemi. Jinde v zemi naopak
bylo vody až moc, při silných bouřkách, kroupách
a bleskových povodních.
Na sobotu 4. června se
ale počasí ustálilo a v pohodovém jarním odpoledni už nic nebránilo tomu,
aby se uskutečnil 9. (asi už
předposlední) ročník Víceměřického výšlapu po okolí obce. Příjemné akorátní
počasí letos přilákalo na
start pochodu 58 návštěvníků, kteří se zaregistrovali
a vyrazili na odpolední vycházku. Většina přišlivších
si vybrala krátkou 5 km trasu, jen 2 odvážlivci vyrazili
na „desítku“, která vede
přes Mokroš.
Prvním cílem na trase
bývá Vyhlídka Kozlov, kde
na pochodníky čekal pan
Kočí, který měl připravené dalekohledy a mapy.
A pomáhal neznalým určit
směr té či oné obce nebo
města. Na mapu pak dával
speciální razítko vyhlídky o průchodu. Dál trasa
vedla, jak si kdo vybral,
buď nad Svodnicí, nebo
dolem – Svodnicí ke ka-

mennému mostu, odtud
pak vzhůru polní cestou
do Poliček, povrch cesty
zde byl obtížnější zejména pro kočárky, neboť se
právě navážel makadam
na zpevnění této účelové
komunikace. V Poličkách
u kaple bylo malé zastavení u tabule o historii vesnice. Trasa pak vedla dál
pod „štrekou“ a za ní odbočovala k doloplazským
rybníkům. V zimě zde
proběhlo vytěžení všech
vzrostlých topolů, takže
se to tu podobalo měsíční
krajině, ale jelikož příroda
je mocná kouzelnice, tak
již znovu vyráží a zapojuje
se přeživší zeleň. Zajímavou atmosféru cesty kolem
rybníků dodávají i ruiny
bývalého bytového domu
známého desítky let jako
„Všívárna“. Kdo měl štěstí, mohl zahlédnout i labuť
s 5 mláďaty. Trasa dále pokračovala kolem „Mlýnku“ do doloplazské zámecké zahrady a následně
do zámecké cukrárny, kde
kromě razítka o průchodu,
byla možnost občerstvení,
kteroužto všichni turisté
využili. Pak už kroky vedly zpět, kolem našeho rybníka, kolem labutí, které
letos mají 6 mláďat, dále
kolem Bloudníku, Březo-

vou alejí a Svodnicí zpět na
chatu. Jelikož náš pochod
není závod s časem, tak
věřím, že si trasu všichni
v pohodě užili a prohlédli si zajímavosti, které jim
běžně unikají. V cíli každý
z turistů obdržel diplom,
medaili výšlapu, samolepku Kozlov, špekáček
na opečení a pivo nebo
limo dle výběru. Proběhlo také vyhodnocení výšlapu. Letos se účastnilo
58 pochodníků, z toho 36
místních a 22 přespolních.
Nejstarším účastníkem letos byl pan Jan Kočí (73),
nejmladším Kateřina Hubená (1 měsíc) a nejvzdálenějším byli Kavičková
Nikola a Machalíček Pavel
ze Slušovic. Zvláštní cena
pak byla udělena „dvěma
statečným“ Luboši a Romče Novotným, kteří letos
jediní vyrazili na 10km
trasu. Všichni jmenovaní
byli dle věku odměněni
plyšákem nebo placatkou
jablečné a k tomu symbolickým mexickým sukulentem. Děkuji p. Ševčíkovi, p. Mikové, obecnímu
úřadu a všem pořádajícím
za podporu a pomoc při
našem 9. ročníku pochodu.
A jaký bude ten 10., finální,
jubilejní?? Uvidíme…
Petr Buriánek
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ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Kolektiv mladých hasičů
se zúčastnil soutěže ve vázání uzlů v Čelčicích. Zapojil se do akce Den země
v naší obci úklidem odpadků ve Svodnici a okolo hřiště. Zúčastnil se, spolu se
členy našeho sboru, oslav
sv. Floriána, patrona hasičů,
v Němčicích nad Hanou.
Začala také sezóna soutěží
v požárním útoku. Hanácký pohár v Němčicích byl
pro naše družstvo mladších
i starších žáků první soutěž
v letošním roce a také v novém složení. Mladší zde dosáhli pouze na 4. místo, ale
za to starší se ukázali a doběhli si pro 1. místo ve své
kategorii. Na soutěž do Vrchoslavic odjeli jak mladší,
tak i starší původně obhájit

