NAŠE OBEC
ČTVRTLETNÍK, ROČNÍK 2016, číslo 3
VYDÁVÁ OBEC VÍCEMĚŘICE, ev. č. MK ČR E 21523
www.vicemerice.cz, +420 582 388 106
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Naše obec

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi,
dětem opět začala škola,
přicházejí podzimní měsíce. V době prázdnin bylo
na obecním úřadu nejpilněji. Všechny dotované akce
měly termín zahájení v tuto
dobu.
V červenci a v srpnu
probíhala úprava výsadby
sadu na parcele č. 80/1. Výsadba probíhala v teplém
a suchém počasí, bohužel
tak je nastavena dotace
a termín musí být dodržen.
Zaměstnanci obce stromy
a keře pravidelně zalévají.
V druhé polovině června byla zahájena 2. etapa
opravy kaple. Projekt oprav
zpracovala projekční kancelář STAVTES Prostějov.
Stavební práce vysoutěžila firma STAVBROS s.r.o.
V kapli proběhla rekonstrukce
elektroinstalace,
oprava vnitřních omítek
a výmalba. Byly provedeny
nátěry oken a dveří. Firma
provedla venkovní fasádu.
Bohužel někdo měl hned
potřebu fasádu poničit. Ze
strany od pomníku je postříkána (pivem nebo limonádou). Odvlhčení zdi pomůže vybudovaná drenáž
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kolem kaple. Z darů byly
zakoupeny nové lustry.
Bylo zpracováno vyúčtování dotace a předáno ke kontrole a k proplacení dotace
na pobočku Státního zemědělského intervenčního fondu v Olomouci.
Firma Jiří Novák – truhlář zahájila o prázdninách
práce na výměně oken na
budově zámku Domova
u rybníka, p. o. Práce se
provádí podle potřeb provozu Domova, aby uživatelé nebyli omezování ve
svých činnostech. Pravidelně probíhají kontrolní dny
za přítomnosti památkářů.
S památkáři jsou konzultovány problémy při výrobě
a výměně oken, tak aby byl
dodržen termín dokončení
díla a splněny podmínky
dotace. Všechna okna musí
být vyměněna do konce měsíce října.
Obec Víceměřice byla pořadatelem akce „Mikroregion Němčicko se baví“, která
se uskutečnila 27. 8. 2016
na místním hřišti. Přípravy
probíhaly od začátku roku.
Akce byla náročná na přípravu a organizaci. Vyžádala si
hodně času a prostředků.
Děkuji všem, kteří se na
organizaci podíleli. Děkuji

všem společenským organizacím v obci – sboru dobrovolných hasičů, českému
zahrádkářskému
svazu,
sportovnímu klubu Mexiko, Rybářskému spolku
a Mysliveckému sdružení
Nezamyslice za zajištění
bohatého občerstvení na
akci. Děkuji zaměstnancům
obce, pracovníkům Domova u rybníka Víceměřice,
zvláště pak úseku údržby
a úseku stravování za pomoc na technickém zabezpečení. Za přípravu soutěží
pracovnicím mateřské školy
a místostarostce obce. Poděkování rovněž patří členům
soutěžního družstva obce,
kteří se umístili na krásném
4. místě. Zvláštní poděkování patří p. Balherovi,
Nemelovi a Mézlovi, kteří
zabezpečovali a udržovali
elektrické rozvody na hřišti.
Velké poděkování patří moderátorovi Tomášovi
Brabcovi, který nás sobotním odpolednem provázel
a dal tak celé akci správný
náboj.
Přeji všem krásné podzimní dny.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

USNESENÍ Č. 18/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 11. 7. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.

program jednání zastupitelstva obce Víceměřice
ověřovatele zápisu Hanu Kalvodovou a Jarmilu Zbožínkovou, předkladatelku usnesení Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou
3. smlouvu č. 1040011255/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena mezi obcí
Víceměřice a firmou E.ON Distribuce, a.s.
4. smlouvu č. 1030029348/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena mezi obcí
Víceměřice a firmou E.ON Distribuce, a.s.
5. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava kaple 2. etapa, Víceměřice“
6. převod finančních prostředků Domova u rybníka p.o. z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 1.000.000,- Kč
7. převod finančních prostředků Domova u rybníka p.o. z investičního fondu do rozpočtu Obce ve výši 1.000.000,- Kč
8. rozpočtové opatření obce č. 7/2016
9. výzvu občanům na dodržování klidu v obci v letním obdobím
10. půlroční odměnu ředitelky Domova u rybníka p.o. ve výši 15.000,- Kč
11. sponzorský dar ve výši 500,- Kč pro Nemocnici Agel v Prostějově na poskytování
canisterapie

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
12.
13.
14.
15.
16.
17.

kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
rozpočtové opatření obce č. 6/2016 starosty obce
zprávy komisí
zápis z hodnocení ředitelky Domova u rybníka p.o.
zápis z kontroly v Mateřské škole Víceměřice

III. Zastupitelstvo ukládá:
18. ředitelce Domova u rybníka p.o. připravit vizi Domova na další období
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USNESENÍ Č. 19/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE, KONANÉHO DNE 19. 9. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.

Program jednání
ověřovatele zápisu usnesení Zdeňka Malčíka, Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku
Miluši Burešovou
3. Předkladatele návrhu na usnesení Bc.Jarmilu Zbožínkovou
4. Rozpočtové opatření č.4/2016 Domova u rybníka p.o.
5. čerpání rezervního fondu Mateřské školy, p.o. ve výši 80.000,- Kč
6. Rozpočtové opatření Obce Vícemeřice č. 9/2016
7. spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
8. odepsání dluhu z roku 2005
9. zamítnutí žádosti p. Vincence o koupi části par.č. 240/1
10. žádost Simony a Jaroslava Záhorových o povolení sjezdu z komunikace u .p. č. st. 78
v k.ú. Víceměřice
11. žádost Dagmar a Františka Novotných o zřízení sjezdu na místní komunikaci z rodinného domku č.p. 165
12. využití části pozemku ve vlastnictví obce u RD č.p. 165 k uložení stavebního materiálu

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

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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kontrolu plnění usnesení
zprávu o činnosti obecního úřadu
zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
zprávu o činnosti Mateřské školy Víceměřice, p.o.
zprávu o čerpání rozpočtu na I. pololetí 2016 Domova u rybníka p.o.
rozpočtové opatření č. 8/2016 Obce Víceměřice
zprávu o plnění investičních záměrů v realizaci investičních akcí a údržby majetku
obce
čerpání z rozpočtu obce k 31. srpnu 2016
zprávu finančního výboru
zprávu investiční komise
zprávu komise pro obecně závazné vyhlášky
zprávu sociální komise
poděkování starosty obce všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci akce Mikroregion se baví a Němčickem na kolech
žádost Simony a Jaroslava Záhorových o pronájmu pozemku u č.p.65
Stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje k návrhu územního plánu obciVíceměřice

Víceměřice

16. zprávu RNDr. Vágnerové, pracovnice AOPK ČR ke stavu stromů v parku Domova
u rybníka, p.o. – p.č. 25 a p.č. 28 v k.ú. Víceměřice
17. dopis (email ze dne 7.9. 2016) paní Uherkové
18. informaci p. Kočího - zástupce Mysliveckého spolku k dopisu paní Uherkové

III. Ukládá:
1.
2.
3.

členům zastupitelstva dodat články do časopisu Naše obec
komisi pro Obecně závazné vyhlášky přichystat článek do časopisu týkající se problematiky dětí, jezdících na kolech
starostovi - odpovědět písemně paní Uherkové

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
ČERVENEC - ZÁŘÍ 2016
•
•
•

dokončena oprava kaple
dokončena obnova sadu
(zahrada po pí. Dedkové)
začala demolice domu
č.p. 38 na parcele č. 26

• Oceňujeme
a děkujeme:
•

soutěžnímu
družstvu
na akci „Mikroregion
Němčicko se baví!“ ve
složení Martin Kyselák,
Stanislava Rábková, Michaela Vystavělová, Michaela Trněná, Romana

•

Novotná, Radek Fialka
za krásné 4. místo
28. účastníkům akce
„Mikroregionem na kolech“, kteří vyjeli z naší
obce

Negativní projevy
•

byla poničena nová fasáda na kapličce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začátek školního roku 2016-2017 v Mateřské škole Víceměřice
Letní prázdniny byly
nádherně slunečné, dlouhé,
ovšem všechno jednou končí. Každý po svém jsme nabírali nové síly a to jak děti,
tak zaměstnanci MŠ.
Ve školce se ovšem nezahálelo. Proběhly drobné
opravy a bylo zhotoveno
nové osvětlení v prostorách

kuchyně a přípravny stravy
tak aby odpovídalo platným normám. Elektrické
práce provedl pan Rábek,
kterému tímto děkujeme.
Od září došlo také ke změně
dovozce stravy, nyní bude
dětem přivážet stravu Agrodružstvo Tištín, kterému
rovněž děkujeme za pomoc

při vyřešení této situace.
Jako každé prázdniny se
uklízelo – dezinfikovala se
lehátka, hračky, čistily se koberce, připravovaly se skříňky pro dětičky, aby to ve
školce 1. září všechno vonělo
čistotou a aby se zde dětem
i rodičům líbilo.
Děti přicházely do škol5
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ky natěšené, radostně se
vítaly se svými kamarády
i zaměstnanci školy. Naši
noví předškoláčci, kteří přišli poprvé plni očekávání,
vypadali trošku ustrašeně,
ale netrvalo dlouho a pustili se do prohlížení hraček
a někteří si ani nestačili všimnout, že maminky
a tatínci odešli. To víte, nějaká slzička tady sem tam
ukápla, ale nyní je už vše
v pořádku a můžeme se
společně začít věnovat práci
s dětmi – to je pro nás nyní
na prvním místě. Malé děti
se učí orientovat v novém
prostředí – kde je moje místo v šatně, kde ve třídě, kde
v ložničce… Seznamují se

také s organizací dne, se zaměstnanci školky.
Starší děti nám povyprávěly své prázdninové zážitky a pomalu se pustily do
práce – první pracovní listy,
kreslení, počítání...Čas letí
jako voda a proto je potřeba
připravovat se na úspěšný
vstup do školy základní.
13. 9. proběhla ve školce logopedická depistáž
u všech dětí a všem rodičům
byla nabídnuta spolupráce s klinickou logopedkou
paní Mgr. Finkesouvou,
která bude s naší školkou
i nadále spolupracovat na
nápravě řeči.
V letošním školním roce
budeme pracovat podle

ŠVP a TVP nazvaného „Jen
se děti koukněte, co je krásy
na světě“, který je napsaný
na míru pro naši školičku.
Vystihuje širokou škálu
oblastí, o kterých si s dětmi
povídáme, při prohlížení
knih nebo, co se děti doví
doma, nebo v televizi. Je
zaměřený na problematiku empatie, komunikace
a ekologie, což jsme se snažily názorně přiblížit v podtextu názvu našeho ŠVP.
Celý ŠVP zahrnuje téměř
všechny oblasti a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou v rovině
odpovídající jejich možnostem. Důležitým faktorem
při sestavování programu je

Děti v mateřské škole
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i poloha naší mateřské školy
v rovině, kde se pěstuje
mnoho zemědělských plodin na malé vesnici, kde
se všichni lidé dobře znají.
Děti jsou tak v neustálém
kontaktu s obyvateli vesnice, s přírodou, poznávají,
pozorují, a tak navazují na
své poznatky z oblasti vzájemných vztahů mezi lidmi,
zvířaty a rostlinami, získávají zkušenosti o práci na
poli a v zahradě. („Bez práce, nejsou koláče.“) Snažili
jsme se zohlednit možnosti,
které nám vesnice nabízí.

Náš program jsme rozdělili
do deseti témat podle jednotlivých měsíců. Každé
téma obsahuje čtyři podtémata, tři jsou zaměřena
na činnosti pro daný měsíc
typické, čtvrté slouží k procvičování a opakování toho,
co se nám nepovedlo, nebo
prohlubování toho, co děti
zaujalo.
Minulý týden nás ve
školce navštívilo loutkové
divadlo „Sluníčko“ a svoje
představení zahájilo krátkou pohádkou „O veliké
řepě“. Tento týden jsme se

zaměřili na sklizeň brambor
a pomalu se připravujeme
na naši již tradiční „Bramboriádu“, která proběhne
na zahradě MŠ už příští týden.
Každým dnem proběhne
ve školce něco nového, zajímavého aby si naše děti odnášely co nejvíce prožitků.
Doufáme, že i v letošním
roce se bude dětem v naší
malé školce líbit a že i jejich
rodiče budou s naší prací
spokojeni
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
V červenci a srpnu se
uživatelé věnovali prázdninovým aktivitám. Pokud
přálo počasí, chodili na
koupaliště, jezdili na výlety
do cukráren, do ZOO apod.
Hasičské družstvo našich uživatelů se účastnilo
závodů v požárním útoku
v Mořicích, Vrchoslavicích,
Doloplazech, Dobromilicích a také závodů veterá-

nů ve Víceměřicích.
V září čeká naše sportovce turnaj v kopané v Kyjově
a také sportovní hry pro
těžce mentálně postižené
v Hodoníně.
Od 1.9.2016 začal nový
školní rok pro vzdělávání
v Euroinstitutu. Letos jsou
otevřeny dvě třídy.
Senioři si užívali posledních teplých dnů v září na

Setkání seniorů, kde shlédli
moc pěkné vystoupení Národopisného
folklórního
souboru Pantlék z Němčic
nad Hanou.
V srpnu se zaměstnanci
Domova u rybníka Víceměřice zapojili do příprav
akce „Mikroregion Němčicko se baví“. 		
Blanka Novotná,
vedoucí přímé péče

Chráněné bydlení
V průběhu prázdnin nás
potkalo mnoho zajímavých
zážitků, krásné výlety, ale
i pracovní povinnosti. Uži-

vatelé se podíleli na úpravě plochy kolem budovy
chráněného bydlení. Pilně
jsme pracovali na zahrád-

ce a také se můžeme těšit
z bohaté úrody zeleniny. Její
následné zpracování nás zaměstnávalo téměř celé léto.
7
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Navštívili jsme město
Boskovice, kde se nachází
zámek a westernové městečko. Dále jsme vyrazili na
tovačovská jezera a místní

zámek. Samozřejmě nás
neminulas houbová sezona
a vydatná hříbková smaženice. Houby jsme nasbírali
v lese u Protivanova. V zá-

věru prázdnin jsme navštívili historickou Kroměříž
a její zámeckou zahradu.
Ivo Šimek,
zástupce vedoucí CHB

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
28. 7. 2016 Prohlídka zahrádek (ČZS)
Již několik let probíhá
o prázdninách oblíbená
akce, kterou je Prohlídka
zahrádek. Ta letošní byla
domluvena na čtvrtek
28. července.
Na tento termín se nám
8

podařilo přemluvit na možnost návštěvy manžele Urbánkovi a rodinu Mikovu.
Jelikož jsme tyto zahrádky
již před lety navštívili, byli
jsme zvědaví, jak pokračuje
péče o zelené oázy se zvy-

šujícím se věkem majitelů
a čekalo nás milé překvapení!
U Urbánků již tradičně
zahrada na nízko posekaná,
několik čistých záhonů se
základní zeleninou na běžnou spotřebu a na pozobá-

Víceměřice

vání čerstvého ovoce – několik dospívajících stromů.
Odpočinková a okrasná
zóna se nachází hned za
domem na zatravněném
dvorku, odděleném od zahrady průhlednou zídkou
z bílých cihel. Spousta truhlíků s květinami, posezení
pod slunečníkem, nezbytný
krb s udírnou na přípravu
pochoutek, prostě pohodové zákoutí, je jistě od jara do
zimy dennodenně plně vyu-

