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Naše obec

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a rok
je zase pryč. Pohled do kalendáře připomíná blížící
se svátky vánoční a konec
roku. V tomto období se
také bilancuje celý rok. Proto bych se nyní krátce poohlédl za končícím rokem.
Začátek roku je vždy obdobím pro podávání žádostí o dotace. Byla podána celá
řada žádostí na zpracované
projekty. Uspěli jsme s druhou etapou opravy kaple,
obnovou sadu a v dalších
drobnějších projektech. Po
tříletém úsilí se podařilo
dotáhnout do konce projekt
na výměnu oken na budově
zámku Domova u rybníka.
Firma Jiří Novák – truhlář
vyměnila a repasovala sto
osm oken. Výměna oken určitě přispěje k úspoře energií v budově zámku a zvýší
komfort bydlení uživatelů.
Chci poděkovat pracovnicím na odděleních, kterých
se dotkl stavební ruch, za
to, jak profesionálně situaci
zvládly. Informace o ukončených projektech již byly
zveřejněny v minulých vydáních Naší obce, tak se nebudu opakovat.
Během roku obec nakoupila nemovitosti, domky
č.p. 38 – Grůzovo, č.p. 47
– Dedkovo a ½ domu č.p.
66. Domek po Grůzových
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pracovníci obce zbourali
a počítá se s vybudováním parkoviště, pro ostatní
domy hledáme vhodné využití. Abychom narovnali
majetkové vztahy, obec odkoupila pozemky ve Školní
ulici od Agrodružstva Tištín
a pana Antoníčka. Dále se
podařilo odkoupit pozemky, kde se nachází hřiště
mateřské školy od Agrodružstva Tištín. Tím se
vytvořil předpoklad k investicím pro vybudování
prolézaček na hřišti. Zastupitelstvo schválilo pořízení
nových herních prvků pro
děti mateřské školy na zasedání 21. 11. 2016.
V minulých letech obec
investovala do pořízení
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad. Občanům,
kteří měli zájem, obec pořídila kompostéry. Byla rozšířena sběrná místa na sklo,
papír, plast, oděvy, kartonové obaly. Přesvědčili jsme
se, že třídění má smysl. Pomáhá nám udržovat cenu
a zavedené slevy na děti za
svoz odpadu. Proto pro rok
2017 nepočítá zastupitelstvo s navyšováním poplatku za svoz a uložení komunálního odpadu.
Jsou činnosti, které nejsou tolik vidět, a přesto
ovlivní rozvoj obce na několik let dopředu. Tím je
proces zpracování nového

územního plánu obce Víceměřice. V současné době
se připravuje veřejné projednání návrhu územního
plánu. Veřejnost má možnost návrh plánu prostudovat na stránkách obce
nebo v kanceláři obecního
úřadu a podávat návrhy
a připomínky. Územní plán
zpracovává ing. arch. Martin Vávra, pořizovatelem je
Magistrát města Prostějova,
odbor územního plánování a památkové péče. Po
schválení nového územního
plánu nás bude v roce 2017
pravděpodobně čekat zahájení komplexních pozemkových úprav. To bude práce
na několik let a určitě bude
zajímat vlastníky pozemků
v k.ú. Víceměřice. Bude zde
možné realizovat řadu krajinářských opatření.
Novinkou v činnosti obecního úřadu je opatrovnictví,
které na naši obec přechází v souvislosti s platností
nového občanského zákoníku. Obec nyní zastupuje
72 uživatelů Domova u rybníka. Dá se předpokládat, že
s nárůstem administrativy
budou fyzické osoby (rodinní opatrovníci), žádat
o převod opatrovnictví na
obec. Tato činnost představuje spoustu administrativy a času. Od roku 2017
bude do rozpočtu obce na
tuto činnost přispívat stát.
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Naše obec je raritou v České
republice, tak velký počet
opatrovanců mají pouze
větší města.
Součástí života v obci jsou
i různé kulturní a společenské akce. Mimo tradiční
akce musím připomenout
srpnovou kulturně a sportovní událost „Mikroregion
Němčicko se baví“, kterou
letos pořádala naše obec.
Těch tradičních akcí byla
celá řada – jako Hasičský

ples, Šibřinky, Zeliáda, Masopust, Gořalka roku, Setkání seniorů, Slet čarodějnic a
čarodějů, Hodové odpoledne, Víceměřický výšlap
z Kozlova až na Předinu,
vítání Nového roku s ohňostrojem a další. Zde chci
poděkovat společenským
organizacím a jejich členům
za pořádání a organizaci takové pestré škály akcí.
Na závěr bych rád poděkoval za práci všem zaměst-

nancům obecního úřadu,
zastupitelům, všem zaměstnancům Domova u rybníka
a Mateřské školy a všem
spolkům, kteří se podíleli
na životě v obci.
Přeji Vám všem krásné
a pohodové svátky vánoční v rodinném kruhu a do
roku 2017 hodně zdraví.
Eduard Novotný,
starosta obce

USNESENÍ Č. 20/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 12. 10. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

program jednání zastupitelstva obce Víceměřice
ověřovatele zápisu Zdeňka Malčíka a Petra Buriánka, předkladatelku usnesení Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou
udržení stávajícího stavu počtu uživatelů v Domově u rybníka a zkvalitnění služby
rozpočtové opatření č. 5/2016 Domova u rybníka, p.o.
dodatek č. 2 k akci „Vyměna oken na zámku Domova u rybníka, p.o.“
dodatek č. 1 k příkazní smlouvě s Bc. Regéciovou, dodatek ke stavebnímu dozoru
navrhovanou cenu od p. Antoníčka na koupi pozemku p.č. 125/1 a p.č. 126/9

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1

zakoupení domu čp. 47 – Dedkovo
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USNESENÍ Č. 21/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE, KONANÉHO DNE 21. 11. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

program jednání
ověřovatele zápisu Ing. Michala Hamalu a Bc. Jarmilu Zbožínkovou, předkladatelku usnesení Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou
nabídku na vybudování hřiště v mateřské škole od firmy Hřiště 8D
dodatek č. 5 k vnitřní směrnici č. 1 – oběh dokladů
návrh přísedícího soudce pro OS v Prostějově – Magdalena Veselá
smlouvu č. 1030033667/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
kupní smlouvu mezi p. Antoníčkem a obcí Víceměřice
stanovy Sdružení obcí střední Moravy
rozpočtové opatření č.11/2016
žádost SDH o vydláždění plochy na hřišti
zrušení zásad řízení v Domově u rybník, p.o.
komisi pro veřejnosprávní kontrolu v MŠ – p. Buriánek, pí. Rácová
komisi pro veřejnosprávní kontrolu v Domově u rybníka, p.o. – p. Kočí, ing. Mazal
komisi pro hodnocení ředitelky Domova u rybníka, p.o. – pí. Zbožínková, pí. Mézlová,
p. Hamala, p. Novotný

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

plnění usnesení
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu ředitelky Domova u rybníka, p.o.
zprávu ředitelky mateřské školy
plán inventur na rok 2016
rozpočtové opatření č. 10/2016 – starosty obce
zprávu kontrolního výboru
zprávu finančního výboru
zprávu kulturní komise
vyjádření k záměru výstavby areálu pro výrobu stavebních hmot firmy BITUVIAS v
k.ú. Dřevnovic a Nezamyslic o nesouhlasu
11. dopis (email ze dne 7.9. 2016) paní Uherkové
12. informaci p. Kočího - zástupce Mysliveckého spolku k dopisu paní Uherkové

III. Ukládá:
1.
2.
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připravit návrhy do rozpočtu obce na rok 2017 – odpovídají zastupitelé
oslovit majitele domu č. 67 k možnému odprodeji – odpovídá starosta
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INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
ŘÍJEN - PROSINEC 2016
•
•

dokončena oprava kaple
v letošním roce končí kronikářka Iveta Navrátilová, tímto vyzýváme případného
zájemce o vedení kroniky, aby se přihlásil na obecním úřadě

OCEŇUJEME A DĚKUJEME:
• slečně Ivetě Navrátilové za vedení kroniky

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co děláme ve školce?
Od začátku školního roku
uteklo už spousty vody.
Všechny děti se postupně
adaptovaly a mezi některými začala vznikat nová
přátelství. Společně si hrají,
dovádějí, prožívají pěkné
chvíle, a jak už to bývá občas se i pohašteří. Ale tak
to má být. Vždyť do života
se musí připravit i na to, že
si budou muset mezi sebou
vyřešit i nějaká ta nedorozumění. My dospělí jsme
tady od toho, abychom jim
nabízeli svou pomocnou
ruku a hlavně podněty
k tomu, aby se mohly zdravě rozvíjet a seznamovat se
s novým. Společně proto
pracujeme ve školce podle
ŠVP, který jsme nazvali „Jen
se děti koukněte, co je krásy
na světě“. Děti starší se připravují na vstup do školy
základní. Zápis do všech ZŠ
v letošním roce proběhne až

v dubnu, takže času máme
ještě docela dost.
Pobyt ve školce se snažíme dětem zpříjemnit také
aktivitami mimo školku.
Například pravidelně jezdíme do divadla a občas si pozveme malé divadélko také
k nám do školky. Dětem se
také velmi líbila návštěva
mobilního planetária, kde
si mohly zkusit pozorovat
mořské živočichy přímo ze
dna mořského. I návštěva
kouzelníka „Valdini“ zaznamenala u dětí veliký
úspěch. V říjnu jsme napekli pro jablíčkovou babičku
koláče a děti nezapomněly
zanést také na ochutnání
rodičům.
A co děláme teď? No přece těšíme se na Vánoce!
Ten, kdo někdy prožil takové to „těšení na Ježíška“
spolu se svými dětmi, si jistě dokáže představit, jaké

zážitky s sebou Vánoce do
každé MŠ přináší. Není to
pouze posezení u stromečku a rozbalování dárků, ale
i čas příprav, který z těchto
svátků dělá to nejkrásnější
období roku. Proto se každoročně celý personál mateřské školy snaží o to, aby
v dnešní uspěchané době,
byla naše škola oázou klidu a pohody a předvánoční
čas plný očekávání, naděje
a rozzářených dětských očí
v ní plynul bez stresu a spěchu, v duchu lidových tradic a zvyků našich předků
a děti prožívaly naplno vše,
co k tomu patří.
I když za oknem to tak
nevypadá, svatý Martin
přece jen nezaspal a 11. listopadu navštívil děti v podobě několika sněhových
vloček. Ve třídě jsme děti
seznámili s jeho legendou.
Od té doby čas rychle ply-
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nul a podzimní výzdoby se
ve třídě, na chodbě i šatně
začaly proměňovat v peklo
s nejrůznějšími čerty i vousatými Mikuláši. Sem tam
přibyly i sněhové vločky,
které děti marně venku toužebně vyhlížely.
V pondělí 28. 11. to po
celé školce vonělo vanilkou
a skořicí a děti měly plné
ruce práce s vykrajováním
a pečením perníčků, které
si dnes odpoledne s rodiči

a jejich dětmi nazdobíme.
V sobotu nás čeká vystoupení na mikulášské nadílce
v košíkárně. Děti očekávají
příchod sv. Mikuláše. Některé bezstarostně, ale jiné
s obavami, protože každý z
nás přece jenom někdy zazlobíme. K této příležitosti
jsme si ve školce připravili
vystoupení nazvané „tropíme čertoviny“. Předvedeme
všem, jak žijí čerti po celý
rok v pekle, jak tam hos-

podaří. Některé básničky
budou také věnované panu
Mikuláši a andílkům. Ve
školce čekáme sv. Mikuláše
s jeho družinou až 7. prosince a doufáme, že i tady
dětem něco nadělí. A to jak
proběhly ve školce Vánoce?
Tak to zase příště...
Všem vám přejeme hezké svátky vánoční a hodně
štěstí a zdraví v novém roce.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

Vystoupení dětí – Možná přijde Mikuláš!
6
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Domov pro osoby se zdravotním postižením
V Domově pro osoby se
zdravotním
postižením
probíhá pravidelně canisterapie a muzikoterapie,
uživatelé také jezdí na individuální výlety za nákupy,
do ZOO, do cukráren apod.
Od září se otevřely dvě
třídy vzdělávání v Euroinstitutu, kterou navštěvuje
sedm uživatelů.

Naši sportovci se účastnili
sportovních závodů ve stolním tenise ve Dvoře Králové, odkud přivezli zlatou
medaili, kopané v Kyjově
a v kuželkách ve Šternberku, kde také vybojovali první místo. V příštích dnech
je čeká utkání ve stolním
tenise v Břežanech a tak jim
budeme držet palce.

29. 11. 2016 se konala
Kateřinská zábava v Nezamyslicích, kde nás již
tradičně navštívili hosté
z Bílska, Pačlavic, Klentnice a Nezamyslic. Pro všechny uživatele si připravilo
vystoupení divadlo Sluněčnice z Brna.
Blanka Novotná, vedoucí
přímé péče

Chráněné bydlení
Prázdniny utekly jako
voda a našim uživatelům
nastaly opět školní povinnosti. První ročník vzdělávání
v
Euroinstitutu
navštěvuje jeden uživatel
a do druhého ročníku chodí
uživatelé čtyři. Na začátek
školního roku se velmi těšili, především na své spolužáky ale i na nově nabyté

vědomosti. Stejně jako vy
doma, i my jsme se tematicky naladili na podzimní heloween a Chráněné bydlení
ovládly dýňové lampiony
i nejrůznější strašidla. Konala se u nás Heloweenská
párty, které se zúčastnili
uživatelé Domova u rybníka. Jeden z našich uživatelů se zúčastnil turnaje

ve stolním tenise, který se
konal v Uherském Hradišti.
Družstvo našeho Domova
se umístilo na krásném čtvrtém místě.
Uživatelé i personál Chráněného bydlení Vám přejí
poklidné prožití adventního času a krásné Vánoce.
Ivo Šimek, vedoucí
Chráněného bydlení

Domov pro seniory
Kalendář nám hlásí, že se
blíží podzim. V měsíci září
naše organizace uspořádala
v parku Domova „Posezení
pro seniory‟. Pro naše seniory to bylo ukončení léta.
Bylo připraveno pohoštění
a také vystoupil folklorní
souboru Pantlék z Němčic
nad Hanou. Akce se vydařila.
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Podzimní dny tráví uživatelé Domova vycházkami v parku a v okolík rybníka, kde sledují labutě. Dále někteří
senioři oslavili životní jubilea. Senioři
navštívili také cukrárnu v Němčicích
nad Hanou a také si udělali pochůzky
po obchodech.
V měsíci listopadu uskutečnil Domov u rybníka „Kateřinskou zábavu‟
v SRC Nezamyslice. Této akce se naši
senioři každoročně velice rádi účastní.
V programu akce vystoupilo divadlo
Slunečnice.
Vít Fialka, vedoucí Domova pro seniory

Domov se zvláštním režimem
V září se senioři účastnili
,,Posezení pro seniory“. Velmi se jim líbilo vystoupení
folklorního souboru Pantlék. V říjnu si seniorky zpříjemnily v cukrárně chvíle v

cukrárně v Prostějově a v
Němčicích nad hanou.
V Domově pravidelně
probíhá canisterapie, na
kterou se všichni obyvatelé
velmi těší. Také se účastni-

li Kateřinské zábavy a byli
velmi spokojeni s vystoupením divadla Slunečnice,
které si připravilo hudební
pásmo.
Jindřiška Kouřilová, vedoucí
Domova se zvláštním režimem

Za všechny zaměstnance Domova u rybníka Víceměřice přejeme čtenářům příjemné prožití vánočních svátků.

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
26. a 27. 11. 2016 – Vánoční prodejní výstava (ČSZ)
Jasnou připomínkou blížících se vánoc je začátek adventního období, ve kterém
se ulice v obcích i městech
rozzáří vánoční výzdobou,
na náměstích a návsích se
rozsvěcují vánoční stromy,
8

začínají vánoční jarmarky
a výstavy.
I u nás nezůstáváme pozadu a v prvním adventním
víkendu, 26. a 27. listopadu,
uspořádali víceměřičtí zahrádkáři s podporou obecní-

ho úřadu, vánoční prodejní
výstavu, jež se po několika
letech už stává tradicí a získává si dobré jméno mezi
prodávajícími i návštěvníky.
Proto se také letos sjelo přes
20 vystavovatelů, kteří nám