1. místa, ale díky slabému
přístupu některých dětí ke
svým úkolům v družstvu
jsme obsadili u mladších
10. místo a starší 8. místo.
V Mořicích neúspěch pokračoval. Mladší měli neplatný
pokus za přešlap na čáře
u terčů a u starších dlouhý
nástřik znamenal 4. místo.
V Dřevnovicích se dočkalo
družstvo mladších a získalo
pohár za 3. místo. U starších nás opět dlouhý nástřik
poslal na 7. místo. Jako doplňková soutěž probíhala
střelba ze vzduchovky, kterou vyhrálo naše družstvo
starších. Mladší obsadili 4.
místo. Náš kolektiv se zúčastnil okresního kola „hry
Plamen“ v Lipové. Tato soutěž není jen požární útok,

ale také štafety, na kterých
se měří nejlepší čas, také se
hodnotí práce s hasičským
nářadím a započítává se výsledek podzimního branného závodu. Na této soutěži
skončili mladší na 7. místě a starší na 10. místě. Na
tomto okresním kole jsme
měli také poprvé zastoupení v kategorii dorost jednotlivci. Na tuto kategorii se
připravil Tadeáš Vymazal
a svou bojovností si doběhl
pro 3. místo. Závod v požárním útoku v Hradčanech
byl pro náš kolektiv velice
úspěšný. Mladší i starší zde
vybojovali první místa ve
svých kategoriích.
Vedoucí mladých hasičů
Luboš Novotný

Hanácký pohár Němčice nad Hanou
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KŘÍŽ U PIVÍNA

Na okraji katastru obce
Víceměřice u silnice č.
II/433 ve směru Němčice
nad Hanou – Prostějov se
nachází kříž, místní kulturní památka. Spolu s památnou lípou tvoří dominantu
v krajině. Tato památka byla
ve špatném stavu. Podstavec kříže se nacházel pod
vrstvou zeminy, kamenné
části byly zvětralé a olámané. Proto zastupitelstvo
obce schválilo podání žádostí na opravu kříže. Na
restaurování kříže jsme obdrželi dotace z dotačního
programu Program památkové péče v Olomouckém
kraji z dotačního titulu Obnova staveb drobné architektury místního významu
ve výši 15.820,- Kč. Restauratérské práce prováděl p.
Allan Doupal. Cena díla činila cekem 39.549,- Kč.

Kříž u Pivína

„NA DRAČKÁCH“
Myslím, že i vy byste byli
na pochybách, stejně jako
já, když jsem si přečetl pozvánku na draní peří, že
jde o „aprílovou bžundu“.
Kdopak by dnes, kdy všichni už dávno podlehli falešné reklamě o škodlivosti
14

peří plného nebezpečných
roztočů a jiných breberek,
ještě dral bělounké husí peří
a plnil jím polštáře a naducané peřiny?
Zvědavost mi nedala a došoural jsem se do příjemné
zasedačky obecního úřadu.

Tam, po zahájení panem
Ševčíkem a vysvětlení, že
půjde o připomínku tradičních draček, tak oblíbených
a konajících se v zimních
měsících ve věcech vesnicích, usedlo pět žen za velký
stůl několika kupkami husí-

Víceměřice

ho peří a zručnými konečky
prstů oddělovaly praporky
od pevných brček. Dávno
zapomenutá práce je tak
zaujala, že se rozpovídaly
a došlo i důležitým povídačkám, klepům i drbům, které
nemohly chybět na žádných
dračkách a které jsme my,
děti, nedočkavě hltaly ve
skrytu pod stolem. Dokonce
zazněly i písničky. Nemohla

se vynechat „dodraná“ s kalíškem sladké, dobré buchty
s hrníčkem čaje. Jen neradi
jsme se rozcházeli ke svým
domovům a dlouho do noci
vzpomínali na ty krásné večery ve vytopených kuchyních, s petrolejkou na stole,
houfem nedočkavých děcek
pod stolem, naslouchajících
napínavým
povídačkám
stařenek.

Zkuste si odpovědět na
otázku: „Co je to peroutka? A víte co je mašlovačka
a kdo by ji dokázal vyrobit?“
Díky za to krásné odpoledne a vzpomínky nedávno
uplynulé mládí.
B. Outrata,
uživatel Domova u rybníka,
p.o.

INFORMACE PRO OBČANY
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co
vše je potřeba zařídit při
cestování s dětmi? Věděli
jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí
cestovat na vlastní občanský průkaz? Cestovní pas
i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených
a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor
za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi
do zahraničí již čtvrtým
rokem platí, že i dítě musí
mít vlastní cestovní doklad,
jelikož v roce 2012 došlo
nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním

dokladu rodiče. Pro rodiče
to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží.
Cestovní pas pro dítě do 15
let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na
5 let.
Vzhledem k nestabilní
bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě
turistickými
destinacemi, jako například
Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě,
a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států
Evropy pouze s občanským
průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí
Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie,
Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydá-

ní občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba
jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou
hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního
pasu nebo občanského
průkazu pro dítě do 15 let
žádá zákonný zástupce,
tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na
nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii;
úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při
podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce
předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte.
V případě, že má dítě vydán
již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze
tento předložit místo rodného listu.
15
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Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského
průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů
je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů;
tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve
výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/
osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,

doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba
dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou
unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu
při vstupu na jejich území
nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná
minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit

u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je
lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na
cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
Elektronický podpis - 9.5.2016
Certifikát autora podpisu :
Jméno: Mgr. Jana Vildumetzová
Vydal: PostSignum Qualified C...
Platnost do: 15.12.2016

PŘÍPRAVA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
ŽELEZNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVY
NA OBDOBÍ 2016/2017
Provozovatel dráhy, Správa železniční dopravní
cesty, s. o., předložila dne
10. 6. 2016 Koordinátorovi
Integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci
(dále jen KIDSOK), návrh
jízdního řádu veřejné drážní
osobní dopravy pro období
platnosti 2016/2017, který
byl zveřejněn na webových
stránkách verejnadoprava.
kidsok.cz dole v sekci „Jízdní řády ke stažení“. Jedná se
o pracovní materiál, který
bude na základě obdrže16

ných připomínek, podnětů
a výše finančních prostředků na pokrytí prokazatelné
ztráty dopravci upravován.
Připomínky je možné
poslat prostřednictvím datové schránky KIDSOK do
11. 7. 2016 (www.kidsok.
cz/kontaktni-informace/).
Vždy je nutné uvést,
z jakého důvodu vznášíte
požadavek na úpravu navrhované časové polohy
nebo zavedení spoje, např.
odvoz ze zaměstnání – je
třeba konkrétně uvést místo

nebo firmu, pracovní dobu,
nejlépe i počet dojíždějících
a další náležitosti, které se
vztahují k případným požadovaným úpravám. V případě zajištění návaznosti na
veřejnou linkovou dopravu
je třeba uvést číslo linky
a spoje a požadovaný čas.
Předmětem připomínek
jsou vlaky, jejichž objednatelem je Olomoucký kraj,
tedy vlaky kategorií Os
a Sp.
Mgr. Jaroslav Tomík, ředitel
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Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince!
Koho se evidence týká?
Podnikajících fyzických a právnických osob, které přijímají platby
v hotovosti.

Které tržby se budou evidovat?
Platby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, ale například
i stravenkou, poukázkou nebo elektronickou peněženkou.
Nebudou se evidovat platby bankovním převodem.

Kdy se začne evidovat?
1. prosince 2016 (1. fáze) - ubytovací a stravovací služby
1. března 2017 (2. fáze) - maloobchod a velkoobchod
1. března 2018 (3. fáze) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi,
(např. svobodná povolání, doprava, zemědělství)
1. června 2018 (4. fáze) - vybraná řemesla a výrobní činnosti

Kde zjistit více?
Přehledné a aktuální informace o evidenci tržeb včetně odpovědí
na nejčastější dotazy naleznete na:

www.etrzby.cz
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AKCE POŘÁDANÉ V OBDOBÍ
ČERVENEC – ZÁŘÍ 2016
9. 7. 2016

MEXIKO CUP

hřiště Domova u rybníka SK Mexiko

30. 7. 2016 Pyžamová party

chata ve Svodnici

ČZS, SDH

27. 8. 2016 Mikroregion se baví!

fotbalové hřiště

OÚ

3. 9. 2016

Hasičské závody pro mládež a veterány fotbalové hřiště

POZVÁNKA

SK Víceměřice – Mexiko z.s.

X. ROČNÍK TURNAJE MALÉ KOPANÉ

MEXICO CUP 2016

kdy: 9. 7. 2016
kde: Areál Domova u rybníka

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

pivo, limo, uzenina, stejky, cukrovinky
Přijďte nás podpořit a užít si
příjemný
sportovní den.

SDH

-- Oficiální

-- předpoklá

Do
-- Možno
vybav
(ba
p

-ŽEN

-UŽIVATEL

-
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É KOPANÉ

016

ybníka

TĚNO

ukrovinky

žít si
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Program:
-- Oficiální zahájení a rozlosování 8:00,
-- 1. utkání 8:30,
-- předpokládané ukončení turnaje 16:00.
Doprovodný program:
-- Možnost zapůjčení sportovního
vybavení pro volnou zábavu
(badminton, softtenis,
petang, míč, atd.),
-- exhibiční utkání I.
ŽENY (MAMINKY) – DĚTI,
-- exhibiční utkání II.
UŽIVATELÉ DOMOVA – SK MEXIKO,
-- bohatá tombola.
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MIKROREGION
NĚMČICKO SE BAVÍ
sobota 27. 8. 2016

PROGRAM:

13:00 Sraz před Domovem u rybníka Víceměřice, p.o.
14:00 Slavnostní zahájení na hřišti, soutěže, vystoupení - skupina Kluci, westernové vystoupení Krčmář, Baby
boys, Bujinkan, Tak určitě!

18:00 Vyhodnocení
19:00 Taneční zábava – skupina Předina
Občerstvení zajištěno
Změna programu vyhrazena.
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