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Slovo starosty
Vážení občané,
je to až k neuvěření, opět se
blíží konec roku, blíží se Vánoce, snad i čas klidu, pohody, čas společných přání.
Čtvrté čtvrtletí roku bývá
trochu hektické, dodělávají
se věci, které byly realizovány během roku. K tomu přibývají různé zprávy a hlášení, letos i příprava prezidentských voleb.
Firma Bártek rozhlasy, s.r.o.
provedla výměnu ústředny
a rozmístila 16 vysílacích
hnízd s reproduktory. Probíhal zkušební provoz a do
konce roku má být provedeno doladění celého zařízení
tak, jak občané dávali připomínky.
Za dotační podpory z Ministerstva zemědělství byl
realizován projekt „Místa
pasívního odpočinku.“ Byly zakoupeny čtyři lavičky a čtyři odpadkové koše. Dvě odpočívadla vyrobila místní firma
Movyto.cz s.r.o. Lavičky
zaměstnanci obce umístili
v nové ulici a v sadu za Brodečkou. Odpočívadla jsou
smontována u vodárky na
Kozlově a u rybníka.
Budova obecního úřadu si
po letech zaslouží údržbu.
Firma PB-Plast, spol. s.r.o. –
provedla výměnu oken,
dveří a vrat. Pan Zdeněk
Malčík vyměnil radiátory
s termostatickými ventily.
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Předpokládáme, že s úpravami se bude pokračovat
i příští rok. Plánováno je
vymalování a oprava kanceláří. V roce 2018 plánujeme
opravu zdi hřbitova. Oprava bude spolufinancována
z dotace Ministerstva zemědělství. Bylo provedeno výběrové řízení, vybrána byla
firma Jiří Macháček. Práce
musí být ukončeny v červnu 2018.
Byla zpracována a podána
žádost na vybudování nových autobusových zastávek. Dotace byla požádána
u MAS Hanácký venkov,
o.s.. Jedná se o přeložení zastávek od obchodu k Molerovému. Je to jediné vhodné
místo v obci, které schválil
dopravní inspektorát. Dále
bude upravena zastávka
u Antoníčkového. U obou
bude dořešeno osvětlení.
Firma Inex Kroměříž připravuje investiční záměr
v Domově u rybníka, p.o.
– zkvalitnění bydlení. Jestli
má Domov naplňovat standardy kvality a mít perspektivu, bude tato investice nevyhnutelná. Projekt
se připravuje tak, abychom
byli schopni podat žádost
na Ministerstvo práce a sociálních věcí do března 2018.
V září nabyl účinnosti zákon
číslo 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, proto připravu-

jeme nový Řád veřejného
pohřebiště a nové smlouvy
o nájmu hrobového místa.
V květnu 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského
parlamentu o ochraně fyzických osob, v souvislosti
se zpracováním osobních
údajů – tzv. GDPR. Připravujeme opatření tak, abychom nařízení splnili. S tím
souvisí i úprava a vybavení
kanceláří. Jsme povinni uzavřít smlouvu s pověřencem,
který má mít dohled nad
zpracováním osobních údajů dle nařízení.
Byla uzavřena dohoda s firmou Trafin Oil na odběr použitých stolních olejů z domácností. Zbytky oleje je
možno odevzdávat na obecním úřadě, vždy v pondělí
od 17–19 hodin. Je to další
komodita v odpadovém
hospodářství, které je možné v obci řešit.
Advent byl zahájen prodejní výstavou. V době adventu proběhly i další kulturní
akce – Možná přijde Mikuláš, koncert v kapli, zpívání
u stromečku. Děkuji všem,
kteří se podíleli na přípravě těchto akcí v adventním
čase.
Na závěr bych všem chtěl
popřát krásné a pohodové
prožití svátků vánočních
a do nového roku hlavně
pevné zdraví. Hezké svátky.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

Usnesení č. 29/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 6. listopadu 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu na usnesení p. Malčíka, Bc. Zbožínkovou, předkladatele návrhu na
usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou.
3. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Mateřské školy ve výši 57.026,- Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 Mateřské školy Víceměřice.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2017 Domova u rybníka, p. o.
6. Rozpočtové opatření č. 5/2017 Domova u rybníka, p. o.
7. Převedení finanční částky ve výši 565.009,50 Kč z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku Domova u rybníka na nákup 2 ks profesionálních praček.
8. Vnitřní směrnici č. 1/2017 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace
zřízené obcí.
9. Rozpočtové opatření č. 10/2017 obce Víceměřice.
10. Smlouvu o dílo 014/2017 mezi obcí Víceměřice a Ing. Josefem Horákem – INEX, Kroměříž, předmětem díla je akce „Domov u rybníka Víceměřice – náhrada za budovu
u bývalého mlýna“.
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330044949/001 mezi obcí Víceměřice
a E.ON Distribuce, a. s.
12. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Správou silnic Olomouckého kraje a obcí Víceměřice – „Autobusová zastávka Víceměřice
a prodloužení chodníku“.
13. Provést veřejnosprávní kontrolu hospodaření obce a příspěvkových organizací.
14. Žádost Mateřské školy Němčice nad Hanou o poskytnutí peněžitého daru ve výši 500,- Kč.
15. Žádost Klubu vojenské historie – Dukla z. s. o poskytnutí peněžitého daru ve výši 500,Kč pro vydání knihy Pod říšským vysílačem Donau.
16. Neschválení návrhu na zřízení Senior Taxi.
17. Podání žádosti o přeložení autobusových zastávek – dotace MAS Hanácký venkov, z. s.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrolu plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Zprávu o činnosti Mateřské školy.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p. o.
Koncepci rozvoje Domova u rybníka Víceměřice.
Rozpočtové opatření č. 9/2017 – starosty obce.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kulturní komise.
Žádost p. Komínka o přístupu na parcelu č. 42 v k.ú. Víceměřice.
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III. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi řešení pozemkové situace ze žádosti p. Komínka ze dne 2. 10. 2017.
2. Starostovi řešení situace rybník s pí. Cetkovskou.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podzim a Vánoce v MŠ
Listopad a prosinec, to
jsou měsíce, které jsou ve
znamení příprav na Vánoce a ani u náš ve školce
tomu nebylo jinak. Hned
ve druhé polovině měsíce
listopadu jsme se začali
pilně učit básničky a písničky. Sestavit program
na Mikulášské vystoupení nebyl tedy nijak velký
problém, dokonce ani pro
naše „mrňousky“. Potom
se však ve školce objevily
neštovice a děti zůstávaly
doma jedno po druhém.
Přestože na Mikulášské
nadílce v košíkárně vystupovala pouze slabá polovina, doufáme, že se všichni
pobavili a ostatní marodi
si to vynahradí jindy. Mikuláš, andílek i čert přišli
samozřejmě také do školky. To bylo zase slibování
i nějaká ta slzička ukápla. Některé nezbedníky si
dokonce i čertík poznačil
černými sazemi. Nakonec
však andílek všem dětem
rozdal balíčky s nadílkou
a všechno dobře dopadlo.
Ani na společné odpoledne
s rodiči jsme nezapomněli.
S dětmi jsme napekli bě4

hem dopoledne perníčky
a společně s rodiči jsme je
nazdobili. Nejen děti, ale
i maminky mohly popustit uzdu své fantazii. Perníčky všem moc chutnají
a doufáme, že do vánoční
slavnosti je děti všechny
nespořádají...
Využili jsme nabídky manželů Vysloužilových a poprvé jsme uskutečnili v MŠ
vánoční focení. Děti tak
mají krásný dárek hlavně
pro babičky – vlastní portrét, doplněný krásnými
vánočními motivy. Za tento nápad, trpělivost a nádherné fotografie, tímto
manželům Vysloužilovým
všichni moc děkujeme.
S blížícími se Vánocemi
máme ještě pořád dost
práce. Připravujeme se
hlavně na vánoční slavnosti. Učíme se nové básničky, koledy, připomínáme si staré vánoční zvyky
a tradice a povídáme si
o Ježíškovi. Musíme si také
vyzdobit třídu a připravit
přáníčka pro své nejbližší.
V pondělí 18. 12. pojedeme
do divadla v Němčicích
nad Hanou, kde nám herci

zahrají příběh: „Putování za vánoční hvězdou“.
Poutavou formou a prožitkem si tak děti budou moci
ještě více představit právě
narození Ježíška.
V úterý se budeme těšit
na „Vánoční slavnost“,
kde děti předvedou těm
nejbližším, co se ve školce naučily, obdarují rodiče
vlastnoručně vyrobenými
přáníčky a budeme čekat,
zda přijde Ježíšek také do
školky a přinese dětem nějaké dárečky. Budeme jim
moc držet palečky.
Ve středu odpoledne nás
čeká krátké vystoupení
na „Vánočním jarmarku“
v Domově u rybníka a navečer zpívání u obecního
stromečku.
Vidíte, máme toho ještě
spoustu na práci. Za to nás
všechny čeká odpočinek
v podobě vánočních prázdnin, které začnou sobotou
23. 12. 2017 a skončí úterkem 2. 1. 2018.
Rok 2017 se pomalu chýlí ke svému konci, každý
hodnotí, ohlíží se zpět,
bilancuje, co se mu podařilo a co je naopak třeba
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v tom příštím roce vylepšit. Vždycky se najde něco,
co by se dalo udělat lépe,
jinak a tak je to i v naší
školce. Jsme si vědomi, že
máme velkou oporu právě
ve Vás, rodičích, v pracovnících Obecního úřadu,

spolcích a spoluobčanech
Víceměřic. Za to Vám všem
velký dík.
Závěrem roku bych chtěla
Vám všem popřát šťastné
a veselé prožití vánočních
svátků, klidnou a spokojenou rodinnou pohodu.

Do nového roku zejména
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Tihelková Jitka,
ředitelka MŠ

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
U nás byl Mikuláš
Čas nám pomalu běží,
všichni jsme v očekávání
příchodu nejhezčího období v roku, Vánoc. V Domově začíná vládnout vánoční atmosféra, přípravy na
svátky jsou v plném proudu, jenom bílá přikrývka
nám chybí. Vůně medovníků, přátelská atmosféra
a očekávání je cítit v každém koutku. I letos nás
svoji návštěvou poctil
Mikuláš, každý uživatel
dostal balíček a ti nejodvážnější i zarecitovali básničku. Letošní rok je plný
akcí a vánoční čas je přímo
stvořený pro ně. Vyvrcho-

lením předsváteční kultury je „Vánoční jarmark“,
který je letos poprvé, do
vánoční atmosféry se ponoří zámecký park. Vůně
typických
medovníků,
punč a jiné dobrůtky jsou
jen malou ochutnávkou
toho, co na nás na jarmarku čeká. Letos v Domově
probíhala poprvé i kampaň „Movember“, za podpory „Nadačního fondu muži proti rakovině“ jsme
v měsíci listopadu podpořili kampaň našim knírem.
Věřím, že svátky prožije
každý v co možná nejlepší pohodě, bezstarostně

a příchod nového roku přinese nové výzvy, odhodlání a motivaci posunout
se dál. Za sebe i kolektiv
Domova u rybníka přeji
hezky prožité svátky a do
nového roku jen to nejlepší, aby byl příští rok ještě
úspěšnější.
Felipe Sánchez López, ředitel

Život v Domově seniorů
Domov seniorů se zapojil
v měsíci listopadu do akce
Movember. Movember je
30 dnů akce s cílem zabránit tomu, aby muži umírali
zbytečně mladí. Movember
je osvětová kampaň upozorňující na problematiku

mužského zdraví zejména
rakovinu prostaty, varlat
a v neposlední řadě i psychické problémy s tím spojené. Každý muž, který si
nechal během listopadu
narůst knír, vyjadřoval solidaritu s ostatními muži
5
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a zároveň pomáhal ve svém
okolí šířit důležitou osvětu.
Na konci měsíce listopadu
jsme se také zúčastnili Ka-

teřinské zábavy v košíkárně. Seniorům se na zábavě
moc líbilo. Pro všechny
přítomné bylo připraveno
bohaté pohoštění. V progra-

mu vystoupily břišní tanečnice, byl vyhlášen nejlepší
tanečník a nejlepší taneční
pár. Už teď se senioři těší na
další společenské setkání.
Náš Domov se také zapojil
do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Projekt propojuje osamocené lidi v domovech
a plní jim vánoční přání.
Na konci roku vládne na
Domově seniorů vánoční
atmosféra. Senioři společně se zaměstnanci pečou
vánoční cukroví, vyrábí
vánoční výzdobu, zpívají
vánoční koledy a vypráví

si o vánočních tradicích.
Na závěr bych chtěl za celý
kolektiv Domova seniorů
všem popřát příjemné vánoční svátky a do nadcházejícího roku hodně zdraví.
Vít Fialka,
vedoucí Domova pro seniory

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
23. 9. 2017 – Zahrádkářský výlet–Sovinec, Paseka, Uničov, Litovel (ČZS)
Po dvou letech Zahrádkáři opět připravili pro sebe
ale i své spoluobčany autobusový výlet. Termín
byl vybrán podle minulých let, aby na cestování
nebylo ani teplo ani zima.
Ale tentokrát jsem se přepočítal. Po dvou měsících
sucha a veder nastoupil
se začátkem září ze dne na
den sychravý mokrý podzim. Počasí se ani po dvou
dnech ne a ne umoudřit
a mne už ve čtvrtek před
výletem napadaly temné
myšlenky o zrušení zájezdu. Když jsem ale nahlédl
do seznamu přihlášených
a uviděl jsem to množství
zájemců, své myšlenky
6

jsem přehodnotil a strávil
asi tři hodiny s hledáním
nových cílů a možností,
kam se podívat v případě
deště a podařilo se mi připravit takzvanou mokrou
variantu.
Sobotní ráno pak bylo ještě
zamračenější než obvykle a podle předpovědi na
internetu, naše trasa vedla rovnou do deště. Přesto na odjezd byli všichni
dochvilní a autobus se zaplnil do posledního místečka. Předpovědi meteorologů se naplnili a u Olomouce už jsme vjížděli autobusem ´do deště. Prvním
cílem výletu byl hrad Sovinec – rozsáhlý, postupně

upravovaný hrad s expozicemi, které se rok od roku
rozšiřují. Mezi budovami
hradu jsme procházeli
v dešti, ale při konci prohlídky pršet přestávalo.
Individuálně byla možnost
vystoupat si na věž, což
velká část výletníků využila, ti ostatní zatím navštívili Klipelovu baštu, kde
se nacházelo občerstvení.
Plánovaný brzký oběd –
v podhradní restauraci
nebo v baště – však vzal
za své, neboť restaurace
navzdory informacím na
internetu byla dlouhodobě
uzavřena a v baště jsou jen
přístřešky a tím i chladno
a vlhko a navíc ještě neby-
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lo připraveno ani avizované menu z reklamních cedulí. Operativně jsme tedy
občerstvení na Sovinci vypustili a pokračovali jsme
dále v původně plánovaném programu. Jelikož
přestalo pršet a i teplota
se stávala celkem solidní,
tak další zastávkou výletu, kousek od Sovince byla
návštěva Arboreta Paseka
nazývaném Makču-Pikču.
Arboretum je vybudováno
na zavezeném lomu, který
soukromý majitel pan ing.
Radim Slabý zrekultivoval, vybudoval cesty, zídky, odpočívky a za několik
let zde vysázel na 4 tisíce
rozmanitých druhů rostlin
z celého světa, které kvetou postupně od jara až do
podzimu. Škoda že bylo

pod mrakem a nebyly plně
rozevřeny květy podzimních rostlin, ale i přesto to
byla nádherná přehlídka
směsice barevných odstínů, jimiž hýřil již krásně
zapojený porost arboreta.
Na konci prohlídky na nás
pak čekal sám pan majitel,
aby nám krátce něco řekl
o vzniku tohoto nádherného prostotu a zodpověděl na otázky, které nás
zajímaly. Je to pohodový,
skromný, srdečný, a přívětivý pohodář, pro nějž je
arboretum nejen prací, ale
i koníčkem. Kdo zatoužil
po podobném království
zeleně i doma, mohl si vybrat a zakoupit z nepřeberného množství druhů napikýrovaných rostlin a sazeniček, což jsme mnozí

z nás hned také provedli.
Po rozloučení s majitelem a posledními pohledy na kvetoucí lom jsme
pokračovali do Uničova,
kde jsme hned na první dobrou našli příjemné
a hlavně teplé prostředí
restaurace „Aldo“, kde
jsme díky dobré obsluze
a solidní kuchyni zasytili
chuťové buňky výletníků.
Kdo chtěl a zvládl to, mohl
nakouknout i na krásné náměstí, ale moc času
nebylo, protože zde byla
provedena změna a místo korzování po náměstí
v chladném počasí, jsme
použili kousek mokré varianty a přesunuli jsme se
autokarem do Litovle. Tam
jsme navštívili městské
muzeum a určitě jsme udě-

Účastníci zahrádkářského výletu
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lali dobře. Část proměnné
expozice patřila hmyzu
a živočichům v naší přírodě. Nechyběli ani terária
s živými tvory. Další část
muzea byla uspořádána
do náměstíčka s místnůstkami vyplněnými potřebami, nástroji a nářadím
řemeslníků. Svou živnost
tu představili krejčí, pradleny, řezníci, holiči a frizéři, cukráři, sedláři, stolaři,
kamnáři a hrnčíři, obchod
a koloniál, obuvníci, kloboučníci, kováři, … V podkroví muzea se pak nacházeli dvě novější expozice.
První byla expozice Tesly
Litovel, která se zabývala výrobou gramofonů.
K vidění tu byly flašinety,
orchestriony a gramofony
až po nejnovější modely.
Ve druhé polovině podkroví byla výstavka věnovaná

životu slavného zápasníka
Gustava Frištenského, který v Litovli žil. Muzeum si
myslím bylo dobrou volbou pro podzimní vlhké
počasí. Měli jsme možnost
shlédnout něco o přírodě,
historii řemesel, elektrotechnice i sportu. A pak
jsme vyrazili na další cestu. Poslední zastávkou našeho výletu byly Smržice,
kde jsme měli objednanou
večeři. Opět „díky“ počasí
jsme byli nuceni se trochu
stísnit v menším salonku, v ostatních prostorách
byla svatba. Obsluha se
o nás ale vzorně a rychle
postarala, po individuálních večeřích u mnohých
došlo i na chuťovky v podobě vídeňského kafíčka
se šlehačkou a „koňáčkem“ či rakvičkami, taktéž se šlehanou smetanou,

prostě sladká tečka za výletním dnem. Domů jsme
víceměřičtí dorazili před
osmou hodinou, výletníky
z okolí rozvezl autobus.
A co napsat závěrem? Celou trasu výletu jsme si sami soukromě projeli v loňském roce, úplně ve stejném termínu, kdy jsme
vše absolvovali v šortkách
a tričku. Vůbec jsme si při
plánování zájezdu nepřipustili, že v babím létě
může být i déšť a chladno,
což se stalo. A bude to poučení při přípravě dalšího
výletu, ale asi až na přes
rok. Přesto si myslím, že
jsme účastníků, výletu nabídli příjemně strávený
den se spoustou nových
poznání…
Petr Buriánek

30. 9. – 1. 10. Okresní výstava ovoce, zeleniny a květin v Čelčicích (ČZS)
O víkendu na přelomu
září a října proběhla v kulturním domě v Čelčicích
okresní zahrádkářská výstava. Svůj prostor pro
expozici zde měla vyčleněný i naše víceměřická
organizace a potěšující byl
fakt, že jsme letos neměli problém svůj výstavní
prostor zaplnit. Kromě
ošatek s průřezky ovoce
a zelenin z našich zahrádek,
byla naše výstavka zpestřena sbírkou různých typů
motyk od přítele Ševčíka,
8

kterým vdechla malbami
na nich nový život p. Daniela Miková. Kromě motyk
zde byly i další staré zahradnické pomůcky, malované hrnce a suché vazby. A
jelikož se nám sešlo na výstavu exponátů dostatek,
měli jsme navíc ještě další
prostor pod podiem. Zde
byly nazdobeny dekoračně dětský trakař, kolečka či
žebřiňák plné dýní, tykví,
brambor a kořenové zeleniny doplněné opět květinami. Za vytvoření pěk-

ného aranžmá patří velký
dík p. Ševčíkovi, Eduardu
a Pavle Novotným a snad
i mé „maličkosti“.
Další potěšující zprávou
pro nás bylo, že velká část
našich exponátů, včetně
malovaných motyk a ostatních předmětů byla vybrána a instalována tentokrát již pod hlavičkou
okresního sdružení ČZS
na výstavě „Hortikomplex“
v Olomouci, která proběhla
o týden později.
Petr Buriánek
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Výstavka malovaných motyk

28. 10. 2017 – Den vzniku Československé republiky (OÚ, SDH)
V předvečer státního svátku – dne vzniku Československé republiky v pátek
27. října proběhlo vzpomínkové shromáždění občanů
u pomníku obětí válek.
Předcházel mu lampionový průvod, který vyšel v 18
hodin z kopce u Antoníčkového. Za státní vlajkou
a věncem následoval průvod, který se cestou rozrůstal o další a další občany,
kterých se včetně dětí, hrdě
nesoucí lampiony, nakonec
sešlo přes stovku. U pomníku padlých jsme si pak
po krátkém projevu starosty obce p. Eduarda Novotného připomněli tuto již 99
letou významnou událost,
na jejíž památku byl polo-

žen k pomníku věnec a zazněla státní hymna.
V průvodu bylo kolem třiceti dětí s lampiony, což je
podle mne dobře, neboť
nenásilnou formou je jim
tento významný svátek

připomenut. Po skončení
slavnostního shromáždění pozval starosta všechny
přítomné na teplé občerstvení, jež bylo pro všechny
zdarma připraveno za kaplí. Horký čaj, svařené víno

Lampiónový průvod u pomníku padlých
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a výborná černá zabíjačková
polévka „prdelačka“ přišla
v sychravém počasí s dešťovými přeháňkami všem
přítomným určitě vhod.

Poděkování za vydařenou
připomínku tohoto významného svátku patří nejen obecnímu úřadu, Domovu u rybníka, ale i míst-

ním hasičům, kteří připravili zázemí pro občerstvení a dbali o bezpečný
a důstojný průběh průvodu.
Petr Buriánek

25.–26. 11. 2017 – Vánoční prodejní výstava (ČZS)
V posledním listopadovém víkendu uspořádali zahrádkáři již tradiční,
dvoudenní vánoční výstavu. Sice jsme si mysleli
(asi stejně jako velká část
národa), že výstava bude
o prvním adventním víkendu, ale nakonec jsme
byli opraveni v tom, že advent začne až o týden později. Ale ani tato skutečnost
nic nezměnila na tom, aby
se výstava konala v již připraveném termínu. Stejně
jako v minulých letech si
prodejci své výrobky mohli
prodávat sami nebo nám je
svěřili do komise a nabízeli jsme je my. Opět se nám
jako tradičně sešel pestrý
sortiment věcí vhodných
jako dárečky pro své blízké.

Svůj stánek zde měl i Domov u rybníka, který nabízel koberečky, keramiku
a další výrobky uživatelů,
ale hlavně tolik žádaný sortiment košů a košíkářských
výrobků. Vystavované prodejní exponáty doplňovala
i rozsáhlá nostalgická sbírka vánočních pohlednic od
p. Ševčíka. Jako obvykle
bylo připraveno i posezení
pro návštěvníky s nabídkou bohatého občerstvení
v podobě rozmanitých nápojů, svařáku, pochutin
a dalších specialit jako je
ovar, jitrnice, klobásy, topinka s masovou směsí či sladkého zákusku se šlehačkou.
Kdo nic nenakoupil, tak si
mohl třeba vyzkoušet štěstí v okamžité žertovné ru-

ličkové tombole, odkud si
téměř každý odnášel domů
nějakou tu drobnost.
V letošním roce se zúčastnilo možná o něco málo
míň prodejců, ale sortiment
zůstal stejně rozsáhlý jako
v minulých letech. Výstavou prošlo zatím asi největší množství, nejen domácích, ale i přespolních
návštěvníků, ale co nás těší
nejvíce je fakt, že nejen prošli, podívali se, nakoupili,
ale hlavně že se i zastavili,
poseděli, na chvíli vypli od
běžných starostí, pobesedovali, občerstvili se, prostě strávili společně s námi
snad příjemné chvíle. A o to
nám hlavně šlo.
Petr Buriánek

9. 12. 2017 – Možná přijde i Mikuláš… (SDH)
Ve druhém sobotním prosincovém odpoledni připravili místní hasiči zábavné odpoledne pro děti.
Účast tentokrát byla slabší,
neboť ve školce prý nastupují neštovice a virózy.
A pak jsou to jednoduché
počty. Desítka dětí a ke
každému dva rodiče, kteří
nemůžou dorazit a hned
10

je to poznat na zaplněnosti
sálu. Ale o množství vůbec
nešlo. Šlo o pobavení se.
Také tentokrát se mateřská škola pro návštěvníky
připravila vystoupení dětí.
I zde bylo trochu vidět to
početní oslabení, ale starší
předškoláci v pásmu krásně vypomáhali s recitací
těm mladším kamarádům,

takže finální výsledek tohoto čertovského pásma
byl opět velmi hezký. Po
vystoupení dětí a poděkování učitelkám, které s nimi
pásmo secvičily, byly připraveny soutěže a rozličné
zajímavé hry a úkoly, až do
té doby než se ozval pro
některé, dlouho očekávaný pronikavý zvuk čertov-

Víceměřice

ských zvonců, který dával
tušit, že slíbený Mikuláš
opravdu přijde. A přišel. Po
boku s andělem se unaven
po pouti na chvíli posadil,
aby mohl dobře naslouchat
dětem, které mu přišly zarecitovat nebo zazpívat.
Jejich výkony odměňoval
anděl balíčky sladkostí
a „hodní“ čerti se nechali
osahávat zvídavými neposedy. Děti dopřednášely,
sladkosti byly rozdány, Mikuláš se s dětmi rozloučil
a následován svým doprovodem, rozvážným krokem

šel spočinout po celotýdenním putování. Odpoledne
pokračovalo tahem dětské
tomboly, ve které se soutěžilo o pěkné, věcné, ale
i sladké ceny, které kromě
hasičů věnovali i manželé
Antoníčkovi, p. Margita
Mézlová a sladké rolády
upekla p. Jarka Horáková.
Bylo dosoutěženo, dárky
rozdány, ceny z tomboly
u svých majitelů, takže pak
už se děti se svými rodiči
rozcházely k domovům…
Jenom mě stále vrtá hlavou
jedna věc. V minulých le-

tech mne vždy ty statečnější a starší děti přesvědčovaly: „My jsme se nebály! Za
Mikuláše byl převlečenej
p. Balher a za čerta Fčelka!“
No a tak jsem na to letos
schválně dával pozor! Oba
dva jmenovaní tam byli ve
stejnou dobu, jak Mikuláš
se svojí družinou! Dokonce blízko sebe! Tož jak to
teda je??? Že on ten Mikuláš bude opravdovej! A ten
čert??? Taky?!?!?!?
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči SDH Víceměřice v roce 2017
Na práci kolektivu pracovalo 20 dětí, které se zapojily
do soutěžní činnosti, hasičské přípravy a vzdělání,
ale také do činností našeho
sboru.
Letošní rok jsme začali pátečními schůzkami v hasičské zbrojnici procvičováním vázání uzlů a také teoretickou přípravou se zaměřením na požární ochranu
a hru Plamen. Začátek roku
byl hodně různorodý. První
akcí byla Prostějovská uzlovačka. Naši mladí hasiči
se přidali k masopustnímu
průvodu v naší obci, zapojili
se do akce Den země a také
se zúčastnili se členy našeho
sboru oslav svatého Floriána v Němčicích nad Hanou.
Poté začaly soutěže v po-

žárním útoku. V letošním
roce soutěžilo jedno družstvo mladších a jedno starších žáků. Zúčastnili jsme
se 12-ti soutěží v požárním
útoku, ze kterých jsme si

přivezli 2 putovní poháry,
3 poháry za 1. místo, 1 pohár za 2. místo, 2 poháry za
3. místo a v neposlední řadě
nespočet zážitků a zkušeností ze soutěží.
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V průběhu sezóny se náš
kolektiv také podílel na
přípravách akce 700. let od
první písemné zmínky o
obci Víceměřice, zapojil se
do výsadby stromků k příležitosti tohoto výročí
a také se zapojil do příprav zázemí soutěže v požárním útoku, která se

konala na místním hřišti.
Náš kolektiv je také zapojen do okresního kola hry
Plamen. I přes velké úsilí
jak družstva mladších, tak
starších žáků, se nepodařilo
v letošním ročníku dosáhnout na pohárové umístění.
Letošní soutěžní sezónu
se nám podařilo finančně

zvládnout, a to díky dotaci z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy a také z příspěvku z rozpočtu
Obecního úřadu.

Luboš Novotný,
vedoucí mladých hasičů

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OKÉNKO
Zahrádkáři připravují
Do konce letošního roku
nás ještě čeká:
• Výšlap na Předinu, který
startuje ve středu 27. prosince v 9 hodin z vyhlídky
na Kozlově.
• V posledních minutách
roku si společně můžeme
vyšlápnout na „vrchol“
Kozlova, odkud shlédneme
ohňostroje v okolí a přivítáme Nový rok.
V příštím roce chystáme:
• Na konci ledna, v sobotu 27. 1., nás čeká tradiční
degustační soutěž konzervovaného ovoce a zelenin
na Zeliádě. Nezapomeňte
si připravit nějaké vzorky,

naplánujte si volno a hlavně přijděte degustovat!
• 3. března pak budeme
ochutnávat pálenky a domácí likéry v degustační
soutěži Gořalka roku. I
když ovoce letos moc nebylo, tak se určitě něco vypálit
podařilo, anebo zašmátrejte v zásobách a vytáhněte
něco z archivu a podělte se
o specialitu s námi… 
•
No a nechci „strašit Mikulášem ve žních“,
ale zima se překulí a budou tu Velikonoce a na ty
připravujeme novinku. Na
velký pátek a bílou sobotu
uspořádat Velikonoční vý-

stavu pohlednic, dekorací,
předmětů vážících se k Velikonocím, perníčků, ukázky a možnosti uplést si své
pomlázky, výstavu forem
na beránky a hlavně – uspořádat klání o nejhezčího velikonočního beránka.
Vaše sladké výtvory zabalené v celofánu by byly po
dva dny ozdobou výstavy
a ve finále by byl vyhlášen
nejkouzelnější beránek. Po
skončení výstavy si je pak
můžete odnést domů. To je
jen taková vize.
Co vy na to? Půjdete do
toho s námi???

Zahrádkářská „AGITKA“ 
Sledujete naše aktivity, ať v
reálu nebo jen v příspěvcích
zde v časopisu? Líbí se Vám
naše činnosti a chtěli byste
pořádané akce sdílet s námi?
Buď při pořádání, nebo jen
jako součást zahrádkářské12

ho kolektivu? Rádi se s Vámi
podělíme o naše zkušenosti
ze zahradničení či jiných aktivit ve spojitosti s přírodou.
Rádi mezi sebou uvítáme
nové kolegy a přátele všech
věkových kategorií – včetně

dětí a mládeže. Neváhejte
a oslovte nás! Těšíme se na
Vás!
Za zahrádkáře, do naší místní organizace, Vás touto formou „lanaří“ Petr Buriánek.
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Závěrečná slova v tomhle roce
Snažíme se pro Vás zachycovat bohatou činnost zahrádkářů v článcích, které
celoročně dodáváme do
obecního časopisu, abychom ji připomněli těm, co
se zúčastňují, nebo přiblíži-

li ji těm, kteří se z různých
důvodů zúčastnit nemohli.
Děkujeme všem, kteří nás
v uplynulém roce podpořili
a zúčastňovali se našich akcí.
Jménem víceměřických zahrádkářů i jménem svým

Vám chci popřát:
Pohodové Vánoce, vykročte
do nového roku tou správnou nohou a spoustu zdraví a pohody po celý rok!
Petr Buriánek

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
V předcházejícím výtisku Naše obec bylo popsáno jak a kdy byl vybudován rybník ve
Svodnici a v přilehlém území následně hřiště na volejbal. Dnes si připomeneme historii
fotbalového hřiště a nového volejbalového hřiště ve stejné lokalitě.

Fotbalové hřiště
V květnu roku 1945 skončila
v Evropě II. světová válka.
Lidé si oddechli, získali naději na klidnější a bezpečnější život. Začali se zajímat
nejen o zajištění denních
potřeb svých rodin, ale začali se zajímat i o zábavu
a různé sportovní vyžití.
Snažili se dohnat věci, které nebyly v průběhu války
plně dostupné a neměli na
ně ani čas a zájem. U železniční trati za vesnicí
směrem ke Svodnici byla
větší volná plocha, která
svými rozměry sice neodpovídala rozměrům klasického fotbalového hřiště,
ale pro rekreační kopanou
byla docela přijatelná. V obci nebyl nikdy ustaven samostatný organizovaný fotbalový klub. Jedinci, kteří
se některým druhům sportu věnovali a dosahovali
dobrou výkonnost byli or-

ganizovaní v sousedních
vesnicích v Nezamyslicích,
Doloplazech, Němčicích...,
ale jedinci i v Prostějově,
kde sportovní oddíly hrály
na různých stupních výkonnosti soutěže.
Vraťme se ale k počátku
vzniku fotbalového hřiště.
Brzy po válce v r. 1946 bylo
rozhodnuto upravit plochu
na místní fotbalové hřiště. Jako malý kluk bydlící
v bezprostřední blízkosti
v domě čp. 108 se mi vybavuje, jak se na díle pracovalo. Bylo nutné k rozšíření
šířky hřiště skopat část vyššího břehu a získanou zeminou srovnat terén a rozšířit
délku hřiště. Obdobně jako
při budování rybníka byly
zapůjčeny kolejničky a důlní vozíky. Práce začala. Pro
řadu čtenářů těchto řádků
je nutné připomenout, že
v té době byl šestidenní pra-

covní týden a volno bylo jen
v neděli. K tomu v každé
chalupě a větším hospodářství bylo plno práce a času
velmi málo. Na straně druhé ale ve většině rodin bylo
několik dorůstajících dětí
a mnozí z nich se ochotně
zapojili do práce. Vždyť
hřiště se budovalo především pro mladé, aby se měli
kde scházet a zčásti vybít
svoji mladou sílu sportem.
Dílo se podařilo. Zvětšila se
celková plocha, byl zvýšen
a vyrovnán povrch. Z dřevěné kulatiny starší mládenci zhotovili jednoduché
branky. A mohlo se hrát.
A hrálo se od brzkého jara
do pozdního podzimu.
Plocha postupně zarůstala
z náletu semen trav, jetelinky, ale i plevelů, bodláčí,...
Žije ještě řada pamětníků.
Hřiště vypadalo úplně jinak než v současnosti. Přes
13
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den se zde chodilo na trávu
pro drobná domácí zvířata – králíky, husy, protože
převážná část plochy byla
zarostlá plazivým jetelem
bílým, který rychle obrůstal a vždy byl nasečen plný
koš nebo zahradní kolečka
krmení. Dokonce se zde
pásaly v létě a na podzim
i husy. Při fotbale se klouzalo na „husincích“, ale to nikomu nevadilo. V prvních
desetiletích se žádné plošné
sekání trávy mechanizací
nekonalo.

To přišlo až s hospodařením JZD, kdy především
Jindřich Vrána starší občas
plochu traktorem se žačkou posekl a plocha byla
lépe připravena. Jak je výše

uvedeno, pokud počasí
dovolilo, hrál se fotbal téměř každý den. Odpoledne kluci ze školy a maloši.
Vpodvečer, po návratu ze
škol, učení a zaměstnání
mládež a dospělí. Mnohdy
se mladší ani nedostali pro
větší účast starších do hry
a zůstalo na nich jen podávání zakopnutých míčů.
Fotbalový míč byl dosti velká vzácnost. V obci byly 2-3,
musely se nafukovat, měly
svoji vnitřní duši a šněrovaly se koženým řemínkem.
Jinak tomu bylo v neděli
nebo o svátcích. Sportovci
se scházeli okolo 10 hod.
dopoledne a po rozlosování
do dvou mužstev se hrálo
až do oběda. Následovalo jedno pivo v hospodě
a hurá na dobrý oběd. Potíže byly vždy, když byl balon zakopnut do přilehlých
zahrádek, zejména do zahrady p. Humplíkové prov.
Hlahulkové.
Odvážlivec
rychle přeskočil nebo pod-

lezl drátěný plot a snažil se
míč přehodit zpět na hřiště.
Vše se přes veškerou opatrnost několikrát opakovalo.
Výjimečně se akce nepodařila a bylo nutné prosit
o vrácení míče majitelku
zahrady. Ale i to patřilo
k životu. Život v obci šel
dál a postupně byly vybudovány kovové branky,
plocha se začala pravidelně kosit, drn se zpevnil. Ke
změně došlo i v užívání.
V současnosti se hraje
utkání jen v době místních
Hodů, občas na hřišti zahlédnete pár kluků, ale starší mládež a dospělí se na
hřišti při kopané neobjeví.
Plocha je užívána při společenských akcích zejména
na akce mikroregionu nebo
soutěže pořádané v rámci
hasičského okrsku. Život
v obci se mění a jde dál.

projednalo možnost vybudování nového volejbalového hřiště v návaznosti na
stávající fotbalové hřiště.
Stalo se. Návrh projednán
se závěrem – obecní zastupitelstvo souhlasí. Bude
uvolněno 10.000,-Kčs (roční rozpočet obce na veškerý provoz činil přibližně
270.000 Kčs) na nákup materiálu – kamenivo, antuka,

betonové prvky, cement, písek, železo…, ale veškerou
práci si provedou sportovci
a jejich příznivci sami. Hřiště se postaví na pozemku
obce, a proto nebude žádný
problém s případným jiným
vlastníkem pozemku. Stalo
se. Svépomocně bylo hřiště
vybudováno do 2 měsíců.
Soutěžní i přátelská utkání
se na něm hrála několik roč-

Nové volejbalové hřiště
Původní volejbalové hřiště
u rybníka přestávalo plnit
svoji funkci. Tvrdý původní terén, odlety míče do
rybníka a snaha hrajících
hráčů lépe prezentovat svoji sportovní aktivitu vyvolali potřebu vybudovat nové
volejbalové hřiště. V r. 1979
přišel p. František Novotný „od školy“ s návrhem,
aby obecní zastupitelstvo
14
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níků. Následně se ale sportovci přemístili na nově
zřízené hřiště v Boudníku.
Zde byly dobré podmínky

a navíc i příjemný chládek
a stín ze vzrostlých stromů.
Na hřišti u Svodnice hráli
občas děti vybíjenou nebo

nohejbal. Postupně ale aktivní činnost na tomto hřišti
zanikla.

Možná se v budoucnu v obci narodí generace, která bude mít opět zájem věci vybudované jejich předchůdci si upravit, zmodernizovat a aktivně užívat.
Ludvík Ševčík

„CO NA TO STAROSTA“
Na vývěsce místních rybářů se objevil článek „Česko
vysychá“ od ministra životního prostředí Richarda
Brabce a s dovětkem „Co na
to starosta“. Odpověď není
jednoduchá, nejsem vodohospodář.
Článek popisuje situaci s vodou v České republice. Že
vody ubývá, asi vidíme
všichni. Mnozí z nás mají
své studny poloprázdné
nebo prázdné. Kdo má zahradu, tak v létě nestačil
zalévat. Ke vzniklé situaci
však přispíváme všichni,
stále více ploch je nepropustných – parkoviště, silnice, průmyslové areály.
Mezi ně patří i naše domy
a betonové plochy kolem
nich. Voda se rychle odvede
do kanalizace a do vodních
toků, aniž by alespoň část
dešťové vody zasákla do
půdy. Situaci významně
ovlivňují i zemědělci systémem hospodaření na půdě.
Přibývá vrtů do větších
hloubek, které čerpají podzemní vodu. Všichni se chováme podle toho, jak vlá-

dy nastavily pravidla pro
zacházení s vodou. V roce
2017 ministerstvo životního
prostředí vypsalo dotační
titul „Dešťovka“. Občané
zde mohli žádat o dotaci na
hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech. Obec
k tomuto dotačnímu titulu
pořádala koncem května
seminář.
Hydrologické změny sami
nejvíce vidíme v potocích,
které protékají katastrem
obce. Brodečka v celé délce
toku katastrem je regulována. Velká část teče v novém
korytě. Regulace proběhla
v 70. letech, voda zde zatím
teče celoročně, i když podle
let minulých v daleko menším množství. Letos v létě
minimálně. Dalším tokem je
Želečka, podle Povodí Moravy – tok přírodní, dlouhodobě bez údržby. V posledních letech teče pouze
z jara. Množství vody, které k nám doteče, ovlivňuje
také rybník v Želči, který
byl na toku vybudován.
V katastru máme také další
tři vodní plochy. „Nebeský

rybník“ u hřiště, který je zásobován jen spodní vodou,
byl v 90. letech revitalizován. V současné době dno
rybníka je výše než hladina
Brodečky. Rybník za firmou
OH-Mont je napájen Želečským potokem. Původně
byl budován jako požární
nádrž. Byl dvakrát revitalizován v 90. letech a v roce
2005, ale když není voda
v potoce, není ani v rybníku.
Při poslední úpravě zde
byl vybudován napouštěcí
objekt pro neustále diskutovaný mokřad v Aleji. Zde
objekt popíši o něco více,
vycházím z technické zprávy „Revitalizace Aleje Víceměřice, víceúčelová vodní
nádrž“.
Revitalizovaný přirozený
mokřad má mít výměru
6,9 ha s mokřadní vegetací a s víceúčelovou nádrží,
která by měla mít výměru
2,36 ha. Dále se zde měly
nacházet čtyři tůně, s občasným výskytem hladiny
vody. Vzhledem k malým
průtokům v Želečském potoce, není napájení z Že15
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lečského potoka hlavním
zdrojem vody. Významně
se podílí na zásobení voda
podzemní. V průběhu roku se předpokládá kolísání hladiny v rozmezí
1,2 m. Celá plocha mokřadu slouží jako rozlivová
zóna při povodních a přívalových deštích. Chov
ryb může být pouze extenzivní – bez přikrmování. Tolik výpis. Takto bylo
dílo provozováno jen velmi krátce. Kdo chce, tak
si vzpomene, že začátkem
provozu byl uprostřed nádrže ostrůvek, který nyní
vykukuje. Na výpustném
objektu je nastavena maximální výška hladiny – původní výška výpustného
objektu. Obec jako investor díla byla vázána pod
sankcí podmínkami dotace po dobu udržitelnosti
projektu.
Je platný nový Manipulační řád vodního díla, schválený Vodoprávním úřadem Prostějov a Povodím
Moravy s. p. s platností
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do roku 2019. Manipulační
řád povoluje vodní plochu
na ploše 3,4 ha, to odpovídá hladině na 207,4 m.n.m.
Maximální bezpečná hladina pro provozování díla je
stanovena na 208,2 m.n.m.
Výšky nechám přeměřit
geodetem, aby nedocházelo
k dohadům.
Možná díky tomu, že nádrž je zásobována podzemní vodou, byla její kvalita
mnohokrát lepší, než voda
v rybníku v Želči. Ke zmírnění škod na rybách v důsledku vývoje počasí, zastupitelstvo obce poskytlo
rybářům dotaci na zakoupení vodního čeřiče.
Občané v obci díky vodovodu, který byl vybudován
v 80. letech, nedostatek
vody nepocítili. Vodovod
je majetkem VaK Prostějov,
a.s. a obec je jejím minoritním akcionářem. Provozovatelem sítě je Moravská
vodárenská, a.s. Vodovod je
zásobován ze dvou zdrojů,
a to z vrtů za úpravnou
v katastru obce a z vodovo-

du z Ondratic. K propojení
vodovodů došlo v roce 2015.
Můj subjektivní dojem je, že
od propojení došlo k ustálení kvality vody. V souvislosti s vodárenskou soustavou
v České republice, doporučoval bych přečíst si článek
„Pravda o vodě“.
Máme vybudovánu oddělenou kanalizaci, zvlášť pro
dešťovou vodu a zvlášť pro
odpadní vodu z domácností. Ne všechny domy jsou
však takto odděleně napojeny. Dešťová voda je vedena gravitačně kanalizací do
Brodečky. Odpadní voda
z domácností je odváděna podtlakovou kanalizaci
do čističky za Domovem.
Kanalizaci a čističku provozuje INSTA-CZ, s. r. o.
V září bylo vydáno nové
povolení k vypouštění odpadních vod, platné do září
roku 2022. Je doporučeno
po dobu dvou let sledovat
obsah fosforu v odebíraných vzorcích, a v případě
překračování povoleného
limitu, nainstalovat srážecí
zařízení fosforu. Čistička
postupně stárne a opotřebovává se, bude nutné naplánovat její rekonstrukci.
K financování oprav obec
v roce 2014 zřídila fond
oprav, který postupně naplňuje. Můžeme diskutovat
o tom, kdo má čističku provozovat a jak se bude fond
oprav naplňovat. Jak říká
pan ministr: „Voda je státu,
nebude vody, která neprojde přes vodoměr“.
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Na rok 2018 připravuje
Pozemkový úřad zahájení
komplexních
pozemko-

vých úprav v katastru obce,
a jedním z úkolů úprav je
řešení hospodaření s vodou

v krajině. To bude jeden
z úkolů i u nás.
Eduard Novotný, starosta obce

INFORMACE PRO OBČANY
VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR VE DNECH 20. A 21. ŘÍJNA 2017 V NAŠÍ OBCI
Pořadí

Název

Počet hlasů

1.

ANO 2011

56

Svoboda a přímá demokracie

33

Česká strana sociálně demokratická

33

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

19

4.

Česká pirátská strana

18

5.

KDU ČSL

13

6.

ODS

11

7.

TOP 09

5

8.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

Realisté

3

Starostové a nezávislí

3

Rozumní

2

Strana zelených

1

Strana svobodných občanů

1

Referendum o Evropské unii

1

Strana práv občanů

1

2.

9.
10.

11.

Počet zapsaných osob:		

354

Počet vydaných úředních obálek: 204
Počet platných hlasů:		

204
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Informace k volbám v obci Víceměřice
(§ 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb.)

Volba prezidenta republiky ČR,
konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
(případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
Volby se konají ve 2 dnech a to v pátek 12. 1. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 13. 1. 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací místnost
v budově Obecního úřadu ve Víceměřicích, č. p. 26, 798 26 Nezamyslice.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb do zastupitelstev obcí 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 (§ 41 odst. 8 zákona).

Plánované akce na první polovinu roku 2018
Datum konání

Akce

Pořadatel

19. 1. 2018
Hasičský ples
SDH
20. 1. 2018
Dětské šibřinky
SDH
27. 1. 2018
Zeliáda
ČZS
10. 2. 2018 Masopustní průvod a ostatková veselice
SDH
3. 3. 2018
Gořalka roku
ČZS, SDH
30. 3. 2018 Pletení pomlázek, Velikonoční výstava
ČZS
21. 4. 2018
Den Země
OÚ
Slet čarodějnic
30. 4. 2018
SDH
Hodové odpoledne
5. 5. 2018
SDH, OÚ
Hodový fotbal
6. 5. 2018
SK-Mexiko

Nová komodita v odpadovém hospodářství
Každé pondělí je možno odevzdávat použitý stolní olej z domácnosti, vždy od 17-19 hodin.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce jsme v naší obci přivítali tři děti – chlapce. Přejeme jim hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody a krásné dětství v naší obci.
Koudelka Vít		
Oulehla Michal 		
Bosák Richard

19. 5. 2017
10. 6. 2017
9. 7. 2017
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Rok plný pohody, zdraví
a spokojenosti
přeje
Zastupitelstvo
obce Víceměřice

PF 2018
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