žíváno k zasloužilé relaxaci.
Další
návštěva
byla
domluvena hned vedle
u Miků. Již zvenčí, dům
obrostlý zeleným přísavníkem a v oknech s truhlíky
pestrobarevných
petúnií
naznačoval, že majitelé
jsou příznivci zeleně. Po
vstupu do domu a na dvůr
se domněnka potvrdila.
Zelený dvorek zde volně
navazuje na zahradu, uprostřed které je skleník s pa-

prikami a záhon s rajčaty,
které jsou zálibou p. Míka
staršího. Vždy mne zde
zaujme způsob pěstování
rajčat našikmo. Tři rostliny
u hůlek spolu tvoří jehlan
a asi tento způsob má něco
do sebe, jelikož jsou vždy
rostliny obtěžkány obrovským množstvím plodů.
Dále je už zahrada víceméně odpočinková a okrasná.
Posečený trávník, mladé
plodící stromy, záhon ma-

Účastníci prohlídky zahrádek
lin, na konci zahrady altán,
květinové zálivy a ostrůvky. Stromy, ploty i altán
jsou osázené ručně vyráběnými budkami, krmítky,
půlbudkami s historickou
patinou, jejichž výroba je
velkou zálibou p. Pavla
Míka. Ptačím příbytkům
dodávají tu správnou at-

mosféru a patinu obrázky
a kouzelné odstíny barev,
které dotváří jeho paní
Daniela. A nejen malování
na dřevo je její doménou.
Různě po zahradě a v květinových zálivech vykukují
její umělecká díla z keramiky či malované kameny,
nebo jiné doplňky, které

tu v symbióze s květinami
tvoří dokonalou souhru.
A se spoustou dalších jakoby „náhodně“ zapomenutých předmětů dávají
zahradě úplně jiný rozměr.
Poslední zastavením bylo
u třetího souseda ve školní ulici a to u p. Vladimíra Brandstettera. Původně
9
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jsem ho chtěl oslovit, ale
vzhledem ke smutné události, jsem nenašel odvahu,
a proto jsem byl moc rád,
že nás po zahlédnutí sám
pozval. Po vstupu na zahradu bylo vidět, že tento
zelený prostor, asi dodává
svému majiteli sílu, vitalitu a je součástí smyslu jeho
života. Bujné stromy obtěžkány spoustou ovoce, snad
i díky včelám, které zde
mají své příbytky, zeleniny
všech druhů, bobuloviny,
jahody – na co si člověk
vzpomene. V zahradějsem
nezahlédl kousek trávníku,
vše je poctivě ručně obděláno. Kde není zelenina,
tam rostou květiny, cynie,
astry, petuňky, aksamitníky, mečíky a další, ale

hlavně – nikde jsem nezahlédl anirostlinku plevele!
Udržet tak obrovskou plochu v bezplevelném stavu
a s pěknou úrodou v tomhle suché počasí a ještě se
zdravotním handicapem,
to musíme všichni smeknout klobouk dolů.
Prohlédli jsme si tři pěkně a poctivě udržované zahrádky, u tří dlouholetých
členů zahrádkářů, sousedů
a kamarádů ze školní ulice. Všem patří velký obdiv
a dík za umožnění prohlídky. Na závěr jsme se přesunuli do zeleného domečku
– (ještě před 8 lety ve Víceměřicích jediného zeleného, nyní už je jich v obci
k desítce) – u kolejí, kde
pokračovala beseda o za-

hradničení a nejen o něm.
Při debatě jsme si pochutnali na uzených klobásách
a dalším občerstvením,
které na tuto akci zajišťují
a věnují zahrádkáři.
Jak je vidno, zájem o nakouknutí do zahrádky, jak
se daří jiným, stále trvá
i letos se nás sešlo ke třicítce. Akorát je stále obtížnější
vždy ukecat někoho, kdo
nám prohlídku u něj umožní. Pokud nás budete chtít
pozvat a podělit se s námi
o krásu vašeho zeleného
království s ostatními,řekněte mi, prosím. Každá
zahrádka má totiž své
kouzlo! Takže příští prázdniny nashledanou! Třeba
u Vás???
Petr Buriánek

27. 8. 2016 Mikroregion Němčicko se baví!
Po dlouhých šestnácti
letech se opět Víceměřice
staly organizátorem akce
pořádané Mikroregionem
Němčicko
„Mikroregion
Němčicko se baví“. Přípravy na tuto akci začaly
již rok předem. Zařídit, zamluvit a objednat plno věcí
na termín 27. 8. 2016 bylo
hodně. Od terénních úprav
na hřišti, technických záležitostí s pojených s elektřinou, přes objednávku občerstvení až po samotnou
přípravu her pro soutěžící.
Po náročném týdnu plném příprav na hřišti přišla
očekáváná sobota s datem
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27. srpna 2016. Během dopoledne proběhly poslední
úpravy na hřišti,doladily
se stany s občerstvením,
nachystaly se dráhy na
soutěže a mohlo se čekat
na příjezd soutěžících a návštěvníků.
Sraz soutěžících byl naplánován na 13,00 hodin
před Domovem u rybníka, odkud se v 13,30 vydal
průvod vedený p. Malčíkem nesoucím státní vlajku
České republiky, následující mažoretkami, kterým do
kroku hráli členové D.O.M.
Němčice nad Hanou. Za
nimi šli pořadatelé akce

společně s hosty, průvod
pokračoval
soutěžícími
z jednotlivých obcí mikroregionu a průvod ukončovalo soutěžní družstvo
z Víceměřic.
Po příchodu na hřiště
a společném nástupu všech
obcí, které představil moderátor akce Tomáš Brabec,
následovalo menší volné
okénko v programu z důvodu technického problému
s elektřinou. Po zdárném
vyřešení příjmu eletrického
proudu mohlo sportovní
odpoledne pokračovat. Pro
soutěžící byly připraveny
4 soutěže, které úzce sou-

Víceměřice

visí s děním v naší obci výstavba rodinných domů,
fotbalové družstvo SK Mexiko, rybník ve Víceměřicích a letecký pohled na
obec Víceměřice. Pro starosty obcí byla připravena
soutěž týkající se dlouholeté tradice v obci a to košíkářství. Mezi jednotlivými
soutěžemi byla pro všechny připravena i vystoupení, která zpestřila krásně
slunečné odpoledne. Mohli
jste vidět vystoupení tanečnic Baby Boys z Ivanovic,
westernové
vystoupení
Krčmář, bojové ukázky dětí
i dospěláků z kroužku Bujinkan z Nezamyslic, zahráli a zazpívali nám „Kluci“
z Domova u rybníka, píseň
Mikroregionu nám zazpí-

vala a odpoledne ukončila
svým vystoupením kapela
Tak určitě!. Pro diváky byla
připravena soutěž, pro děti
skákací hrad, jízda na koních, malování na obličej
a mnoho dalšího. Občerstvení zajišťovali členové
místních organizací, ochutnat jste mohli speciality na
grilu, srnčí guláš, bramborák či klasické cigáro
z udírny.
Po vyhlášení výsledků
soutěží se na krásném čtvrtém místě umístilo družstvo
z Víceměřic ve složení Martin Kyselák, StaňkaRábková, Míša Trněná, Míša Vystavělová, Romča Novotná
a Radek Fialka. Tím to, jim
ještě jednou chceme poděkovat za reprezentaci naší
obce a za krásné umístění,
které se dlouhá léta nedařilo na této akci získat. 

Po ukončení soutěžního
odpoledne program plynule přešel ve večerní zábavu, na které se o hudební
produkci postarala kapela
Předina. Účast byla na překvapení organizátorů veliká, proto i kapela hrála do
půl třetí.
Celá akce se velice vydařila a to nejen sponzorům,
kterým byl i Olomoucký
kraj, ale hlavně všem, kteří se podíleli na veškerých
přípravách, na samotném
chodu akce, jak u občerstvení, technickém zázemí
akce nebo i soutěží, bez
vás všech by se tato akce
nemohla uskutečnit. Nejde
vás vyjmenovat všechny,
nerada bych na někoho zapomněla. Ještě jednou velké DÍKY a za 17 let (pokud
se tato akce bude stále pořádat) se opět se ctí popereme s touhle tou výzvou. 
Jarmila Mézlová

4. 9. 2016 Sjezd veteránů po patnácté!
Je krátce po poledni 3. září
2016. Na hřiště ve Svodnici se sjíždějí hasičské vozy
s nablýskanými stříkačkami
PS - 8. Rozdají si to mezi sebou k pobavení svému i pro
nemalý zájem příznivců
a fanoušků požárního sportu veteránů. Pro 15 družstev, z toho 7 družstev veteránek je připravena dráha
a rozhodčí soutěže. Spolu

s domácími borci nastupuje po delší pauze družstvo
kluků z Domova u rybníka
a také veteránky Mexika.
Nejlépe se vydaří start veteránům Mexika a obsadí
skvělé čtvrté místo, když
je veteráni Doloplaz porazili o pouhých 4,8 bodu.
Neméně zdatně si vedli
kluci z Domova u rybníka,
kteří podali dobrý výkon

a předběhli veteránky Mexika. Družstvo veteránů nastoupilo ve složení: velitel
Štébl Milan st., strojník bratr Vydlák, dále bratr Rábek,
Vlastík Mézl, Luboš Novotný, Jožo Horák a bratr Špaček, u špice nám vypomohl bratr Kvíčala z Němčic.
U žen velitelka Marta Urbánková, strojník bratr Vydlák,
dále Lenka Trněná, Monika
11
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Štefcová, Jana Musilová,
Stanislava Rábková a Jarmila Mézlová. Družstvo doplnila Bohdana Kvíčalová
z Němčic. Nejstarší veteránkou soutěže byla vyhlášena
Marta Urbánková. Kluci
dostali medaile za účast.
Všichni soutěžící obdrželi
díky sponzorům této soutěže hodnotné ceny. Vůbec

nejlepší odměnou všem závodníkům bylo krásné letní
počasí, dobrá zábava a pohoda. O tu se postarala proviantní skupina s občerstvením, bez níž by se soutěž
neobešla. Velké díky patří
panu starostovi a zastupitelstvu obce Víceměřice za
jejich podporu. Závěrem mi
dovolte přání, ať příštírok

staneme na stupních vítězů, kde jsme naposledy stáli
v roce 2013. I když vítězi letošní soutěže se stali všichni
veteráni a veteránky, kteří
se této soutěže zúčastnili.
Tak opět příště 2.září 2017
v plném nasazení.
Květoslav Špaček,
starosta 16.okrsku

