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Naše obec

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou krásné, horké, suché
léto. Počasí přálo, takže se dá říci, že
všechny uskutečněné akce ve třetím
čtvrtletí pořadatelům vyšly. Již tradičně
na konci prázdnin proběhla sportovně
kulturní akce Mikroregion Němčicko se
baví, letos v Koválovicích – Osíčanech.
Obec reprezentovali Romana Novotná, Eliška Jiráková, Michal Matoušek,
Michal Janík, Michal Horák a Jaroslav
Horák. Družstvo se dělilo o páté místo
s družstvy Tištína, Srbec a Hrušky. Děkuji soutěžnímu družstvu za příkladnou reprezentaci obce. Stále větší oblibě
se těší akce Na bicyklech Němčickem.
Z obce startovalo 29 účastníků. Naší
obcí projelo 1225 cyklistů. Sportovci
měli možnost si prohlédnout výstavu
zahrádkářů. Chci poděkovat zahrádkářům, pracovníkům obce a členům občerstvovacího týmu za čas a úsilí, které
věnovali hladkému průběhu akce.
Během třetího čtvrtletí jsme se zabývali
běžnými agendami a údržbou majetku obce. Firma Macháček prováděla
opravu oplocení hřbitova. Oprava to
byla od základů. Zídka s oplocením
byla rozebrána. Během bourání se zjistilo, že jsou nestabilní i základy. Proto
se přistoupilo k jejich rozebrání. Základy firma dobetonovala, vyzdila
pilíře z betonových cihel. Mezi pilíři
postavili kamenné zídky a připevnili
nové oplocení. Hodně práce zabralo
spárování pilířů a krycí stříšky. Celkové náklady činili 1 132 984 Kč. Bylo
zpracováno vyhodnocení akce a zasláno na Ministerstvo zemědělství. Po
kontrole by měla být vyplacena dotace
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700 tisíc Kč z dotačního titulu Údržba
a obnova kulturních a venkovských
prvků. Dalším krokem k úpravě a oživení areálu Bloudník je rekonstrukce
hostince. Z důvodu nevyhovujících
prostor, špatné izolace, obtížného vytápění, obec přistoupila k celkové opravě budovy. Stavební úpravy prováděla
firma Stavbros s.r.o. Stavba je hrazena
z rozpočtu obce, náklady činili 4 096 tisíc Kč. Probíhá restaurování vstupních
vrat do budovy zámku. Práce provádí
firma Zajíček. Vrata budou mít zajímavou barevnou kombinaci navrženou
památkáři. Náklad činí 221 tisíc Kč.
Dotace Olomouckého kraje z Programu památkové péče činí 80 tisíc Kč.
Zaměstnanci obce pracovali na opravě
Chaty ve Svodnici. Nejdříve přebrali
nepotřebné věci, které se tam léta odkládaly a hromadily. Byla opravena
střecha, kterou kolem komínu zatékalo. Vnitřní prostory byly zapraveny
a vymalovány. Pracuje se na opravě ve
výčepu, předělání elektrických rozvodů, opravě odpadů, provedení sanačních omítek a vymalování.
Připravuje se akce Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice. Za tímto
názvem se skrývá přemístění autobusových zastávek od obchodu k Molerovému, u Antoníčkového dojde k vybudování nové zastávky, vybudování
nového osvětlení zastávek. Chodník
spojí stezku na nádraží s novou ulicí.
Rovněž budou pořízeny radarové ukazatele rychlosti. Ve výběrovém řízení
na dodavatele stavby byla vybrána firma V.H.P. Ivanovice s.r.o. a na dodávku
radarů firma DAS elektro s.r.o.

Víceměřice

V současné době se připravuje projekt na zeleň v obci. Do projektu jsou
zahrnuty veřejné prostory nové ulice,
parčík před farmou, parčík za kapličkou. Záměrem je podat žádost o dotaci
a projekt realizovat.
Blíží se konec volebního období, za čtyři roky se mnoho v životě obce událo.
Za tím vším je vidět spolupráce zastupitelů, spolků působících v obci a celé
řady občanů, kteří neváhali přiložit
ruku k dílu. Oporou při pořádání různých společenských akcí byl Domov
u rybníka p.o. Všechny akce svými vystoupeními oživovala Mateřská škola.
Po dobu volebního období zaznamenávaly historii obce tři kronikářky Mgr.
Věra Melíšková, Mgr. Iveta Navrátilová
a MUDr. Margita Mézlová. Připome-

nout a ocenit musím zapálenost RSDr.
Ludvíka Ševčíka pro Muzeum paměti
a života. Na vysokou úroveň se dostala
Obecní knihovna vedená Anežkou Novotnou. Ocenění si zaslouží rovněž zaměstnanci, kteří se ve volebním období
starali o majetek obce Pavel Kyselák,
Ivan Trněný, Milan Štébl. Poděkovat
chci pracovnicím obecního úřadu Evě
Rácové, Miluši Burešové za dobře odváděnou práci, za vedení různorodé,
stále se rozšiřující agendy.
Co si přát na závěr? Aby to, co se podařilo vybudovat, nás těšilo. Aby nám
všem přálo zdraví, kvetly mezilidské
a sousedské vztahy, aby nám spolu
bylo dobře.
Eduard Novotný, starosta obce

Usnesení č. 35/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 27. srpna 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání.
2. ověřovatele zápisu Ing. Hamalu a pí. Kalvodovou, předkladatele návrhu
na usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou
3. rozpočtové opatření č. 3/2018 Domova u rybníka
4. žádost Domova u rybníka o schválení spotřebitelského úvěru na nákup 2
ks osobních automobilů (266.000,- jedno vozidlo)
5. žádost Domova u rybníka o schvální prodeje osobního automobilu Ford
Fusion (protiúčet při nákupu nových automobilů)
6. rozpočtové opatření Obce č. 8/2018
7. smlouvu č. 1040013952/001o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi obcí Víceměřice a E.ON Distribuce, a.s.
8. smlouvu č. 1040013952/002 o právu provést stavbu mezi obcí Víceměřice
a E.ON Distribuce, a.s.
9. smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330049808/001 mezi obcí
Víceměřice a E.ON Distribuce, a.s.
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10. záměr bezúplatného převodu pozemku parc. č. 447/4 ost. plocha o výměře 15 m2 v k. ú. obce Víceměřice z podílového spoluvlastnictví obce Pivín
do vlastnictví Olomouckého kraje
11. záměr na odprodej části pozemku KN 438 v obci a k. ú. Víceměřice o rozloze 3,185 m2
12. kupní smlouvu, předmětem smlouvy je odprodej zastavěné plochy o výměře 3 m2
v k. ú. Víceměřice, kupní cena ve výši 125,-Kč/m2
13. spisový řád
14. smlouvu o nájmu hrobového místa
15. sazebník poplatků za nájem z hrobového místa
16. Stanovy dobrovolného svazku obcí MGR
17. příkazní smlouvu mezi Obcí Víceměřice a firmou TIZZI engineering s.r.o.,
Kroměříž, předmětem smlouvy je organizační zajištění výběrového řízení
na veřejnou zakázku „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice“
18. výběrové řízení na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice“
19. kupní smlouvu mezi obcí Víceměřice a firmou DAS elektro s.r.o. Němčice,
okr. Kroměříž
20. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.,
předmětem smlouvy je komplexní zhotovení stavby „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice“
21. odpuštění nájemného z důvodu dlouhodobé nemoci
22. seznam majetku na vyřazení v hodnotě 261.595,75 Kč
23. vyřazení zmařených investic v hodnotě 613.978,- Kč
24. odměnu za odpracované roky při odchodu do plně invalidního důchodu
ve výši 10. 000,25. žádost zahrádkářů o bezúplatný převod vyřazené ozvučovací aparatury
26. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a Ing. Hanou Bělařovou – předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace akce „Úprava veřejného prostranství Obce Víceměřice“
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Mateřské školy, p.o.
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
5. rozpočtové opatření Obce č. 7/2018 – starosty obce
6. zprávu finančního výboru
7. zprávu kontrolního výboru
8. veřejnou sbírku na zadluženou obec Prameny
9. zápis kroniky za rok 2017
III. Zastupitelstvo ukládá:
1. během měsíce září provést schůze komisí
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Volební období 2014 - 2018
Končí volební období 2014 – 2018. Proto je poctivé složit účet pro všechny
naše spoluobčany. Zastupitelstvo obce
bylo zvoleno ve volbách 10. a 11. října
2014. První ustanovující zasedání proběhlo 5. 11. 2014. Zastupitelstvo je sedmičlenné ze čtyř volebních uskupení.
Ze zastupitelů stal tým, který je schopný se domluvit a nalézt společné řešení. Na prvním zasedání se dohodlo,
že zasedání budou probíhat v pondělí,
v den, který všem zastupitelům vyhovuje. Účast zastupitelů na zasedáních
byla 93%. Neúčast byla z důvodu pracovní směny, nebo nemoci. Za volební
období se uskutečnilo celkem 36 veřejných zasedání. Projednávala se celá
řada materiálů. Zásadním materiálem
vždy bylo schválení rozpočtu a rozpočtových změn a majetkové záležitosti
obce. Významnými body byly plány
oprav, investic a možnosti dotačních
titulů. Pravidelně podávaly zprávy výbory, komise, vedení Domova u rybníka, p.o. a ředitelka Mateřské školy, p.o.
Finanční výbor – pracoval ve složení:
předseda Buriánek Petr, členové Kočí
Jan, Rábek Petr, Krivčík Roman, Kozárová Ludmila. Za volební období proběhlo 24 jednání finančního výboru.
Kontrolní výbor - pracoval ve složení: předseda Malčík Zdeněk, členové
Ostrčilová Jarmila, Veselá Magdalena,

Matoušek Zbyněk, Horák Jaroslav. Za
volební období proběhlo 18 jednání
kontrolního výboru.
Investiční komise - pracovala ve složení: předseda Ing. Hamala Michal, členové Novotný František, Kyselák Martin,
Musilová Jana, Ing. Hrdý Tomáš. Za
volební období se sešla na 15 jednáních.
Komise pro dodržování Obecně závazných vyhlášek – pracovala ve složení:
předseda Bc. Zbožínková Jarmila, členové Dostálíková Kamila, Dostálík Jiří,
Janíková Jarmila, Iránková Marcela. Za
volební období se sešla na 11 jednáních.
Komise kulturní, zdravotní, sociální
– pracovala ve složení: předseda Kalvodová Hana, členové Vránová Marie,
Štvrtecká Marie, Mézlová Marie, Malčíková Jiřina, Vydláková Iveta. Za volební období se sešla na 15 jednáních.
Prvním počinem zastupitelstva bylo
založení Fondu obnovy ČOV, kanalizace a vodovodu.
K 31. 8. 2018 je na účtu fondu 1,2 mil.
Kč. V dubnu 2017 byl jednorázově
uhrazen úvěr na zateplení Domova
částkou 1 mil. Kč. Na vybudování komunikace v nové ulici byl v roce 2015
vzat úvěr ve výši 2 mil. Kč, k 31. 8. 2018
zbývá doplatit 0,9 mil. Kč.
Obec nemá neuhrazené závazky po
splatnosti, nemá zastavený majetek.

Akce realizované v letech 2015 – 2018
Rok 2015
		
		
Rok 2016

Prodloužení splaškové kanalizace za Brodečku
Restaurování kruhových oken na zámku 		
Výstavba komunikace v nové ulici
Obnova sadu (Dedkova zahrada) 			

968 461 Kč
72 000 Kč
4 888 858 Kč
124 495 Kč
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Rok 2017
		
		
		
Rok 2018
		
		

Restaurování kříže u Pivína			
Výměna oken zámku Domova u rybníka, p.o.
Oprava kaple 2.etapa 				
Územní plán Víceměřice 			
Oprava střechy obchod			
Oddechový areál Bloudník 			
Místa pasivního odpočinku 			
Opravy budovy OÚ 				
Stavební úpravy hostince 			
Oprava oplocení hřbitova 			
Repase vchodových dveří zámku 		
Pořízen traktorek s příslušenstvím 		

Nejvýznamnější událostí určitě bylo
dokončení inženýrských sítí a silnice
v nové ulici. Poděkování patří stavebníkům, všichni zkolaudovali domy v termínu a podařilo se v termínu uzavřít tento dotační titul. K zlepšení vzhledu obce
jistě přispělo odkoupení zpustlé zahrady
po Dedkových, její vyčištění, dosázení
stromků a položení živice na cestě k hřišti. Ve třech etapách se pokračovalo s obnovou a zvelebením areálu Bloudník.
Během čtyř let obec odkoupila 4 domky a to čp. 38, 67, 47 a 66. Záměrem je
zřídit parkoviště na parcelách po domcích č.p. 67 a 38.
Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací – Mateřské školy a Domova u rybníka Víceměřice. Domov
u rybníka Víceměřice patří k největším
zařízením v Olomouckém kraji. V domově se mnoho událo, změna vedení,
nová pravidla pro poskytovatele služeb.
Ročně zde probíhají opravy za 2 až 3 mil.
Kč. Ve školce byla pořízena herní sestava. Bylo využito dotace na chůvu, která
pomáhá s dětmi od dvou let věku. Každoročně probíhaly drobné opravy.
Občané obce měli možnost využít celou
řadu různých kulturně společenských
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39 549 Kč
4 554 279 Kč
991 000 Kč
119 000 Kč
731 458 Kč
441 459 Kč
90 600 Kč
728 500 Kč
4 096 368Kč
1 132 984 Kč
221 145 Kč
656 677 Kč

akcí. Byly pořádány OÚ ve spolupráci s hasiči, zahrádkáři, sportovci, rybáři, Domovem u rybníka, Mateřskou
školou. Obec organizovala dvě velké
akce. V roce 2016 Mikroregion Němčicko se baví a v roce 2017 se uskutečnilo
12. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce spojené s oslavami
700. výročí od první písemné zmínky
o obci Víceměřice. Byla a zůstává možnost zapojit se do činnosti keramického
kroužku, klubu seniorů a cvičení jóga
pro zdravá záda.
Přes všechnu snahu zůstává mnoho
práce. Dát pěkný kabát budově mateřské školy, dovybavit hřiště u školky
herními prvky, pokračovat na opravách prodejny, obecního úřadu, provést demolici domu č.p.67 a vybudovat
parkoviště, v nové zástavbě realizovat
projekt na veřejnou zeleň, pokračovat
ve stavebních úpravách v Domově
u rybníka, aj. Nové zastupitelstvo bude
řešit úkoly, které přijdou s Modernizací
trati Brno – Přerov, s prováděním Komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Víceměřice a nelehký úkol budou standardy v Domově u rybnika, p.o.
Eduard Novotný, starosta obce

Víceměřice

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zdravíme vás po prázdninách!
Léto se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Večer přichází čím dál dřív a data
v kalendáři se blíží ke konci září. My
se ale společně ještě jednou ohlédneme za prožitými prázdninami, abychom všechny spoluobčany seznámili
s tím, co se dělo ve školce o prázdninách. Hned jak zaklaply dveře školky
za posledním předškoláčkem, nastalo
vyklízení hraček, lůžkovin a přikrývání nábytku… Podobně jako všechny
budovy i objekt naší školy potřebuje
stálou údržbu. Na řadu přišly práce,
které se nedají za provozu provádět.
Do práce se vrhli pracovníci obecního
úřadu a začali okopávat vlhké zdivo
ve výdejně stravy a betony za školkou,
kde byla provedena nová izolace, aby
se vlhkosti zamezilo. Po zhotovení nových omítek se vymalovaly téměř celé
prostory školky. Ložničky obkládal pan
Jindřich Vrána dřevěnými obklady, které umožní jednodušší údržbu a úklid.
Školka má také nový krásný komín,
který bude splňovat všechny požadavky revizních techniků. A pak už nastalo
velké gruntování, dezinfikování hraček
a praní všeho, co se vyprat dá. Nakonec
ještě doladit prostory tak, aby se tu líbilo dětem i rodičům, uklidit na zahradě,
vyplet chodníky a můžeme otvírat. Ještě jednou velké díky všem, kteří nám
s opravami a údržbou pomáhali.
První den nás před školičkou čekalo krásné překvapení, které pro děti a zaměstnance připravili sousedé z ulice. Krásná
výzdoba vchodových dveří a spousta

sladkostí pro děti hned všem vykouzlila
úsměv na tváři. Opět nezklamali a my si
toho moc vážíme. Ještě jednou velký dík,
jsme moc rádi, že vás máme…
Dva měsíce zní jako dlouhá doba, ale
všechny děti mi jistě dají za pravdu, že
v případě letních prázdnin to neplatí.
Léto zkrátka uteklo jako voda, ale když
něco končí, tak něco nového zase začíná!
První týdny ve školce, kdy jsme přivítali osm nových dětí a oplakali loučení
s maminkou, jsou pryč a my se učíme,
jak to ve školce chodí. Děti se seznamují s pravidly, které se ve školce musí
dodržovat, aby nám spolu bylo dobře,
poznávají nové kamarády a personál
školky, učí se uklízet hračky a dávat
věci na své místo a v neposlední řadě
také vydržet bez maminky delší dobu.
Ne každému se to hned podaří, ale
časem to zvládnou všichni. Pro děti je
důležité, aby maminka věřila, že to její
dítě zvládne a vede ho k samostatnosti.
Potom jde i jemu všechno líp.
To všechno se děje formou hry, modelových situací, dramatizací příběhů
a pohádek, povídáním si v „komunikativním kroužku“, společnými aktivitami ve třídách i na zahradě… Je toho
spousta, co ve školce děláme a rodiče mají určitě hodně možností, jak se
o tom přesvědčit. Především se o dění
dozvídají samozřejmě z vyprávění
svých ratolestí.
Přejeme všem dětem i rodičům, ať se
jim ve školce líbí a chodí k nám rádi.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Co přineslo léto…
Reprezentace Domova v Evropě
Začátkem července se naši uživatelé
představili na mezinárodním turnaji
v Polské Toruni. Metropole Kujavsko-pomořského vojvodství byla dějstvím
Mistrovství Evropy ve fotbale pro hendikepované. Daleká cesta uprostřed
noci do neznámého prostředí nebyla
vůbec jednoduchá, ale naši uživatelé společně s personálem to zvládli
a mohli se tak soustředit na výkony.
Barvy české vlajky hájil náš tým a tým
ze západních Čech. Na kvalitně obsazeném turnaji se naši uživatelé neztratili a zanechali dobrý dojem. Akce se
nesla v duchu fair-play, kvalitní zápasy
se střídaly s různými výlety. Poděková-
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ní patří všem, kteří se na přípravě akce
podíleli a také uživatelům za vzornou
reprezentaci Domova u rybníka Víceměřice i mimo naše území. Vzhledem
k dlouhé cestě do místa dějiště, to naši
uživatelé a zaměstnanci zvládli a odnesli si mnoho hezkých dojmů.
Úprava zeleně v okolí
Říká se, že první dojem je jenom jednou a už ho nikdy nezměníme, proto
je také pro nás důležité, aby venkovní
prostředí působilo esteticky a útulně.
Zeleň a celková úroveň prostředí vytvářejí mnoho možností pro odpočinek
nebo aktivní relax, procházky v parku,
poznávání stromů a keřů nebo jen tak
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posedět přes slunečné dny někde ve stínu. V Domově jsme se rozhodli postupně upravovat zeleň ne jenom v samotném areálu, ale i v jeho okolí. Staré keře
nahrazují nové, vysazují se nové živé
ploty, upravují se zelené plochy a vysazuje tráva. Vzhledem k našim možnostem jdeme krok za krokem. Věřím, že
i návštěvníci našeho zařízení se u nás
budou cítit dobře a nebudou váhat posedět někde v okolí. Naší prioritou je
zelené plochy upravovat i nadále, zeleň
zotavit a vytvářet rekreační zóny.
Nový obor košíkář
Ve spolupráci s Euroinstitutem se nám
letos podařilo rozjet nový vzdělávací
obor košíkář, který začátkem září napsal svoji první kapitolu. Košíkářství
má v našem zařízení dlouholetou tradici, snažíme se ji prohlubovat a uchovat, proto byla jedna z možností otevřít
obor a učit pletení i další. Vzdělávání
je určeno uživatelům, kteří pravidelně
navštěvují teoretickou a praktickou výuku. Jsme rádi, že se nám povedlo najít koncepci vzdělávání a doufáme, že
košíkářství bude mít ještě dlouho neza-

stupitelné místo v našem Domově.
Žáci jiného oboru přes léto úspěšně složili závěrečné zkoušky a těší se z toho,
že budou moci své znalosti někde využít. Naši zaměstnanci se snaží připravit pro uživatele pracovní prostředí
a začlenit je dle schopností do běžného
života. Součástí začlenění jsou různé
podpůrné činnosti, které mají uživatele
připravit na běžné životní situace.
Nová prádelna
Již v září se těšíme na dokončení opravy prádelny. Ta nás „strašila“ poměrně
dlouho a její oprava byla nezbytná. Právě probíhají dokončující práce a pevně věříme, že opět se rozjedou bubny
praček a budeme prát. Osobně považuji tuto opravu za velice významnou,
vlastní prádelnu nemá každý a pro nás
to představuje neskutečnou úsporu
času, financí a práce. Očekávání je velké,
oprava si vyžádala angažovanost mnoha zaměstnanců. Jak jsem zmínil, krok
za krokem vytváříme vhodnější prostředí pro uživatele, ale i zaměstnance. Věříme, že se nám podaří vytvořit prostředí,
ve kterém se bude každý cítit skvěle.

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
25. července 2018 Exkurze v Semo Smržice (ČZS)
Na středu 25. července odpoledne zajistil sbor odborných instruktorů územního sdružení zahrádkářů v Prostějově
pro zájemce z organizací Exkurzi do
šlechtitelské stanice SEMO ve Smržicích, která se zabývá šlechtěním, pěstováním a výrobou osiv.
Při čekání na začátek prohlídky jsme
měli možnost navštívit podnikovou

prodejnu, kde jsme si mohli vybrat
a zakoupit osiva z nepřeberného množství odrůd od každého druhu zeleniny
či květin. Zatím jsme si vybrali většinou jen osiva na podzimní výsev. Ale
v předjaří sem určitě vyrazíme na nákup semen na celou sezonu. Vstup do
prodejny je volný a od Prostějova jsou
to jen tři kilometry cesty autem navíc.
9
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Ale ten výběr z té obrovské nabídky určitě stojí za to. To si klidně člověk koupí
i to, co nechce. 
Při vlastní exkurzi nás pak areálem
provázela paní Ivana Hasalová, která
už v Semu pracuje spoustu let, takže
ihned z patra dokázala bez zaváhání
zodpovídat všetečné otázky od informaci chtivých návštěvníků. V úmorném vedru jsme procházeli mezi obrovskou spoustou fóliáků, většinou
osazenými okurky, mrkví, paprikami,
rajčaty, ale zahlédli jsme i lilek a další
druhy zelenin. Nebylo v našich silách
obejít fóliovníky všechny. Fóliovníky
byly dokonale uzavřené a ve větracích
oknech, přes která jsme nahlíželi, byly
husté sítě proti hmyzu. A tady nám byl
vysvětlen princip šlechtění a produkce dokonalého osiva, což mne osobně
velmi zaujalo, neboť jsem se dozvěděl
věci, jež jsem dosud ani netušil. Každý
fóliovník je řádně utěsněn a je v něm
odrůda, která se šlechtí a produkuje
jedno-druhové osivo. Jsou zde vysazeny samčí a samičí rostliny a každý fóliák má uvnitř svůj vlastní úl s pilnými
včelami, které se starají o dobré opylení. A dobře utěsněno musí být nejen
proto, aby včely neulétly, ale hlavně

proto, aby jiné včely nebo hmyz neopylily šlechtěnou odrůdu jiným nežádoucím pylem, třeba z vedlejšího skleníku,
a výsledné osivo bylo jen takové, které
je žádoucí.
I přesto, že je sortiment šlechtění ve
Smržicích velký, tak nezanedbatelné
množství osiv jim pěstují a dodávají smluvní partneři. Vyprodukované
plody se pak odsemeňují a semínka se
několikrát vysouší a čistí až do finální
podoby, tak jak je známe ze sáčků. Při
poslední části prohlídky začínala bouřka, jen taktak jsme se stihli schovat do
sušičky a třídírny semen, kde nám naše
průvodkyně zodpověděla i poslední
dotazy. Po dešťové přeháňce jsme poděkovali za instruktáž, rozloučili jsme
se a rozjížděli k domovům. Ještě jsem
zapomněl napsat, že prohlídky se zúčastnilo přes šedesát zájemců, nás víceměřických bylo čtrnáct. Byla to jedna
z dalších povedených akcí pořádaných
Územním sdružením zahrádkářů
v Prostějově. O týden dříve proběhla
na územním sdružení degustace meruněk, kdy se ochutnávalo asi osm druhů. I této akce se účastnili tři zájemci
z Víceměřic.
Petr Buriánek

26. července 2018 Prohlídka zahrádek (ČZS)
Letošní suché žhavé léto bylo v plném
proudu a já jsem oslovoval vytipované
zahradomilce a přesvědčoval je, zda
bychom mohli nakouknout do jejich
království. Byl jsem odmítán s tím, že
jim úroda zaschla, anebo mi zrovna odjížděli na dovolenou. Až v posledních
chvílích se mi to nakonec podařilo,
takže i letos mohla tato oblíbená akce
10

proběhnout. No a tak jsme se ve čtvrtek
26. července kolem páté hodiny sešli
na obecní zahradě u Brodečky a odtud
jsme si to namířili k manželům Horákovým. Z rozpálené ulice jsme vešli do
mírného polostínu a rozdíl byl hned
cítit. Chladivější klima zde vytváří
vzrostlé stromy na zahradách, stromy
kolem Brodečky a ze Svodnice a v ne-
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poslední řadě i samotný tok Brodečky. Oproti téměř pouštnímu prostředí
nových ulic v kopci, s totální absencí
stromů dávajících stín, je stejných třicet
stupňů u potoka mnohem snesitelnějších. V letošním roce díky počasí bylo
vše dozrálé tak o dva až tři týdny dříve, takže u Horáků jsme viděli česnek
a cibuli už jen při prosychání, taktéž
bramborám už končilo vegetační období, stromy byly obsypány úrodou, ať
švestky či ryngle, tak jabloně i hrušky.
I v okrasné zahradě většina květů již
dokvétala včetně mečíků. Pan Jaroslav
Horák nás ještě upozornil na zajímavost. Dva vzrostlé ořešáky na konci
zahrady kvetly ve stejnou dobu. Jeden
byl obsypán plody, na druhém nebyl
ani oříšek.
Druhá navštívená zahrada byla hned ve
vedlejším domě u paní Elišky Uhlířové.
Ve stejně příjemném polostínu vzrostlých stromů byly na nezastíněných
místech zahrady rozmístěny záhony se

základní zeleninou a květinami, samozřejmě taktéž pečlivě vypleněné. Zajímavým bonusem této zahrádky byla
lavička pod vzrostlou hrušní, která
nabízela příjemný odpočinek ve stínu
po celý den. Také na této zahrádce byly
stromy obtíženy ovocem – švestkami,
meruňkami, špendlíky, hruškami, jablky,… Celkovým zajímavým uspořádáním tato zahrádka dýchala kouzlem
starých dobrých časů.
Po prohlídce zahrádek u mezimostí
jsme se přesunuli ke kolejím uprostřed
vesnice. Zde jsme navštívili zahrádku třetích z oslovených a tou bylo zelené království manželů Edy a Pavly
Novotných. Čekaly zde na nás opět
pečlivě vypleté záhony se zeleninou
všech druhů obklopeny kvetoucími
či dokvétajícími trsy trvalek, mečíků
a letniček. Okrasná zahrada v přední
části je rozdělena kameny vydlážděnými chodníčky, střídají se zde květiny, trvalky trávy, či keře v několika

Návštěvníci zahrádek
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výškových patrech, takže kam člověk
pohlédne, tam si oko pěkný kvetoucí
kout najde. Zajímavostí této zahrádky
je krásný stupňovitý bylinkový záhon
ve tvaru velké spirály, která má společně s vysázenými bylinkami své kouzlo. Celý ráz zahrady i odpočinkového
dvora dolaďovaly keramické doplňky
a výtvory. Taktéž všechna okna na rozsáhlém bývalém hospodářském dvoře byla osázena truhlíky s květinami,
což značí každodenní nelehkou práci
je všechny pozalévat. Po společné fotografii a drobném občerstvení s pečenými pamlsky i něčím na zapití, které
nám nabídli majitelé všech tří navštívených zahrádek, jsme se přesunuli (ještě
naposled) o dům vedle, kde proběhla

obvyklá závěrečná beseda s občerstvením, jež pro účastníky věnují zahrádkáři. Ani letos nechyběla tradiční klobása
z udírny, moučník, spousta zeleniny,
chleba s čerstvým škvarkovým sádlem,
nealko na zapití, ale i štamprlky jablíčkové.
Opět proběhla příjemná beseda, při
které jsme domluvili dřívější termín
prohlídek, někdy v měsíci červnu. Někdo možná namítne, že na některých
zahradách už jsme byli. Ale zahrada
ani příroda není stejná každý den, natož pak po pár letech, stále je na co koukat, každoročně je úplně rozdílné počasí, stále nás má čím překvapit. