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Výsadba dubů k 700. výročí obce

Naše obec

Slovo Starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou
krásné, horké, suché léto.
Počasí přálo, takže všechny uskutečněné akce v III.
čtvrtletí se pořadatelům
vydařily.
Významnou
událostí pro obec bylo
setkání rodáků, bývalých
i současných obyvatel
obce, spojené s oslavami 700. výročí od první
písemné zmínky o obci,
které se uskutečnilo 24. 6.
2017. Díky všem účinkujícím, spolkům a organizacím a jednotlivcům, kteří
s přípravou a průběhem
celého slavnostního dne
pomáhali, se setkání vydařilo. Velké díky všem,
kteří se zasloužili o zdárný průběh oslav.
Již tradičně na
konci prázdnin proběhla
sportovně kulturní akce
„Mikroregion Němčicko
se baví“ letos v Pivíně.
Problém byl sestavit soutěžní družstvo za obec
– zde se setkávám s nezájmem a nechutí se do soutěžení zapojit. Nakonec
se podařilo dát družstvo
dohromady ve složení:
Romana Novotná, Lucie
Soldátová, Michaela Trněná, Vladimír Fialka, Radek Fialka, Michal Janík.
Družstvo obsadilo 5. místo. Sice v Pivíně jsme byli
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vyhlášeni jako třetí, ale
rozhodčí špatně spočítali body. Naši soutěžící na
chybu přišli a upozornili
na ni.
Při
příležitosti
druhé
mikroregionální
akce „Na bicyklech Němčickem“ s dojezdem do
Vitčic byl pohár za III.
místo předán obci Srbce. Za čestné jednání byl
našemu družstvu pivínskými pořadateli předán
pohár Fair play. Děkuji
soutěžnímu družstvu za
příkladnou reprezentaci
obce.
Akce
„Na
bicyklech
Němčickem“ u nás startovala od obecního úřadu. Z obce startovalo 24
účastníků. Naší obcí projelo neuvěřitelných 839
cyklistů. Sportovci měli
možnost prohlédnout
si výstavu zahrádkářů
a plakáty věnované keltskému oppidiu. Chci poděkovat
zahrádkářům,
pracovníkům obce a členům
občerstvovacího
týmu, za jejich čas a úsilí,
které věnovali hladkému
průběhu akce.
Obec se zabývala běžnými agendami a údržbou.
Z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje,
jsme obdrželi dotaci na
opravu střechy obchodu.
Plánována byla částeč-

ná výměna poškozeného
krovu a nová krytina. Po
odkrytí se ukázal skutečný havarijní stav krovu.
Na budově byl proveden
železobetonový
věnec,
smontován nový krov, položena nová krytina, provedeno nové oplechování. Práce prováděla firma
Petr Štěpánek.
Podařilo se vyřídit dotaci na úpravu Bloudníku. Jedná se o ozelenění
areálu a doplnění herních prvků. Firma Bonita
Group service, s.r.o. doplnila řetězovou houpačku,
houpačku hnízdo, vahadlovou houpačku, kolotoč,
dále 4 lavičky, stojan na
kola, 2 odpadkové koše.
Firma Ing. Michal Šťastný prováděla výsadbu
keřů a stromů, srovnání
terénu, založila trávník
a smontovala altán, který
má být porostlý vrbami.
Zde bych chtěl informovat, že zprávu o zařazení
do dotací jsem obdržel
9. 5. 2017, skutečný příslib peněz dotace jsme
obdrželi 14. 8. a dílo musí
být hotovo do 30. 9. 2017.
Chci poděkovat veřejnosti za pochopení omezeného vstupu do Bloudníku
k hracím prvkům.
Připravuje se rekonstrukce veřejného rozhlasu. Ve

Víceměřice

výběrovém řízení vyhrála firma Bártek rozhlasy,
s.r.o. V obci bude realizován bezdrátový rozhlas,
ozvučí se nová ulice, měla
by být odstraněna hluchá
místa v obci. Dílo má být
předáno do 31. 12. 2017.
V dražbě byla vydražena
¼ domu č.p. 67, ¾ byly
koupeny od majitelky.
Celkové náklady na pořízení domu činí 82.000,Kč. Počítá se s demolicí

domu, ale ta proběhne
až po přeložce el. vedení.
E-ON chce využít situace
a vedení plánuje v části
ulice dát do země. Je připravován projekt na zřízení parkoviště pro 9 aut.
S potěšením mohu oznámit, že jsme 21. 8. 2017
zaslali zprávu na Ministerstvo pro místní rozvoj o ukončení výstavby
dvaceti rodinných domů.
Všichni stavebníci dodr-

želi termíny kolaudace
svých domů. Tím obec
splnila podmínky dotace
z roku 2011.
Všem děkuji za dodržení časových limitů pro
výstavbu, přeji klidné
bydlení, bezproblémové
sousedské vztahy a spokojený život v obci.
Všem Vám přeji krásné
podzimní dny.
Eduard Novotný,
starosta obce

Aktuality z Domova u rybníka Víceměřice
Pomalu se končí letní období, čas, který mnoho
z nás využilo na oddech,
dovolenou nebo jiné letní
aktivity. Toto období přineslo pro Domov jednu
zásadní změnu a to ve vedení. Koncem června jsem
byl jmenován do funkce
ředitele organizace, plný
očekávání a odhodlán
udělat vše, co bude v mých
silách, abychom konsolidovali Domov u rybníka.
Víceměřice jsem nikdy
předtím neznal, proto bylo
pro mě velkým překvapením, když jsem viděl, jak
velké zařízení se tu nachází. Všechny tyto věci ve
mně zanechaly pozitivní
dojem a zároveň obrovský
pocit odpovědnosti za lidi,
kteří tu jsou.
Novelizace zákonů neobešla ani zákon o sociálních

službách, čím byl vyhláškou stanovený standard
pro pobytová zařízení,
který upravuje minimální
prostorový standard pro
uživatele. Od mého nástupu do funkce je pro vedení téma číslo jedna právě zmiňovaný standard,
naplnit přísné podmínky
kvality si bude vyžadovat
mimořádné opatření. Domov dlouhá léta byl součástí obce, moji snahou je,
aby to tak i nadále zůstalo, ale není to jen v mých
rukou, ale v rukou nás
všech. V současné době se
intenzivně připravuje více
záměrů, jak současnou situaci vyřešit.
Připravujeme více zájmových aktivit pro uživatele a také pro občany naší
obce. Od ledna příštího
roku bude možné si v Do-

mově zapůjčit kompenzační pomůcky, pomocné ruce
pro naše blízké nejen v zařízení ale i mimo něj. Přiblížit se občanům a nabídnout více společných akcí
a služeb je jednou z našich
priorit. Pozorně sledujte
naše stránky, ať víte, co nového se u nás děje.
I když jsem tady teprve
třetí měsíc, chci poděkovat
skvělému týmu kolegů,
se kterými mohu pracovat a spolu se podílet na
nových věcech, moje první dny mi hodně pomohly. Poděkování patří taky
pracovníkům, kteří denně
pečují o uživatele a vytváří jim pocit domova. Naše
dveře jsou otevřeny každému, stačí jenom zatlačit
klikou…
				
Felipe Sánchez López, ředitel
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Usnesení č. 27/2017 ze zasedání
Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 10. července 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
III.
1.
2.