Víceměřice

svěřili své zboží do komise
a my jsme jim pak jejich výrobky, po dva dny, za jejich
cenu prodávali. Těší nás,
že už jsme naši výstavu téměř oprostili od komerce,
drogerie a plastových kýčů
a můžeme nabízet z velké
části zboží, ze kterého sálá
život a kousek duše výrobků, kteří je svýma šikovnýma rukama vytvořili. Popsal
bych celý list výčty druhů
krásného zboží, jež si zde
návštěvníci mohli zakoupit,
pro potěchu svou i blízkých,
Ještě si vás za zahrádkáře
dovolím pozvat na dvě naše
připravované akce do konce
roku.
•

v úterý dne 27. prosince proběhne tradiční 17-ti km procházka z Kozlova až
na Předinu a zpátky.
17 km se zdá pro někoho mnoho, ale tuto
pohodovou procházku zvládáme i my –
netrénovaní. Na výšlap startujeme v 9 hodin z Kozlova (téměř
za každého počasí).

ale kdo přišel, ten viděl
a koupil a těm ostatním je to
asi stejně jedno.
I letos jsme připravili posezení a k tomu všemožné
občerstvení, pro setkání se
a pobesedování známých
u něčeho dobrého na pití či
na mls, v příjemném prostředí naší výstavy. Tato
naše nabídka a možnost
byla hojně využita. A právě
to nás těší a zároveň odlišuje
od ostatních výstav v okolí,
že se lidé na chvilku zastaví,
vypnou od všedních starostí
•

no a 31. prosince si
před půlnocí individuálně vyšlápneme
na Kozlov, abyste zde
po půlnoci společně
s námi a svými známými přivítali nový
rok na Kozlově. Tato
akce probíhá v klidu,
bez petard a rachejtlí,
nahoře pro vás bude
připraven teplý čaj
i bublinky na přípitek.

Srdečně Vás na obě akce
zveme. (Pozor, obě akce probíhají v přírodě, a proto jsou
na vlastní nebezpečí).

a stráví kousek pohodového
odpoledne či dne. Potěšilo
nás i to, že naši výstavu letos opět navštívilo o mnoho návštěvníků více než
v předchozích letech.
Pořádající zahrádkáři byli
s průběhem akce a vysokou
návštěvností spokojeni, pokud to tak cítili i návštěvníci, tak můžeme zkonstatovat, že se výstava vydařila.
Závěrem chci poděkovat
všem členům i příznivcům,
kteří se na této výstavě po
dva dny podíleli.
Petr Buriánek
•

a po Novém roce začne kolotoč akcí nanovo. První zahrádkářskou akcí bude
4. února v košíkárně
degustace Vašich zakonzervovaných zelenin a ovoce s názvem Zeliáda. Takže
už nyní vybírejte
vzorky a trénujte své
žaludky na degustaci
všemožných pochoutek a specialit ze zahrádek ….
Petr Buriánek

VÍCEMĚŘIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI
děkují všem spoluobčanům
za přízeň v uplynulém roce
a přejí vám klidné prožití
vánočních svátků a mnoho zdraví
a pohody v roce 2017.
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3. 12. 2016 – Možná přijde Mikuláš! (SDH)
V sobotu se před druhou adventní nedělí konala
v košíkárně akce Možná
přijde Mikuláš. Tentokrát si
organizaci vzal pod křídla
sbor dobrovolných hasičů.
Kolem čtrnácté hodiny se
postupně zaplnila košíkárna nejen dětmi, ale i dospěláky. Program zahájily
děti z mateřské školy svým
krásným vystoupením plné
malých čertiků. Poté se děti
vrhly na soutěže plné postřehů a zručnosti. Ale na co
se děti těšily nejvíce, no přece na příchod Mikuláše. Ten
přišel se svými pomocníky
a všem dětem za básničku
předal balíček. Dětí bylo kolem padesátky, proto si museli na audienci u Mikuláše
někteří pořádně počkat, ale
na všechny se dostalo a čert
si nikoho do pekla neodne-

sl. Na závěr odpoledne se
losovala tombola, poděkování patří manželům Antoníčkovým a paní doktorce
Mézlové za sponzorské
dary do tomboly. Akce se
vydařila, všichni odcházeli
domů s úsměvem na rtech
a pokud si v pondělí, kdy
ještě obcházeli čerti dům od

domu, žádné dítko neodvedli do pekla, tak se můžeme těšit na příští rok opět
tak v hojném počtu.
Jménem sboru dobrovolných hasičů bych všem popřála krásné svátky vánoční
a mnoho zdraví do nového
roku 2017.
Jarmila Mézlová

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Podzim u kolektivu mladých hasičů patří k tomu
klidnějšímu období. Zúčastnili jsme se poslední soutěže v tomto roce, okresního
kola hry Plamen, které se
konalo v nedalekém Tištíně. Na tento branný závod se připravovalo jedno
družstvo mladších a dvě
družstva starších žáků. Na
asi dvoukilometrové tra-
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ti plní úkoly jako je střelba
ze vzduchovky, základy
topografie, uzlování, první pomoc, požární ochrana
a překonávání překážek.
U všech našich družstev to
bylo nejhorší na vzduchovce, i když jsme střelbu několikrát trénovali a vždy se
to jevilo jako naše nejsilnější
disciplína. Ale to je pouze jedno takové negativní

konstatování. Na ostatních
stanovištích už to dopadlo
mnohem lépe. Po ukončení
soutěží se mladí hasiči scházejí na pátečních schůzkách
v hasičské zbrojnici, kde si
zdokonalují své znalosti,
a to nejen se zaměřením na
požární ochranu.
Luboš Novotný,
vedoucí mladých hasičů

Víceměřice

ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK
Víceměřice – Mexiko, z.s.
V posledním čtvrtletí
roku jsme sehráli 2 soutěžní turnaje, realizovali jsme
údržbu šaten SK Mexiko a
drobný nákup fotbalového
příslušenství. Také proběhly nezbytné administrativ-

ní povinnosti související
s blížícím se koncem vyúčtování dotací a koncem
roku 2016.

z předchozí sezony, kterou
jsme ukončili na 4. místě
a „přezimujem“ na solidním
6. místě (viz Tab.1) s 6 body
za 2 výhry z domácích turnajů (10.9. a 8.10.2016). Věříme, že v jarní části budeme podávat lepší výsledky
a umístění v tabulce se přiblíží k předním pozicím.

Z posledních 2 soutěžních
turnajů (celkem 3 utkání) se
nám podařilo vyhrát 1 zápas.
Celkově se nám nepovedlo
navázat na dobré výsledky

Pořadí

Mužstvo

Utkání

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Dobrochov

7

7

0

0

41 : 14

21

2.

Chaloupka

7

5

0

2

28 : 18

15

3.

Laškov

7

5

0

2

24 : 14

15

4.

Vrbátky

7

4

0

3

28 : 13

12

5.

Otinoves

7

3

0

4

27 : 35

9

6.

Mexiko

7

2

0

5

13 : 22

6

7.

Kobeřice

7

1

1

5

15 : 33

4

8.

Dřevnovice

7

0

1

6

19 : 46

1

V den výročí vzniku Československa 28. 10. 2016
jsme realizovali odpolední
brigádku v areálu šaten SK
Mexiko v počtu cca 8 členů,
kdy proběhla oprava přilehlé dlažby u šaten, úklid
šaten a jejich „zazimování“.
Práci jsme si zpříjemnili občerstvením a po práci byly
i „koláče“ v podobě grilovaného masíčka .
Opravy, provoz a financování „našich“ sportovních
a kulturních akcí probíhaly za podpory z vlastních

zdrojů, za podpory Obce
Víceměřice a Olomouckého
kraje, kde se nám v letošním roce podařilo získat finanční podporu na provoz
a udržování klubu.
Cíle a výhled klubu:
Pokračovat v pravidelné činnosti samostatně i ve
spolupráci s obcí a spolky.
Snažit se o zapojení dětí
a mládeže do činnosti klubu
a rozšíření členské základny. Udržovat a rozšiřovat
zázemí a vybavení klubu
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(areál šaten, fotbalového
hřiště a příslušenství).
Za rok 2016 děkujeme
všem členům, hráčům,
obci Víceměřice, Domovu
u rybníka, spolupracujícím
spolkům a všem těm, kteří
jakýmkoli způsobem podporují naši činnost.
Přejeme příjemné prožití
svátků vánočních, hodně
štěstí a zdraví v novém roce
2017.
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Michal Hamala

Naše obec

ZE ŽIVOTA KULTURNÍ KOMISE
Kulturní komise pracuje ve složení pí. Vránová,
pí. Malčíková, pí. Mézlová,
pí. Štvrtecká, pí. Vydláková
a pí. Kalvodová.
V letošním roce jsme přivítali 6 dětí, oslavili tři zlaté
svatby – manželé Balherovi,
Ševčíkovi a Kočí. Přišli jsme

pogratulovat mnoha oslavencům k významným životním jubileí.
Spolupracovali jsme s místními spolky na pořádání
kulturních akcí v obci a podíleli jsme se na organizaci
akce Mikroregion Němčicko
se baví.

Za všechny členky komise
bych vám popřála pohodové vánoční svátky, mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti
v novém roce.
Hana Kalvodová,
předsedkyně SPOZ

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Proč?
Proč se stále bojíme, že
v životě se spálíme, že nám
srdce rozderou pomluvou
a nevěrou? Lidský život je
tak krátký, utíká malými
vrátky. Slovo Boží dáno jest,
však každý musí na svou
čest, cestu k Bohu hledat
sám, kde však, kde ji hledat
mám? Málo peněz hodně
práce, každy z nás si naříká,
málokdo však lásce Boží do
domu svého vejít dá.
Chceme se podělit o zážitek z farního společen-
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ství. Všichni jsme se velmi
radovali z krásně opravené
kapličky vevnitř i z venku.
Přišla chvíle kdy jsme mohli
kapličku slavnostně otevřít.
Zúčastnila se široká veřejnost, hasiči, zastupitelsto
obce i sám pan starosta,
kterému nejvíce vděčíme
za uskutečnění generální
opravy kapličky. Slavnostní
mši svatou celebroval otec
Marek a všichni byli velmi
dojatí. Vždyť naši kapličku
potřebujeme, ať v době, kdy
se člověk zrodí a je přinesen

ke křtu, různých společenských akcích, výročích či
svatbách, pravidelných mší
svatých, modliteb růžence,
ale také bolestné okamžiky,
kdy se s našimi drahými
loučíme. Proto jsme velmi
vděčni za důstojné prostředí pro naše farníky.
Touto cestou chceme
všem našim občanům popřát požehnané vánoční
svátky, mnoho zdraví v novém roce a další spolupráci
s našimi zastupiteli i všemi
občany.
Marta Urbánková

Víceměřice

INFORMACE PRO OBČANY
Ptačí chřipka – informace pro veřejnost
Vysocepatogenní
ptačí
chřipka subtypu H5N8 se
šíří Evropou. Nákaza je
potvrzována u nalezených
uhynulých volně žijících
ptáků a také v chovech drůbeže. V ČR zatím žádný
případ výskytu nebyl potvrzen ani u volně žijících
ptáků ani v chovech drůbeže. Přesto je potřeba věnovat zvýšenou pozornost
dodržování zásad biologické bezpečnosti a preventivních opatření v chovech
drůbeže.
Co je chřipka ptáků?
Influenza drůbeže, známá
také jako ptačí chřipka je virové onemocnění postihující
ptáky. Postihuje jak volně
žijící ptáky, tak drůbež jako
slepice, krůty, kachny a hu-sy. Postižená zvířata mají
dýchací potíže, trpí ztrátou
chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. Inkubační
doba je časový úsek mezi
kontaktem s původcem nákazy a vzplanutím klinických

příznaků. V případě influenzy je to pouze několik dní.
První příznaky se obvykle
objeví do jednoho týdne.
Způsob přenosu ptačí
chřipky
K přenosu dochází především trusem nemocných
ptáků. Úhyn ptáka na ptačí
chřipku lze potvrdit pouze
v laboratoři. Lidé se mohou
infikovat pouze kontaktem
s infikovanými ptáky nebo
jejich exkrety (výkaly, peří,
uhynulá zvířata apod.).
Nelze vyloučit přenos ptačí
chřipky z nemocných ptáků
na drobné savce (kočky, psi
apod.). Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících
ptáků na člověka. Dosud
nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou
otupělá a mají načepýřené
peří, jsou netečná, odmítají
se pohybovat, mají dýchací

potíže, jsou apatická. Příjem
krmiva je výrazně snížen
nebo se objeví úplné nechutenství. Rovněž snáška
se výrazně snižuje nebo se
úplně zastaví. Vejce jsou
deformovaná a mají tenkou
skořápku. Některá zvířata
vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání). Během jednoho až dvou
dnů dochází k vysokému
úhynu.
Zjišťovány jsou krváceniny a nekrotické změny na
hřebínku a lalůčcích, edém
hlavy. Mohou se objevit otoky a krváceniny na končetinách. V případě podezření
na výše uvedené příznaky
u ptáků informujte ihned
o události soukromého veterinárního lékaře nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu.
Řiďte se přesně podle jejich instrukcí. Nedovolte
vstup cizím osobám do postiženého místa.

Obecné zásady ochrany člověka před nákazou ptačí chřipkou
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální.
Je třeba:
• chránit se kontaktu s podezřelými zvířaty, uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů,
• poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si
s drůbeží,
• nezpracovávat nemocnou drůbež,
• dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží),
• informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu,
13
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• ochrana domácích miláčků – psů, koček apod. – zabránit jim v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky
• při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.
Dbát dalších doporučení vydaných Evropským centrem pro kontrolu
a prevenci nemocí a Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na stránkách www.mzcr.cz.
Zásady pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.
Mezi základní chovatelské zásady patří následující:
• ideální je drůbež chovat v uzavřených objektech a chránit ji před kontaktem s volně
žijícím ptactvem,
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
• v chovech, kde není možno zajistit chov v uzavřeném objektu, přijmout opatření, která
v nejvyšší možné míře zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit uvnitř budovy, v krajním případě pod přístřeškem,
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící vodní ptáci,
• pokud možno nenapájet neošetřenou vodou z povrchových vodních nádrží, ke kterým
mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možností chránit před volně žijícími ptáky (sítě, ploty, zábrany),
• pokud je to možné a vhodné využít plašičů, např. siluetu nebo maketu dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění nebo změnu chování ptáků veterináři,
• nekrmit zvířata masem uhynulých ptáků.
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Víceměřice

KLUB MAMINEK A DĚTÍ
Klub funguje bezmála již skoro rok. Setkáváme se v místní mateřské škole každé úterý od 16,00 hodin. Od nového roku bude pro
starší děti připravené rukodělné tvoření.
Přihlásit se můžete na:
https://www.facebook.com/groups/
962490937138035/
Více informací na tel. 731 681 235
Jarmila Mézlová

RYCHLÉ NEPEČENÉ CUKROVÍ
Kuličky „Rafaelo“
Suroviny:
• 1 Salko (kondenzované
mléko v plechovce)
• 200 g strouhaného kokosu
• balíček celých mandlí
• strouhaný kokos na obalení

Ve velké míse smícháme Salko s kokosem. Těsto pořádně propracujeme. Podle potřeby přidáme kokos, i když toto
množství je na přípravu těsta akorát. Následně těsto v míse
přikryjeme potravinářskou fólií a schováme na několik hodin do lednice. Nejlépe přes noc. Mandle vroucí vodou spaříme a oloupeme, to uděláme ale až před přípravou kuliček.
Další den z kousku těsta a mandle vytvoříme kuličku. Kuličku obalíme v mletém kokosu a vložíme do košíčku. Rafaelo skladujeme v chladnu.

Kuličky „Rafaelo“
Suroviny:
• 230 g cukr moučka
• 3 polévkové lžíce kakaa
• 1 – 3 polévkové lžíce
mleté kávy (může být
i rozpustná)
• 80 g másla
• kávová lžička rumu

Máslo necháme před přípravou změknout při pokojové
teplotě. Cukr do větší mísy prosejeme přes sítko, promícháme s kakaem a kávou. Pak přidáme měkké máslo a rum.
Těsto pořádně zpracujeme, aby bylo krásně jemné. Pokud
ale bude potřeba a bude až příliš řídké, dáme ho na chvíli
do lednice, ať ztuhne a poté ho můžeme opět zpracovat. Pak
vytvoříme zrna – uděláme malou kuličku, ve které uprostřed uděláme rýhu.
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AKCE V OBDOBÍ LEDEN – BŘEZEN 2017
20. 1. 2017
21. 1. 2017
4. 2. 2017		
25. 2. 2017
			
11. 3. 2017

Hasičský ples
Dětské šibřinky
Zeliáda
Masopustní průvod
a ostatková veselice
Gořalka roku
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