24. – 25. 9. 2016 Účastníci zájezdu
Ve dnech 24. a 25. Září 2016
uspořádal SDH ve Víceměřicích dvoudenní autokarový
zájezd. Pod vedením zkušeného organizátora bratra
Vydláka a vedoucího bratra
Balhera se zájezd opravdu
vydařil po všech stránkách.
Pouze nás mrzí malá účast
výletníků, autobus byl pouze z poloviny plný. Vyrážíme
od Domova u rybníka bez
zpoždění před šestou hodinou ranní směr přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně
v Jeseníkách. Tato elektrárna vyla vyhlášena největším
divem olomouckého kraje
a pyšní se několika nej evropskými parametry. Po odborné exkurzi v elektrárně
nás čeká výjezd na horní nádrž, kóta 1359 m nad mořem.
Pro adrenalinový zážitek
čeká odvážené turisty další
nej. Zapůjčení koloběžky za
pouhých 300,- korun českých
a nejdelší 17 km dlouhý sjezd
v republice dolů do údolí.
Opravdové „bikaři“ si svá
12

kola vyvezou šesti sedačkovou lanovkou nahoru a pak
jej čeká sešup dolů do údolí.
Opravdu zážitek. Naše výprava po zvládnutí hovězího
vývaru a svíčkové vyráží za
dalším cílem – zámek Litomyšl. Město Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany, nás
vítá prosluněným náměstím
s podloubím a nádherným
zámkem. Po prohlídce zámku je dost času na projití
města. Následuje přesun na
nocleh do Ústí nad Orlicí.
Očekává nás moderní Sport
hotel Tichá orlice s dvacítkou pokojů a dobrou večeří.
Ráno nás probouzí slunce
a plné švédské mísy na stolech. Po snídani odjíždíme
za dalším cílem – africké
muzeum doktora a cestovatele Emila Holuba v Holicích.
Toto muzeum oslaví v příštím roce 50 let trvání a jednotlivé expozice opravdu stojí
za zhlédnutí. Po prohlídce
nás čeká odjezd do Pardubic.
Pardubice nás vítají krásným

letním počasím a krajskými
dožínkami. Hlavní náměstí
zaujme prezentací zemědělské techniky a stánky s regionálními potravinami Východočeského kraje. U zámku
a v podzámčí se prezentuje
svými výrobky a službami
mládí kraje. Volně přístupné
expozice zámku plné mladých, kde se podíváš, proudí
davy lidí. Nádherně vydařené dožínky, každý z nás si
užíval krásně prosluněného
odpoledne. Po 16. hodině nás
čeká autobus a cesta domů.
Cestou se stavujeme na večeři v Prostějově U Ječmínka
a okolo 21. hodiny nás autobus vyklopí před Domovem
u rybníka ve Víceměřicích.
Velice obsažný a zajímavý
zájezd se spoustou zážitků,
za který je třeba poděkovat
všem, kteří se na jeho uskutečnění podíleli. Tak znovu
opět za dva roky s víceměřickými hasiči na cestách.
Květoslav Špaček

Víceměřice

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Kolektiv mladých hasičů
pokračuje v sérii pohárových soutěží v požárním
útoku. Soutěž v požárním
útoku 11. 6. 2016 v Hrušce
byla pro družstvo mladších
smolná. Proudař nestihl zapojit proudnici a i když po
napravení chyby zdárně
dokončili útok, čas už nebyl na pohárové umístění.
Družstvo starších předvedlo
bezchybný útok a výsledný
čas stačil na 2. místo ve své
kategorii. 25. 6. 2016 měla
soutěž v Dobromilicích obdobný průběh. U mladších
technická chyba na proudnici znamenala neplatný
pokus a starší povedeným
útokem dosáhli na 2. místo.
V Doloplazích 2. 7. 2016 jakoby někdo zopakoval scénář z předešlých závodů.
U mladších rozpojené hadi-

ce na rozdělovači znamenaly
ztrátu času při znovuzapojení a družstvo opět nedosáhlo na pohárové umístění.
Starším se nepodařilo po
zaběhnutí pěkného času dosáhnout na nejvyšší příčku
a získali opět 2. místo. Po
prázdninové přestávce se
mladí hasiči podíleli na přípravách na závody, které pořádal náš sbor. Na místním
hřišti pomáhali stavět stany
a posezení pro soutěžní družstva a návštěvníky. 3. 9. 2016
proběhla soutěž ve Víceměřicích. Přihlásilo se celkem
29
družstev
mladších
a starších žáků. Ukázalo se,
že soutěž je pro kolektivy
mladých hasičů dobře připravená a díky cenám od
sponzorů hodně zajímavá.
Samotná soutěž pro nás nebyla tolik úspěšná. Mlad-

ší si doběhli pro 5. místo
a starší získali 4. místo
ve své kategorii. Sobota
17. 9. 2016 byla pro náš kolektiv ve znamení hned dvou
soutěží v požárním útoku.
Ráno vyrazili naši mladší
i starší žáci do Hrušky. Mladší
s časem 23,42 vteřin obsadili
4. místo. Družstvo starších
i přes velkou konkurenci
ve své kategorii nezaváhalo
a získalo 1. místo. Na noční soutěž do Bochoře vyjelo
už pouze družstvo starších.
Přihlášených 57 družstev
v kategorii starších, to už
byla výzva. Bohužel nás zradil spoj na přetlakovém ventilu, a i když se vedení podařilo opět spojit, už se nedalo
čekat nějaké slušné umístění.
Luboš Novotný, vedoucí
mladých hasičů

1. a 4. místo - Hruška
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ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK
Víceměřice – Mexiko, z.s.
I. turnaj 1. Okresní ligy
malé kopané 10. 9. 2016 Víceměřice
Dne 10. 9. 2016 se ve
Víceměřicích
uskutečnil
I. Turnaj okresní ligy malé
kopané. Fotbalová plocha
a zázemí pro zúčastněné
(šatny + bufet) byli jako
obvykle připraveny, počasí
také přálo, tak nic nebránilo
hladkému průběhu turnaje.
Tým domácích hráčů SK Mexiko (Miroslav Musil, Pavel Iránek, David Hájek,
Zdenek Špička, Martin Vojtíšek, Petr Fialka, Karel Fišer, Michal Hamala)

1. turnaj Okresní ligy malé kopané
pořadatel
SK MEXIKO
VÍCEMĚŘICE
10. 9. 2016

čas

utkání

výsledek

8:00

1. FC LAŠKOV – SK TOMEK DOBROCHOV

2:6

9:00

SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK TOMEK DOBROCHOV

1:3

10:00

SK DŘEVNOVICE – 1.FC LAŠKOV

0:4

11:00

SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK DŘEVNOVICE

6:1

Harmonogram nadcházejících soutěžních turnajů – utkání SK Mexiko:
24.9. Pořadatel: 1.FC Laškov
8:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – FK VRBÁTKY
10:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – 1.FC LAŠKOV
8. 10. Pořadatel: SK Mexiko
8:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK KOBEŘICE
9:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK CHALOUPKA
22.10 Pořadatel: SK Dřevnovice
10:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – ORLI OTINOVES
Tímto bychom Vás rádi pozvali na domácí turnaj 8. 10. 2016, který se koná ve Víceměřicích, jako obvykle, na hřišti za Domovem u rybníka a samozřejmě zájemce a skalní fandy
na ostatní soutěžní zápasy.
Ing. Michal Hamala
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Milí čtenáři
Milí čtenáři,
v tomto měsíci se usilovně
pracovalo na opravách kaple sv. Floriana v sousedních
Víceměřicích, jejichž věřící,
stejně jako jmenovaná kaplička vždy patřili do našeho
farního společenství a přesto o této typické rustikální
architektonické perličce moc
nevíme. Proto jsem se rozhodl napsat vám těchto několik
řádek.
O první kapličce ve Víceměřicích, byla to vlastně spíš
roubená zvonička, máme písemnou zmínku z r.1731 a to
v „Prodejní úmluvě vicoměrského panství.“ Jednoduchá
a skromná stavbička stála
v místech nynější kaple. Malý
prostor nemohl pojmout několik desítek poddaných,
k jejichž povinnostem patřila i návštěva nedělních mší
a kteří jen pod výhrůžkami

tělesných trestů s odporem
docházeli do farního kostela v Nezamyslicích k faráři
Korusovi, s nímž vedli vleklé
spory o „desátky“.
Návrh starosty Františka
Lasovského, postavit velkou,
zděnou kapličku byl přijat a
místní zednický mistr pověřen stavbou. První výkop základů byl v r. 1868. Po třech
letech s velkými potížemi,
mistr se těžce zranil při převozu cihel a krejcárky na nákup stavebního materiálu ve
veřejné sbírce se jenom zvolna scházely do obecní kasy.
Konečně v r. 1868 byla
s velkou slávou zasvěcena
sv. Florianovi.
Velké množství lidí se pak
v procesí, zpestřeném desítkami barevných hanáckých
krojů a tří stovek mládenců
na koních, ozdobených fábory a kvítím přesunulo do

nedalekého kláštera, kde se
světil nový, mramorový oltář a zrenovovaná klášterní
kaple.
Kaple je prostorná, s vysokou valenou klenbou
i osvětleném čtyřmi vysokými okny. Dřevěný, polychromovaný oltář zdobí
nad oltářní obraz patrona
kaple, dílo Jozefa Hromádky
z nedalekých Litenčic Ozdobou kaple jsou i dřevěné
polychromované sochy ver
zvěstů a Panny Marie
První opravu si kaple vyžádala v padesátých letech minulého století. Na po šedesáti
letech se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro nákladnou, ale
potřebnou další opravu a tak
splnilo závazek svých dědů
a otců a prokázalo velkou péči
o kulturní památky v obci.
Mgr. Bohumil Outrata

Obnova sadu
Obec Víceměřice v roce
2015 koupila spustlý, neobdělávaný sad na parcele číslo
80/1. V roce 2015 pracovníci obecního úřadu zahradu
vyčistili, rozebrali stavby,
vysekali nálet, vykáceli suché a nebezpečné stromy.
Letos obec uspěla v žádosti o dotaci na obnovu sadu
z dotačního titulu Olomouckého kraje - Podpora aktivit

přispívajících k zachování
nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny. Úpravu sadu prováděla Ovocná
školka Litenčice, spol. s. r. o.
Byly odstraněny poškozené
stromy, prořezány stávající
ovocné stromy, založen nový
trávník, vysázeny nové ovocné stromky a keře. Celkové
náklady na projekt – Obnova
funkčního stavu obecního

extenzívního sadu v k. ú. Víceměřice - činily 124.495,- Kč.
Olomoucký kraj nám poskytl dotaci ve výši 50.000,- Kč.
Úprava sadu přispěla ke zvelebení veřejného prostranství
v obci.
Eduard Novotný,
starosta obce
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INFORMACE PRO OBČANY
NOČNÍ KLID - NOVELA ZÁKONA
S účinnosti od 1. 10. 2016
nabude platnost zákon
č. 204/2015 Sb., který mimo
jiné novelizuje ustanovení
§ 47 zákona o přestupcích.
Doba nočního klidu je
definována zákonem o přestupcích jako doba od 22:00
do 06:00 hodin.
Za rušení nočního klidu
lze uložit tyto sankce:
a)
Napomenutí
b)
Pokutu do 10.000,Kč, v případě opakované-

ho spáchání přestupku do
15.000,- Kč
c)
Zákaz činnosti
d)
Propadnutí věci
e)
Zákaz pobytu
Pokud jde o konání společenských či rodinných akcí,
tak žádný právní předpis
neomezuje jejich konání
a rovněž tyto akce nevyžadují ani ohlášení či povolení
obce. Tyto akce se tak mohou na území obce konat
i po 22:00 hodině, avšak za

podmínky, že nenarušují
noční klid.
V případě konání jakýchkoliv akcí i po 22:00 hodině
je totiž nezbytné respektovat ochranu nočního klidu
stanovenou zákonem o přestupcích. Případné výjimky
z nočního klidu musí být
předem zapracovaná do
obecně závazné vyhlášky
obce.
Eduard Novotný,
starosta obce

RODIČOVÉ MALÝCH CYKLISTŮ POZOR!!!
Všichni malí cyklisté (děti do 10 let), kteří se pohybují na silnici, musí mít vždy doprovod
osoby starší 15 let. Dle zákona 361/2000 Sb, o silničním provozu, pro jízdu na kole §57 a §58
V zájmu rodičů je o své cyklisty pečovat:
1. Zajistit ochranu hlavy (přilba)
2. Zajistit viditelnost pestrými barvami a reflexními doplňky
3. Zajistit správný výběr místa pohybu
4. Kontrolovat výbavu jízdního kola
5. Vysvětlit dětem, že jsou mnohem zranitelnější než řidič v autě
6. Naučit ovládat své kolo (brzdit, zastavit)
7. Nikdy v uších sluchátka
A teď si porovnejme, jak
to funguje v naší obci. Děti
běžně můžeme spatřit v odpoledních hodinách, o víkendech, v době volna, o prázdninách apod., jak se prohání
na svých kolech, koloběžkách
bez dozoru. Kola nejsou vybavena odrazkami natož řádně osvětleny. Toto zdůrazňuji
16

hlavně proto, že se již dříve
stmívá a děti nejsou vůbec
vidět na vozovce. Děti často
jezdí ve skupinách, kde hrozí
zvýšené nebezpečí. Ve skupině na sebe pokřikují, ohlížejí
se, bláznivě se předjíždějí a to
odvádí jejich pozornost od situace na silnici.
Vidíme tedy, jaký je rozdíl

mezi vyhláškou a skutečností. Proto si, prosím, všímejme,
jak naše děti tráví volný čas,
diskutujme s dítětem o nebezpečí silničního provozu a jeho
důsledcích při nedodržování
pravidel. Všichni máme své
děti rádi a nechceme, aby utrpěly úraz, který by je mohl
provázet celý život.
Bc. Jarmila Zbožínková

Víceměřice
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Naše obec

RECYKLACE V OBCI
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí.
Loni občané odevzdali
k recyklaci 40 televizorů
a 29 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky
environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství
jsme snížili produkci skle-

níkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřeb-

nou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT
televizorů,
počítačových
monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí
vyřazených spotřebičů do
nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny
dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou
prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

INFORMACE K VOLBÁM
Volby do zastupitelstev
krajů se konají v pátek
7. 10. 2016 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu
8. 10. 2016 od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
Místem konání voleb ve
volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací
místnost v budově Obecní18

ho úřadu ve Víceměřicích
č.p. 26, 798 26 Nezamyslice. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi
svou totožnost platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem.
Volič může požádat ze
závažných, zejména zdra-

votních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb 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.

Víceměřice

AKCE POŘÁDANÉ V OBDOBÍ
ŘÍJEN - PROSINEC 2016
Lampiónový průvod obcí		
Vánoční prodejní výstava		
Možná přijde i Mikuláš!		
Setkání u stromečku			
Z Kozlova na Předinu			
Silvestrovský ohňostroj			
Vítání nového roku na Kozlově		

27. 10. 2016
26. – 27. 11. 2016
termín bude upřesněn
21. 12. 2016
27. 12. 2016
31. 12. 2016
31. 12. 2016

Oprava kaple a obnova sadu
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