Program jednání.
Ověřovatele zápisu na usnesení p. Buriánka a Bc. Zbožínkovou, před-		
kladatele usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešo		
vou.
Rozpočtové opatření č. 3/2017 Domova u rybníka, p.o.
Smlouvu č. 1030039490/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře		
mene mezi obcí Víceměřice a E.ON Distribuce, a.s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330042888/001 mezi 			
obcí
Víceměřice a E.ON Distribuce, a.s.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava střechy – obchod Víceměřice“.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Kontrolu plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
Rozpočtové opatření č. 6/2017 – starosty obce
Zprávu o realizaci investičních akcí v obci.
Zastupitelstvo ukládá:

Starostovi oslovit ing. Oulehlu z firmy Že-Stav o možné úpravě 			
prohlubně mezi železničním přejezdem a chodníkem
Finančnímu výboru provést veřejnosprávní kontrolu příspěvkových 		
organizacích. Termíny: konec srpna - MŠ – p. Buriánek, pí. Rácová
začátek září – Domov – p. Buriánek, p. Kočí, pí. Rácová

Usnesení č. 28/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce
Víceměřice konaného dne 4. září 2017
I

Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
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Program jednání.
Ověřovatele zápisu na usnesení p. Buriánka a pí. Kalvodovou, 			
předkladatele návrhu na usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí.

Víceměřice

Burešovou.
3.
Žádost o schválení „navýšení počtu dětí“ z 24 na 28 ve třídě MŠ na 			
školní rok 2017/2018.
4.
Smlouvu o nájmu movitých věcí (kompenzační pomůcky).
5.
Rozpočtové opatření č. 8/2017 Obce Víceměřice.
6.
Výsledek výběrového řízení na akci „Obecní rozhlas Víceměřice“.
7.
Smlouvu o dílo s firmou Bártek Rozhlasy, s.r.o. na akci „Obecní rozhlas 		
Víceměřice“.
8.
Zrušení smlouvy na akci „Bloudník – oprava chodníku“.
9.
Podání výpovědi nájemní smlouvy z nebytových prostor.
10.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330043925/001 mezi Obcí 		
Víceměřice a E.ON Distribuce.
11.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní 		
obslužnosti Olomouckého kraje.
12.
Zamítnutí žádosti o finanční příspěvek pro mobilní hospic „Nejste
sami“ a „Hospic na Svatém kopečku.“
II

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

III
1.

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.
Řešení materiálně-technického standardu v Domově u rybníka.
Předvolání k dědickému řízení po zemřelé uživatelce Domova seniorů.
Rozpočtové opatření č. 7/2017 – starosty obce.
Plnění rozpočtů příspěvkových organizací a Obce za I. pololetí 2017.
Zprávu o plnění investičních a neinvestičních akcí v obci.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Zprávu investiční komise.
Zprávu kulturní komise.
Zastupitelstvo ukládá:
Řediteli Domova u rybníka připravit „vizi“ provozu zařízení na období 		
10 – ti let.
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INFORMACE O STAVU VĚCÍ
VEŘEJNÝCH ČERVENEC - ZÁŘÍ 2017
• ukončení instalace herních prvků a výsadby zeleně v areálu Bloudník
• poděkování zaměstnancům obce za pravidelné zalévání zeleně v obci v letních
měsících, byly minimální ztráty

PROJEKTY REALIZOVANÉ ZA PŘISPĚNÍ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
• nákup hasičských zásahových přileb
• 700 let výročí obce a 12. setkání rodáků
• oprava střechy- obchod Víceměřice

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Začal nový školní
rok 2017/2018.
Letošní velmi slunečné a teplé prázdniny
rychle utekly a v pondělí 4.
září se naše mateřská škola
opět plně otevřela našim dětem. Pro někoho to byl běžný
den, pro někoho velká událost. Někteří kluci a holčičky
si vykračovali s veselou a už
se těšili na své kamarády. Některé děti přišly s trochou nejistoty, nebude se mi stýskat
po mamince? Ráno v 8 hodin
školka už švitořila. První
dny v MŠ se samozřejmě neobešly bez slziček, obzvlášť
u těch nejmenších, ale vše se
brzy srovnalo a po několika
dnech se některým capartům
dokonce ani nechtělo ze školky domů. Vždyť se jim u nás
6

otevřel svět plný nových
kamarádů, hraček a zajímavých činností. Prostředí školky je prostorné, účelně vybavené, prosluněné a moderně
zařízené. Celoroční pohybové vyžití umožňuje i krásná
zahrada s novými hracími
a přírodními prvky.
Cílová kapacita naší
školky je 28 dětí od 2 do 7 let
a je naplněna na 100 procent.
O děti pečují dvě pedagogické a jedna provozní pracovnice a brzy nám nastoupí
také chůva, která se bude věnovat těm nejmenším dětem,
kterých je v letošním roce
vyšší počet. Ve třídě je v současné době 10 dětí, které se
budou připravovat k povinné školní docházce a naopak
13 dětí ve věku od 2 – 3 let,

což je velký věkový rozptyl.
Pracujeme podle školního
vzdělávacího programu „Jen
se děti koukněte, co je krásy
na světě“, máme vytvořen
třídní vzdělávací program
a pracujeme podle tématických bloků.
Co nás čeká? A že toho zase
bude! Spousta her, zábavy,
sportovních činností, ale také
činnosti, které vedou ke zdokonalení našich dětí ve všech
oblastech jejich vývoje. Až to
všechno zvládneme, budeme o něco větší a mnohem
šikovnější a vzdělanější.
Přejeme všem dětem a rodičům, aby se jim u nás líbilo
a hlavně aby byli celý rok
v klidu pohodě.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka
Víceměřice
Letní měsíce se nesly v duchu dovolenkových aktivit.
Plavci navštěvovali koupaliště v Nezamyslicích, ostatní se spokojili s osvěžením
v cukrárnách v Němčicích
nad
Hanou,
Prostějově
a Kroměříži, nebo se podívali
do ZOO ve Vyškově.
Uživatelé, kteří navštěvují
aktivizační činnosti v košíkářské dílně, si zajeli na výlet
do Archeoskanzenu v Modré, dále pokračovali do Starého Města a Velehradu.

Ze sportovních akcí zmíníme Sportovní den v Klentnici nebo Sportovní hry
ve Střelicích u Brna. Nově
probíhají tréninky v kuželkách v Prostějově. Hasičské družstvo se účastnilo
závodů v požárním sportu
v Mořicích, Vrchoslavicích,
Doloplazech a ve Víceměřicích. Ze závodů si přivezli
poháry.
Uživatelé odjeli na rekreaci
v Ostružné, kde si užili turistických tras v nádherné
krajině Jesenicka.
Další
rekreace se uskuteční v září
a v říjnu.

Pro seniory pracovníci připravili opékání špekáčků
v zámeckém parku. V průběhu prázdnin několikrát
navštívili cukrárnu v Němčicích nad Hanou.
Také proběhlo „Posezení
seniorů“ v parku Domova
u rybníka, kam jsme pozvali
i seniory z obce Víceměřice.
Na konci září senioři navštíví koncert „Nad oblaky“
v Olomouci, kde vystoupí
hudební skupiny z různých
domovů a organizací.
Blanka Novotná,
vedoucí přímé péče

Dění v Chráněném bydlení
Během letních měsíců jsme si na chráněném
bydlení užili spoustu zábavy. Slavili jsme hned tři
oslavy narozenin. Dokonce
se nám podařilo splnit speciální narozeninové přání,
takže si mohl oslavenec
svůj slavnostní den užít
z koňského hřbetu. Zavítali
k nám na návštěvu pracovníci jezdeckého klubu hned
se dvěma koníky. V červnu
jsme se vydali do Hradce
Králové na charitativní akci
„OPEN SKIES FOR HANDICAPPED“, kterou pořádali letecké služby Hradce
Králové a.s. Během dne jsme
shlédli vystoupení různých

hudebních skupin, ukázky
PČR, leteckých akrobatů,
parašutistů, vojenské historické i současné techniky,
cvičení kynologů apod. Největším zážitkem byla pro
uživatele možnost proletět
se v armádním letounu.
Jako každý rok jsme se tradičně vydali na Dny lidí
dobré vůle a zároveň navštívili Chráněné bydlení
na Velehradě. Čekalo na nás
velmi milé a pohostinné přivítání. Byl to příjemně strávený den jak pro uživatele,
tak i pro personál. Také jsme
navštívili Archeoskanzen
a Živou vodu v Modré. Samozřejmě jsme navštěvovali

koupaliště v Nezamyslicích
a chodili na zmrzlinu do
Němčic do cukrárny. Léto
však není jen samá zábava,
hodně času jsme věnovali
péči o zahradu a ta nám to
teď vrací bohatou úrodou.
Uživatelé úspěšně sklízí
rajčata, papriky, chilli papričky, hrášek, cibuli, okurky,
melouny, kukuřici a dýně
už se těší na Halloween. Zavařovali jsme okurky a vařili jsme pampeliškový med.
Věřím, že podzimní měsíce,
ač budou chladnější, k nám
budou stejně vřelé, jako ty
letní.
Věra Bardoňová, vedoucí
Chráněného bydlení
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
29. 3. 2017 Významné ocenění ČZS pro pana
Vladimíra Brandstettera (ČZS)
Koncem března, nám zástupcům zahrádkářské organizace, bylo ctí navštívit
bývalého předsedu a dlouholetého zakládajícího člena
naší víceměřické zahrádkářské organizace, pana Vladimíra Brandstettera, abychom
mu předali významné ocenění od republikové rady
zahrádkářského svazu, a to
Bronzovou medaili za Zásluhy o rozvoj zahrádkářství.
A kde myslíte, že jsme vyznamenanému jeho ocenění
předávali? Samozřejmě, že
uprostřed jeho právě nakvétající zahrady, kde jsme ho
vyrušili z pilné práce. Pro

ty, kdo nyní přemýšlí, kolik
je vyznamenanému letos let,
tak vězte, že je ročník 1924,
takže neuvěřitelných 93
roků! A přes všechny těžké
rány, které mu osud udeřil, je

stále aktivní, plný sil a sršící
energií…
Ještě jednou za všechny zahrádkáře srdečně gratulujeme a přejeme hodně vitality
do dalších let
Petr Buriánek

*** OMLUVA ***

Redakce se omlouvá panu Brandstetterovi a panu Buriánkovi za špatné otištění článku
v minulém čísle zpravodaje Naše obec.

24. 6. 2017 – 12. setkání rodáků a 700. výročí obce
Po spoustě „neviditelných“
hodin příprav programu,
zajištění a rozeslání pozvánek, zajištění vystupujících,
oslovení sponzorů, příprav
prostor a areálů, vyglančení
až vypulírování obce, nastal
den „D“. Tím dnem byla sobota 24. června 2017, kdy se
uskutečnilo 12. setkání rodáků, bývalých i současných
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občanů obce, spojené s oslavami 700. výročí od první
písemné zmínky o obci.
Sobotní ráno se rozzářilo sluníčkem na blankytné obloze,
a to už bylo prvním dobrým
znamením pro zdárný průběh akce. Naplánovaný celodenní program začal v devět
hodin ráno, slavnostní mší
v kapli sv. Floriana, která po

loňské generální opravě dýchá novotou. Po slavnostní
mši pak zástupci obce v doprovodu uniformovaných
hasičů, položili kytici u centrálního kříže na místním
hřbitově.
V jedenáct hodin program
pokračoval na aleji, kde
k 700. výročí obce byly vysazeny čtyři duby – stejně jako
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je počet dubových žaludů ve
znaku obce. Duby sadili za
přítomnosti dalších občanů
zástupci spolků v obci. Svůj
strom zde vysadili hasiči,
sportovci, zahrádkáři a rybáři společně s myslivci.
Tuto událost pro budoucnost
zaznamenává pamětní deska na žulovém kameni.
Současně s doprovodnými
událostmi byly otevřeny
i dvě výstavy. V prostorách
košíkárny byla připravena
výstava, která představovala a dokumentovala pestrý
život v obci. Své expozice
zde měly také spolky. Myslivci se předvedli se svými
trofejemi, zahrádkáři připomněli své akce, jenž pořádají, fotbalisté vystavili své
trofeje ze sportovních klání,
hasiči taktéž předvedli své
významné trofeje ze soutěží,
keramický kroužek měl ke
zhlédnutí své výrobky, svůj
prostor zde našla i expozice
Domova u rybníka, který
zde zajišťoval i prodej svých
výrobků – košíků, tkaných
deček a keramiky a samozřejmě nechyběla ani výstava
mateřské škol. Dále zde byly
k vidění fotografie ze života
v obci, z nové výstavby, ze
zlatých svateb v uplynulých
letech, archivní zajímavosti
o výstavbě železnice v okolí
obce a spousta dalších fotografií.
Další výstavba probíhala
souběžně v prostorách zasedací místnosti obecního úřadu. Zde byla nainstalována
výstava s názvem „Obchod-

ní a výrobní centrum Němčice nad Hanou – Víceměřice,
archeologická naleziště Zadní dlátko a Kratiny“. Výstava
proběhla díky Moravskému
zemskému muzeu v Brně
a Muzeu a galerii v Prostějově, kdy předvedli v expozici
spousty předmětů, nalezených v kulturní památce
– keltském oppidiu v katastru obce, doplněné dalšími
informačními panely, vztahujícími se k tématu. Výstava pokračovala následně
i v dalších dnech a přilákala
nemalé množství návštěvníků. Současně s výstavami
bylo otevřené i Muzeum
paměti a života. Otevřené
dveře k prohlídce pro všechny zájemce měl i Domov
u rybníka. Hudební skupina
Kluci – složená z uživatelů Domova, zpříjemňovala
svou hudební produkcí dopoledne návštěvníkům, kteří
už byli v Bloudníku na obědě… Hlavní program začal
po obědě, kdy se u dolního
mostu začal řadit průvod,
který vyrazil po 13. hodině.
V čele šli vlajkonoši, které
následovaly ladnými kroky
mažoretky, krojovaní Hanáci, kterým v zádech hrála do
kroku Vřesovanka. Dále následovali představitelé obce
a hosté a za nimi už vyšli
zástupci místních spolků.
V popředí místní hasiči ve
svátečních modrých uniformách, následováni hasičským dorostem v dresech,
za nimi pro změnu v zelených uniformách zástupci

mysliveckého sdružení, za
nimi pak šla početná skupina zahrádkářů ve slamácích,
sportovci ve slušivých bíločerných dresech, zástupci
klubu důchodců, klub maminek se svými ratolestmi
v kočárech, uživatelé Domova u rybníka a pak další občané, kteří se k průvodu postupně přidávali cestou. Po
krátkém zastavení čela průvodu u Pomníku padlých
a položení kytice, pokračoval průvod do Bloudníku,
kde dorazil čítajíc už více
než 200 účastníků. Další návštěvníci a hosté už seděli ve
stínech stanů v Bloudníku.
Po usazení účastníků průvodu, zahájil slavnostní odpolední program starosta obce,
pan Eduard Novotný, který
srdečně přivítal všechny
přítomné, rodáky, obyvatele
a návštěvníky.
Poté bylo při příležitosti 700.
výročí obce oceněno 43 občanů pamětní medailí, za práci
pro obec a její občany.
Po těchto slavnostních okamžicích už následoval připravený kulturní program.
Vystoupily v něm mažoretky
z Orionu z Němčic na Hané,
které vystřídaly s pásmem
děti z místní mateřské školy.
Proběhlo vystoupení Hanáckého souboru z Hrušky. Po
celé odpoledne příjemnou
atmosféru vytvářela svými
lidovými písničkami kapela
Vřesovanka.
Očekávaným bodem programu bylo vystoupení muzikálového zpěváka Maria9
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na Vojtka (škoda jen, že jeho
vystoupení nebylo delší,
když už vážil tak dlouhou
cestu na Hanou). A tím byl
vyčerpán program odpoledního programu, na který
navázal program večerní,
ve kterém k tanci i poslechu
hrála skupina Předina, která muzicírovala dlouho do
noci.
Po celý den bylo zajištění
bohaté občerstvení, které
zajišťovali místní spolky,
Hasiči nabízeli nealko, pivo

a klobásy z udírny, myslivci
měli v menu zvěřinový guláš, pečené vepřové maso
a žebra, smažené řízky, rybáři pak uzené ryby. Další
občerstvení nápoji a pochutinami, ale i grilovaným
cigárem, hermelínem a uzenými kuřecími stehny, nabízela hospoda v Bloudníku.
Nabídka občerstvení byla
bohatá a každý z návštěvníků určitě ukojil i své chuťové buňky. Při akci byly
nabízeny i upomínkové

předměty obce, keramika,
pro děti byl připraven skákací hrad.
Věřím, že každý jeden,
z více než čtyř stovek návštěvníků, prožil v krásném
slunečném dni příjemný
den, při setkání se spoustou
známých. A o to, v tomto už
v pořadí 12. setkání rodáků,
šlo. Velké poděkování patří
všem, kteří se na přípravě
a průběhu akce podíleli.
Bylo to fajn…
Petr Buriánek

27. 7. 2017 Prohlídka zahrádek (ČZS)
Letošní prázdniny se blíží
ke své půlce, a to bývá čas
na oblíbenou zahrádkářskou akci „Prohlídka zahrádek“. V posledních letech,
díky teplým a slunečným
létům, bývá problém najít někoho, komu všechno
neuschlo a přesvědčit ho,
abychom mohli nahlédnout
do jeho zahradního království, neboť suché klima
dokáže udělat ze zahrádek
zažloutlou Saharu a mnohdy nepomůže ani zálivka…
Nakonec mé přesvědčování
přineslo úspěch a my, příznivci zahrádkaření jsme se
sešli na horním konci obce,
abychom nakoukli do zahrady manželů Ludmily
a Jiřího Moudrých. První
zajímavost nás čekala hned
při vstupu na dvorek. Kromě nádherně vykvetlých
květinových žardin zde do10

minoval vzrostlý keř s názvem „Muchovník“. Tento
keř plodící bobule podobné
borůvkám, s vysokým obsahem vitamínů, mnozí z nás
viděli naživo poprvé. Jelikož sezona už skončila, na
uvítanou nám paní Moudrá
nabídla rozmražené plody
a také chutný koláč s těmito
plody. Myslím si, že mnozí
z návštěvníků, kteří ještě
tuto rostlinu nevlastní, tak
si ji určitě brzy zakoupí.
Zahrada je řešena jako čistě užitková. Veliký záhon
brambor, krásně zaštípaná
rajčata obsypaná plody, totéž i u papriky, záhon okurek, mrkve, petržele, dýně,
kousek už volného místa po
sklizené pěkné cibuli, která
už visela svázaná v kyticích
na trámech pod střechou.
Byl to pěkný příklad užitkové zahrady bez zbyteč-

ných pásů trávy, což se už
málokdy vidí. Myslím si, že
majitelé jsou se zeleninou
na zimu téměř soběstační. Po příjemné prohlídce
a ochutnávce jsme poděkovali za pozvání a umožnění prohlídky a pak jsme
pokračovali obcí směrem
dolů. Další zastávkou byla
zahrada u Kalvodů a pana
Zavadila. Hned na dvou
jsme obdivovali nádherné
obrovské hrozny na révě.
Tuším, že to asi bylas stolní
odrůda Prima. Je vidět, že
na uzavřeném dvorku má
réva i broskve k plodnosti
dobré předpoklady a podmínky. V zahradě nás zaujalo několik řad pěkně vertikálně vedených okurek na
drátěnkách. Vedle nezbytný záhon kopru a tradiční
sortiment zelenin na spotřebu – mrkev, pastyňák,
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rajčata, papriky, několik
dýní, cukety, nechyběla ani
rostlina melounu. Zadní
část zahrady – za relaxační chatkou, patří ovocným
stromům a keřům. Staré
bohatě rozvětvené stromy
jsou postupně doplňovány
mladými stromky. Co mne
zaujalo, bylo to, že této zahradě, jako by se jarní mrazíky vyhnuly a včely si zde
daly závazek, že nevynechají a nenechají neopylovaný jediný květ. Všechny
stromy byly bohatě obtěžkány úrodou jablek, hrušek,
švestek, rynglí, i kříženec
jabko-hrušen „NASCHI“,
který od poslední návštěvy
vyrostl a taktéž byl obdařen
bohatstvím plodů.
Po prohlídce u Kalvodů se
pokračovalo do zeleného
domu u kolejí, kde nás přítel Vojtěch Sedláček – in-

struktor okresního sdružení
– předvedl roubování ovocného stromu. Uprostřed
suchého, horkého léta sice
nebyla ani trochu vhodná
doba pro vyjmutí roubu, ale
zas byly příznivé podmínky na to, abychom si v reálu
– pěkně zblízka – prohlédli
podrobný postup při roubování na několik způsobů,
naživo. Vidět něco na obrázcích není to samé, jako když
to vidíte pěkně zblízka „in
natura“. Ještě jednou příteli
Sedláčkovi děkuji touto cestou, za zajímavou a poučnou instruktáž v roubování.
Věřím, že někteří z nás si to
na jaře určitě vyzkoušíme.
Program prohlídek a instruktáže byl vyčerpán a následoval čas k debatě. Ta
bylas spojena s drobným občerstvením od zahrádkářů
– dobrou klobásou z udírny

a zeleninou – zejména rajčaty a paprikami, které v mnoha a mnohdy i nových odrůdách, každoročně vypěstuje
přítelkyně Jana Vytlačilová.
Nechyběly ani kvašáky, které byly podávány ke zdravému dezertu – čerstvě
vyškvařenému voňavému
sádlu, namazaném na měkkém chlebu, málokdo z návštěvníků této pochutině
odolal.
Letní odpoledne tak bylo po
načerpání nových informací, inspirací, postupů a poznání zakončeno příjemným
posezením. Myslím si, že se
tato akce opět vydařila.
A za rok na shledanou….
Třeba u Vás????
Kdopak ví…		

Petr Buriánek

29. 7. 2017 Pyžamová párty (SDH)
V sobotu 29. července se
Víceměřicemi, v podvečer, opět začali trousit lidé
v pyžamech, negližé či županech. Směřovali na oblíbenou „Pyžamovou párty“,
která jako každoročně probíhala na chatě ve Svodnici. I když příprava prostor
a večerní obsluha probíhala
v naprostém pořadatelském
oslabení, prostý návštěvník
nic nepoznal. Vše poctivě
nachystáno, včetně bohaté-

ho občerstvení. Nedá mi to,
abych neocenil letošní novinku v nabídce, kde kromě
klobás byl na menu i vynikající grilovaný sýr, který
byl brzy vyprodán.
K tanci i poslechu hrál již
poněkolikáté DJ Pavouk.
Zpočátku náladově, ale
s přibývajícími hodinami se
zvedaly i decibely, deroucí
se z reproduktorů. Citlivé
dětské i dospělácké ušní
bubínky zachránilo pře-

rušení na tah tomboly. Po
tombole se hudba se stejnou razancí opět spustila.
Jelikož nešlo na terase prohodit slova s vedle sedícím,
vydal jsem se s nemalou
skupinou dětí i dospělých
k domovu. (Diskžokej či
pořadatelé stojí za bednami či vedle nich, takže jim
to nepřijde, ale na terase je
to docela nápor na uši. Asi
už jsem stár….). Když jsem
už vzpomněl tombolu, tak
11
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i letos se sešlo od návštěvníků i pořadatelů spousta zajímavých, cennějších
i recesních cen. Tradičně
nechyběla keramika, obrázky, kosmetika, ale našly
se i recesní perličky – košík
hub, 3D puzzle, cestovní
sušička prádla, pytel koksu, osobní strážce, teplo
domova,…
Úsměvná tombola, kdy
nový majitel, který třeba

vyhrál nevyhovující cenu
a může ji za rok přinést
a poslat dál, pohodlný večerní oděv, ve kterém je
člověk uvolněný, pro recesisty i možnost vyrazit
v propracovaném kostýmu
i s líčením a doplňky, prostě krásná letní akce pro
uvolnění těla i duše. Snad
i proto se na chatě letos
sešlo asi nejvíce „pyžamistů“ v historii. Na společné
fotce jsme jich napočítali

přes osmdesát. A ještě nás
redaktor z deníku zaskočil
otázkou, kolikátý že je to
letos ročník. Nedopočítali
jsme se. Ale teď už to víme.
V pyžamech jsme letos řádili už po osmé.
A třeba se k nám pyžamistům příští rok přidáte i Vy.
Z pohledu obyčejného návštěvníka sepsal pro obecní
bulletin Petr Buriánek.

6. 8. 2017 Mikroregion Němčicko
se baví v Pivíně
V letošním roce
připadlo pořádání soutěžně-zábavného odpoledne, kde se setkávají
obce mikroregionu - na
obec Pivín. Chci Vám
jen trochu přiblížit atmosféru této akce, viděnou z pohledu diváka.

Počasí na tuto akci opět
krásně vyšlo. Soutěžní
odpoledne začínalo slavnostním průvodem obcí,
který se řadil u obecního domu a pak přišel na
místo konání na fotbalové hřiště. Při slavnostním
nástupu na hřišti jsme
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pod víceměřickou vlajkou
mohli spatřit náš soutěžní
tým, tentokrát ve složení:
Michal Janík, Laďa Fialka,
Radek Fialka, Míša Trněná,
Romana Novotná, Lucie
Soldátová a jako náhradník byla připravena Bára
Novotná, která odpoledne
dokumentovala fotoaparátem. V čele našeho družstva stál starosta obce p.
Eduard Novotný. Soutěže
probíhaly na hřišti, kdy diváci mohli z krytých tribun
pohodlně sledovat klání
obcí. Na hřišti byl dále stan
pro soutěžní týmy, „VIP
stan“ a nafukovací atrakce
pro děti. Veškeré zázemí
a občerstvení se nacházelo
nahoře za tribunami. Místní organizace, sdružení
a spolky zde měli bohatou
nabídku jídel, nápojů a dal-

ších pochutin. Na večer zde
bylo připraveno pódium
na taneční zábavu. Odpolednem provázeli dva moderátoři, soutěže pak byly
prokládány vystoupeními.
Dvě vystoupení měla divadelní společnost Větřák,
další pak taneční škola
z Prostějova a další. V soutěžích se našemu týmu
celkem dařilo, ale soutěže, výstupy moderátorů,
přípravy hřiště na soutěže
a takové prázdné pauzy,
celé odpoledne tak nějak
zbytečně natahovaly. Takže když jsme před sedmou
hodinou odjížděli z různých důvodů domů, teprve
měla začínat soutěž starostů. Jen z doslechu vím, že
vyhlášení probíhalo někdy
kolem 20. hodiny a náš tým
si domů vezl pohár za krás-

né třetí místo. Ale vše pak
bylo trochu jinak, ale o tom
více až v článku Mikroregionem na kole. (Nedá mi to,
abych trochu nesrovnával
s naším loňským pořádáním akce. Při přípravě měli
naši pořadatelé vše časově
ošetřeno a změřeno a stejně tak potom celé odpoledne mělo svůj švih a spád,
bez zbytečných prostojů
a bylo stále na co koukat.
Závěrečné
vyhodnocení
u nás pak proběhlo po 18.
hodině, což pro udržení diváka do zdárného konce je
už tak akorát. Zde v Pivíně
se někteří konce nedočkali
a odjeli i dřív, což je celkem
škoda. Ale znovu připomínám, že jde jen o můj osobní názor z pohledu diváka).
Petr Buriánek

9. 9. 2017 Mikroregionem na kole (MRG, OÚ)
V sobotu dopoledne, pro
detailisty v 9 hodin, přišla
dlouho očekávaná chvíle
pro skalní i sváteční cyklonadšence, kteří vyrazili
brázdit silnice v okolních
obcích, neb vypukla akce
Mikroregionem na kole.
Při této každoroční vyjížďce
cyklisté přijíždějí jednotlivými 18 obcemi mikroregionu (letos se jel navíc
i Dřínov), každý dle svých
možností, sil a nálady. Průjezdy obcemi jsou potvrzeny razítkem a většinou
všude je pro cyklisty při-

praveno i malé občerstvení.
Malé už se také v posledních letech nedá říct, když
v letošním roce projelo
třeba jen Víceměřicemi na
820 cyklistů. Na občerstvení pro každého kolaře byla
připravena chutná masová
pomazánka namazaná na
chlebu a ozdobená zeleninou a slané a kořeněné tyčinky z listového těsta. Půl
krajíce chleba po celý den
průběžně mazaly čtyři šikovné ruce. Celkem se na
zdárném průjezdu kolařů
podílelo šest osob.

Kromě občerstvení nabízejí
obce i pro chvilku odpočinku cyklistů nějakou zajímavost, prohlídku nebo
návštěvu. U nás jsme měli
připraveny panely s historickými nálezy v okolí obce
a nahoře v zasedačce měli
zahrádkáři
připravenou
tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin a současně
bylo otevřeno i muzeum.
Tyto expozice navštívila
téměř polovina cyklovýletníků, kteří nepatřili mezi
zarputilé polykače kilometrů, ale berou tuhle akci jako
13
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pohodový poznávací výlet.
Z Víceměřic jsme vypravili
24 většinou místních zájemců o cyklovýlet. Po skončení průjezdu cyklistů jsme se
se starostou přesunuli na
místo dojezdu do Vitčič.
Zde už byl připravený sportovní areál u les, pro kolaře
byly připraceny stany a dostatek laviček pro odpočinek. Na pravém okraji byla
nachystána
překážková
dráha s exhibicí a školou jízdy na kole pod vedením p.
Dresslera, dále atrakce pro
děti, skákací hrad, soutěže
a hry, cukrová vata. Vlevo,
u háječku na podiu, probíhala vystoupení a v zázemí kolem parketu bylo
připraveno dostatek rozmanitého občerstvení a nápojů. Na podiu vystoupila
kapela „Tak určitě!“, poté
proběhlo recesní vystoupená místních krasojezdců n
retrokolech. Škoda, že vystoupení a exhibice byla po
strancáh, daleko od kolařů,
takže u nich byla vždy jen
hrstka lidí a sedící pak přes
stojící diváky na vystoupení
neviděli. Dle mého názoru
mohl být zajímavý program
předváděn před lavičkami

a stany, aby z toho měli něco
i ti unavení kolaři, kteří odmítli někde postávat. :-)
Další vadou na kráse dojezdu bylo vyhodnocení akce.
Z avizované 17. hodiny
se stala hodina 18. a to už
troufám si říct, že téměř polovina cyklistů byla na cestě
domů, rehabilitovat po náročném dni.
Před vyhodnocením vyjížďky ještě proběhlo opravné
opakování
ceremoniálu
z akce Mikroregion se baví
v Pivíně. Špatným součtem
bodů pořadateli, což nikdo
ze soutěžících v euforii nevnímal, jsme obsadili v Pivíně třetí místo. Po návratu domů se to pak našemu
týmu nezdálo a podle fotek
pak zjistili špatný součet,
který náš tým posunul až
na páté místo. Tuto skutečnost jsme netajili a nahlásili
tuto chybu do Pivína, pro
možnost a způsob sjednání
nápravy. A ta nastala teď, za
14 dní, při dojezdu MRG na
kolech. Zde jsme čestně vrátili pohár a medaile a předali je do rukou opravdovým majitelům ocenění, tím
byli soutěžící z obce Srbce.
Z toto důstojné a čestné

gesto jsme byli ov¨ceneěni
pohárem pro „fair – play“.
(V Pivíně obdržená krabice
s cukrovím za třetí místo
byla bohužel už odměnou
nevratnou). 
A potom už po 18. hodině
konečně nastalo vyhlašování výsledků vyjížďky na kolech. Akci letos absolvovalo
932 cyklist, byl vyhlášen
nejstarší (86) a nejmladší (4)
účastník vyjížďky. A pak se
rozdávaly ceny v tombole,
kdy losem byl pásek, který
obdržel každý cyklista na
startu. Ceny se předávaly
těm, jež do doby vylosování vydrželi, takže se některé táhly i několikrát. Alespoň zde, při tombole, naše
obec dvakrát zabodovala.
Nejmenovaní vyhráli tašku
reklamních předmětů VZP
a druhou cenu v pořadí,
jež byla plastová nádoba
na odpad. Jelikož jsem zde
byl vozem, nabídl jsem svezení ceny na auto zahrádce
a domů jsme pak jeli modročernou dvoupatrovou popelnicí. Tak tohle byly postřehy a drby, tak jak jsem
se během dne zachycoval
z pohledu „pěšáka“.
Petr Buriánek

9. - 10. 9. 2017 Výstava zeleniny, ovoce a květin (ČZS)
O druhém zářijovém víkendu, uspořádali
místní Zahrádkáři, prezenci
svých výpěstků, pod názvem „Výstava ovoce, zeleniny a květin“. Termín ne14

byl náhodný, volíme ho ve
stejnou dobu jako je termín
„Mikroregionem na kole“,
a tím cyklistům poskytneme chvilku pro oddech,
a na druhé straně – my

sami, máme na akci vyšší
návštěvnost, a tím je i více
ohodnocena práce s uspořádáním a přípravou výstavy. Den předem, v pátek
odpoledne, kdy prostory
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výstavy už byly připraveny, jsem s napětím očekával, zda se vůbec sejdou nějaké vzorky. Letošní rok pro
ovoce a zeleninu, ani pro
kytky, moc příznivý nebyl.
Jarní mrazíky, sucho, vedra …. nakonec jsem však
byl mile překvapen. Stoly
se zaplnily úrodou ovoce
a zeleniny, kytičky se našly.
Nebylo sice na stolech tak
bohatě jako v uplynulých
letech, ale koukat bylo určitě na co. Nakonec se sešel
sortiment všech běžných
zelenin a ovoce v rozmanitých odrůdách. Velkou kolekci jablek převedla paní
Anna Vránová, v rajčatech
a paprikách měla nejlepší

sortiment paní Jana Vytlačilová. Několik odrůd vína
a hrušek zde představila
paní Malčíková, kolekce
paprik dodali p. Antonín
Vrána z Osíčan, p. Ševčík, p.
Buriánek, smíšené kolekce
ovoce a zeleniny zde vystavovali pí. Buriánková a p.
Žvátora z Dřevnovic či paní
Svobodová. Zajímavou kolekci česneku a cibulí, dýní,
cuket a další ovoce měl p.
Eduard Novotný, pí. Pavla Novotná pak připravila
nádherné zeleninové dekorace a květinové vazby –
některé z nich jsme nominovali na okresní výstavu do
Čelčic ve dnech 30. 9. - 1. 10.
2017. Kromě zelenin se se-

šla i pěkná paleta řezaných
květin. Na výstavu dále dodali své vzorky pí. Kalvodová, Pekárkovi, Rohlerovi
z Poliček, pí. Urbánková, p.
Kroupa, pí. Hartelová, Horákovi a další. Díky všem
výše jmenovaným vznikla
zajímavá výstava se zajímavým sortimentem. Jako
doplněk výstavy jsme letos
nabídli zájemcům i prodej
rostlin a cibuli. Nechybělo ani drobné občerstvení
s posezením, pro možnost
přátelské debaty. Myslím si,
že se naše letošní výstava
opět vcelku vydařila.
Petr Buriánek

13. 9. 2017 Čestné uznání (ČZS)
Uprostřed měsíce září obdrželi zástupci výboru zahrádkářů ve Víceměřicích
Čestné uznání pro naši základní organizaci, za dlou-

holetou práci ve prospěch
ČZS, kterou nám udělila
Republiková rada Českého
zahrádkářského svazu.
Toto významné ocenění

nás velmi potěšilo a dodalo
energii do dalších akcí.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice –
Mexiko, z.s.
Dne 26. 8. 2017 proběhlo
již tradiční soutěžní klání
„Mikroregion
Němčicko
se baví“, tentokrát v obci
Pivín, kde za výborného

počasí a skvělé atmosféry
zástupci naší obce vybojovali krásné 5. místo. Z našich řad se zapojili Vladimír
a Radek Fialkovi, dále obec

Víceměřice reprezentovali Michal Janík, Michaela
Trněná, Romana Novotná
a Lucie Soldátová.
15
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Obr. 1: Mikroregion Němčicko se baví
Sezóna 2017/2018 pro nás
začala nově v soutěži 2.
okresní ligy malé kopané
OS ČUS Prostějovska.

Kde k 16. 9. 2017 po 4 utkáních (1. turnaj 2. 9. na domácí půdě a 2. turnaj 16.
9. v Dřevnovicích) držíme

velmi dobrou bilanci 3 výher a 1 prohry.

1. turnaj 2. Okresní ligy malé kopané
pořadatel
SK
MEXIKO
VÍCEMĚŘICE
2. 9. 2016

čas

utkání

výsledek

8:00

SK Čehovice + Hluchov – SK Dřevnovice

1:4

9:00

SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK Čehovice +
Hluchov

2:4

10:00

SK DŘEVNOVICE – Hymláci PV

8:2

11:00

SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – Hymláci PV

5:1

2. turnaj 2. Okresní ligy malé kopané
pořadatel
SK
Dřevnovice
16. 9. 2016

čas

utkání

8:00

SK DŘEVNOVICE – FC ZAVADILKA PV

9:00

FC ZAVADILKA PV - SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE

10:00 SK DŘEVNOVICE – GRAPHIC PV
11:00 GRAPHIC PV - SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE

16

výsledek
-0:2
-2-4
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Tým hráčů SK Mexiko ( horní řada zleva: Jiří Dostálik, Miroslav Musil, David Hájek, Dominik
Matoušek; spodní řada zleva: Michal Hamala, Pavel Iránek, Ladislav Vojtíšek )

Harmonogram nadcházejících soutěžních turnajů:
14.10. Pořadatel: SK Dřevnovice
8:00 SK Dřevnovice - SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE
9:00 FC Zavadilka PV – SK Čehovice + Hluchov
10:00 Hymláci PV - Graphic PV
11:00 TJ Smržice B – FC Sokol 2 PV
Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům a hráčům SK Mexiko, kteří se zapojují jak
do aktivní reprezentace v soutěži 2. okresní ligy malé kopané OS ČUS Prostějovska našeho
spolku a zároveň obce, tak i do činnosti v obci.
Michal Hamala

17
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Veteráni soutěžili.
2. září 2017 udělali víceměřičtí veteráni
poslední tečku za sportovními soutěžemi letošního
roku. Počasí nám přálo
jako na objednávku. Dopoledne, kdy probíhala
soutěž mládeže „O pohár
starosty obce“ nás navštívil vzácný host pan Ladislav Okleštěk, hejtman
Olomouckého kraje a předal veliteli zásahového
družstva sponzorský dar
Olomouckého kraje - nové
zásahové přilby.
O 14. hodině odpoledne pak vypukl souboj veteránských družstev
„O putovní poháry starosty 16. okrsku“ v kategoriích veteráni a veteránky.
Několik zajímavých čísel
ze závodu. Tuto soutěž pořádá 16. okrsek již 16 roků.
Závodu se zúčastnilo 16.
družstev veteránů ze dvou
okrsků. Do bojů tak vstoupilo 10 družstev veteránů,
včetně klientů Domova
u rybníka a 6 družstev žen
veteránek. Novinkou bylo,
že jsme letos vyzkoušeli
novou digitální časomíru,
kterou obsluhoval bratr Janečka z Vrchoslavic.
Sestra Špačková s Gitou
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Mézlovou tak měly více
času ve vyhodnocení přihlášek, diplomů. Některé
sbory nechtěly ponechat
nic náhodě a přihlásily do
soutěže hned dvě družstva veteránů, tato taktika se vyplatila veteránům
z Mořic, díky níž obsadili
2. a 5. místo. Jako první
nastoupily k útoku ženy
veteránky. Dokonce sestra
Špačková nastoupila poprvé za veteránky Mexika.
Nejlépe si vedlo družstvo
žen z Hrušky, které obhájilo opět loňské první
místo a pohár putovní byl
opět jejich. Stejně tak dopadli i veteráni z Hrušky
a obsadili první příčku.
Naši veteráni nastoupili
s heslem „co tě nepálí, nehas“ a ani letos nezklamali
a zase je čekalo 6. místo.
Klienti Domova u rybníka
obsadili tradičně poslední
příčku a získali tak pohár
za účast. „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“
a bojovat až do konce. Poslední příčka čekala taktéž
na domácí veteránky Mexika. I tak se dostalo ocenění pro všechny soutěžní
družstva a nikdo neodešel
s prázdnou.

K dobré náladě
zajímavého
odpoledne
přispěli v občerstvovací
stanici s naší kamarádkou
Julinkou hasiči z Obědkovic s bratrem Plevou,
s točeným pivem hasiči
z Vrchoslavic, s udírnou,
která udila o sto šest hasiči
z Němčic, a ostatní občerstvení obstarali domácí hasiči. Hudbu zajišťoval DJ
bratr Vydlák a moderátor
rádio kykyryky bratr Špaček.
Přípravě a uklízení dráhy a překážek závodů věnoval nejvíce sil
bratr Kyselák Jan se svým
šikovným hasičem synem
Lukášem. Také všichni
rozhodčí odvedli dobře
svoji práci. Jim všem patří
velké poděkování za jejich
práci. Díky společnému
úsilí se nám sobotní odpoledne vydařilo po všech
stránkách a už se těšíme na
příští 17. ročník v sobotu
1. září 2018 ve Svodnici.
				
			

Květoslav Špaček, starosta
16. okrsku
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STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
V dolní části naší
obce se nachází starý rybník
a několik hřišť. Málo se ale
ví, jak a kdy vznikly. Žije už
jen několik málo pamětníků
a ústních podání o věcech,
které se udály. V celé lokalitě
za domy mezi dvěma mosty bylo území, kterému se
říkalo „Žabák“. Povrch zde
byl podmáčený, rostla zde
jen tráva a byl to v podstatě mokřad. Postupující výstavba domů po I. sv. válce,
zvyšování počtu obyvatel
v obci, vedly k rozhodnutím jak ho postupně účelně
využít. V polovině února
roku 1923 obecní sluha
vybubnoval výzvu vedení
obce, které rozhodlo v místě největšího močálu vybudovat místní rybník navazující na Svodnici. Rybník
měl mít rozměry délku 35m
a šířku 20m. Byli vyzváni
občané obce, aby se za týden po vyhlášení dostavili
na místo stavby a pomohli
rybník vykopat. K usnadnění a urychlení práce
byli z Němčic nad Hanou
/pravděpodobně z cukrovaru/ vypůjčeny kolejnice
a sklápěcí přepravní vozíky. Hlína se rozvážela do
nejbližšího okolí. K dispozici byly i ruční pumpy na
odčerpávání spodní vody.
V určený den přišlo mnoho
lidí s ručním nářadím na
provedení výkopu a odvo-

zu vytěžené zeminy. Prací
se účastnili nejen muži, ale
i ženy a děti. Všichni se těšili, až bude v obci rybník.
Práce byla dobře organizována a tak za pomoci všech
byl rybník brzy vykopán.
Velikost ale nebyla v rozsahu původního záměru. Tak
byl vybudován „nebeský“
rybník v naší obci, kde voda
v něm je z průsaku vody
z potoka, hladiny spodní
vody a vody dešťové. Rybník po celou dobu přinášel
největší potěšení dětem
a mládeži zejména v zimním obdobní. Stojatá voda
brzy zamrzla a na rybníku
se bruslilo dříve než na sousedícím potoku s protékající vodou. Pamatuji živě na
50-70 léta minulého století.
S velkým úsilím několika
místních mužů a mladíků
bylo nad celým kluzištěm
vybudováno
elektrické
osvětlení. K zajištění dostatku vody v rybníku byla
voda napouštěna přes hráz
ze sousedního potoka. Později, asi za dva roky byl
z potoka vykopán spojovací kanál a voda do rybníka
byla jeho pomocí přivedena
v dostatečném množství.
Obvykle po příchodu ze
školy a splnění si zadaných
úkolů jsme trávili celá zimní odpoledne bruslením
a hrou hokeje. Kluziště
mělo i své hokejové kovové

branky. Večery s el. osvětlením patřily starším, kteří se
vrátili z práce nebo z učilišť
a vyšších škol. S úctou a dodatečným poděkováním za
úsilí vytvořit pro všechny
věkové skupiny místo pro
bruslení je potřebné zavzpomínat na Novotného
Františka st. od školy, Machálka Milana, Zahradníčka
Frantu, Vránu Jindřicha st.,
Urbánka Jana a řadu dalších, kteří ve svém volném
čase a na své náklady vytvořili pro mladší generaci
pěkné sportovní prostředí.
Díky za jejich obětavost.
V následujícím období byl
rybník opakovaně upravován a byly na něm provedeny údržbové práce. Svoje
postavení a využití rybník
ztratil nejen vybudováním
nového většího rybníka na
Aleji, ale také v důsledku
změn v ekonomickém postavení rodin, obětavosti
lidí a změnám ve vztazích
mezi lidmi.
Druhou významnou úpravou a využitím
plochy u Svodnice bylo vybudování sokolského cvičiště, které současně sloužilo
i jako hřiště pro volejbal.
Bylo to v 30. tých letech minulého století, v době masového rozvoje sokolského
hnutí. V nové vzniklé československé republice byl
kladen velký důraz a pod19
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pora růstu společenskému
životu a mezi tím i různým sportovním odvětvím
a zvyšováním fyzické připravenosti mladé generace.
Cvičiště bylo vybudováno
v blízkosti rybníka směrem
ke vstupu do Svodnice. Nad
ním se nachází malá plochá,
která sloužila jako přirozené pódium pro pořadatele,
rozhodčí a diváky. Nikomu
nevadilo, že např. při míčových hrách se míč občas
ocitnul na hladině blízkého
rybníka. Vedle sokolských
cvičení, s místní i přespolní
účastí cvičenců, zde hrálo

místní volejbalové družstvo
přáteláky i mistrovské zápasy. Utkání byla zpravidla
v neděli dopoledne a vždy
zde fandilo mnoho fanoušků a příznivců. Naši volejbalisté patřili ve svém okolí
mezi nejlepší. Vzpomeňme
především hrající v 50-60.
letech m.s. - Brandstetter
Vladimír, Sahánek Vladimír, Novotný František st.
od školy, Sahánek Jan, Kubát Jaroslav, Kuchař Jiří,
Novotný Stanislav a další.
Když zasmečoval Brandstetter byl to zpravidla vždy
bod. Hřiště bylo využívá-

no žáky místní základní
školy a v odpoledním čase
zde žáci hráli různé míčové hry, zejména vybíjenou.
Prostor byl využíván i pro
některé společenské akce.
Po vybudování nového volejbalového hřiště koncem
70. let se hrál volejbal u velkého fotbalového hřiště
nebo v Bloudníku u Ústavu sociální péče. Také tyto
sportovní aktivity s odchodem starší generace skončily a volejbal se v obci dnes
prakticky zájmově ani soutěžně nehraje.
Ludvík Ševčík

ZE ŽIVOTA OBECNÍ KNIHOVNY
Nové knihy v obecním knihovně
Zdravím a nabízím ke čtení
několik vybraných knih:
• Keleová – Vasilková, táňa:
ROZBITÉ ŠTĚSTÍ – román psychologický. Je to
příběh manželů, kteří se
dostanou dp vážné manželské krize.
• Bombecková, Erma: POVOLÁNÍ: ŽENA – román
humoristický, pro ženy
• Moran, Michelle: KRÁLOVNA REBELKA – historický román z Indie,
19. století
• Beránková, Zora: PLNÁ
POHÁR VÍNA – historický román z Čech, 16. století
20

• Robertsová, Nora: RULETA OSUDU – romantický román pro ženy
• Kundera, Milan: NESNESITELNÁ
LEHKOST
BITÍ – román společenský, psychologický
• Steel, Danielle: HOŘKOST LÁSKY – kniha
pro ženy, tento román je
příběhem naděje, právě
té se člověk nemá vzdát,
aby
mohl
realizovat
vlastní představy
• Pozler, Otto: NEBEZPEČNÉ ŽENY – kniha
detektivních
příběhů
a povídek
• Jiroutek, Petr: PRO HRST

DIAMANTŮ – původní
česká detektivka
• Hooper, Kay: LOVEC
STRACHU – detektivní
román, napínavý, psychologický thriller
• Roberts, John M. – TRIBUNOVA KLETBA – vzrušující detektovní příběh
z prostředí antického Říma
Otevírací doba knihovny je
každé pondělí a pátek od
16,00 – 18,00 hod.
Zatím bez členského poplatku. Přeji všem příjemný
podzim.
Anežka Novotná,
knihovnice
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INFORMACE PRO OBČANY
OZNÁMENÍ
o době a místě konání
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky
Starosta obce Víceměřice podle § 15 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční:

v pátek, dne 20. října 2017,
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a v sobotu, dne 21. října
2017, od 8:00 hod. do 14:00
hod.
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je zasedací místnost Obecního úřadu Víceměřice, Víceměřice č.p. 26.
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost
a státní občanství České
republiky (platným občan-

ským průkazem, cestovním, diplomatický nebo
služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.
Každému
voliči budou dodány 3 dny
přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových
úpravách
v katastrálním území Víceměřice

Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad
pro Olomoucká kraj, Pobočka Prostějov jako věcně
a místně příslušný orgán
podle zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadě a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozem-

kových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb.,
o úpravě vlastnických
vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,
ve znění pozdějších předpisů zahajuje v souladu
s ustanovením § 6 zákona řízení o komplexních
pozemkových úpravách
v katastrálním území Víceměřice.

21

Naše obec

KOTLÍKOVÉ DOTACE
V OLOMOUCKÉM KRAJI
Olomoucký kraj plánuje dne
19. 9. 2017 vyhlásit dotační
program Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji II.
V rámci tohoto dotačního
programu mohou občané
kraje, resp. vlastníci rodinných domů v Olomouckém
kraji požádat o dotaci na
výměnu stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná
paliva (kombinace uhlí +
biomasa, biomasa), tepelné
čerpadlo a plynový kondenzační kotel.
Dotační program bude vyhlášen od 19. 9. 2017, přičemž samotný příjem žádostí bude probíhat od 24.
10. 2017 od 10:00 hodin do
30. 11. 2017 do 12:00 hod.
V období od vyhlášení dotačního programu do zahájení příjmu žádostí bude
Olomoucký kraj pořádat
informační semináře pro
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žadatele ve vybraných městech Olomouckého kraje.
Konkrétní místa a termíny
konání naleznete v přiložené
pozvánce.
Rádi bychom Vás požádali
o předání informace o vyhlášení dotačního programu
a informace o pořádání informačních seminářů Vašim
občanům
prostřednictvím
Vašich webových stránek,
úředních desek, obecního
rozhlasu, sms zprávy, apod.
Pro tyto účely samozřejmě
můžete využít přiloženou
pozvánku.
Kontaktním místem je oddělení administrace kotlíkových dotací Odboru
strategického rozvoje kraje
Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova
40b, 779 11 Olomouc (výšková budova RCO naproti
hlavnímu nádraží, 6. patro).

Dotazy a žádosti o konzultace lze zasílat písemně na
výše uvedenou adresu nebo
e-mailem (kotlikovedotace@
kr-olomoucky.cz). Pracovníci
oddělení administrace kotlíkových dotací nabízí také
možnost osobních konzultací
ve všech pracovních dnech.
S ohledem na očekáváný zájem o kotlíkové dotace doporučujeme předem dohodnout
termín a čas osobní návštěvy.
Veškeré informace o dotačním programu, včetně kontaktů na pracovníky jsou
k dispozici na webových
stránkách Olomouckého kraje, konkrétně na www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.
V případě dotazů se můžete obrátit na Ing. Stanislavu
Palovou, vedoucí oddělení
administrace kotlíkových dotací, tel.: 585 508 233, email:
s.palova@kr-olomoucky.cz.

Víceměřice






Termín semináře
Němčice nad Hanou – KINO OKO – 9. 10. 2017, 13,00-16,00 hodin
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POZVÁNKA
na Adventní prodejní výstavu (ČZS)
25. a 26. listopadu 2017
Dovolujeme si Vás upozornit, že letošní adventní
a vánoční prodejní výstava,
proběhne letos už o prvním
adventním víkendu, kterým je sobota 25. a neděle
26. listopadu v čase od 9 do
17 hodin v košíkárně Domova u rybníka. Oslovujeme tímto už teď všechny
šikovné lidičky, kteří vyrábějí domácí věnečky, ad-

ventní svícny, ozdoby, perníky, perníkové chaloupky,
vánoční dekorace na hroby
a další výrobky vztahující
se k adventu a Vánocům,
aby své výrobky přinesli
a nabídli na výstavě k prodeji za svou cenu. Oslovte
prosím i své známé a další,
o kterých víte, že se tímto
ručně vyráběným sortimentem zabývají. Můžou mne

kontaktovat na tel. 776 044
354, nebo osobně a já jim
podám další informace. Na
prodejní výstavu Vás už
nyní všechny srdečně zveme. K dobrému nákupu,
tradičně připravovanému
občerstvení, nebo jen k nasátí vánoční atmosféry. Těšíme se na Vás.
Zahrádkáři.

Připravované akce
27. 10. 2017 			

Lampiónový průvod 17,00

25. - 26. 11. 2017		Adventní prodejní výstava
prosinec 2017 		

Možná přijde Mikuláš!

prosinec 2017		

Zpívání u stromečku

27. 12. 2017 			

Z Kozlova až na Předinu

31. 12. 2017			Ohňostroj
31. 12. 2017 			

Vítání nového roku na Kozlově
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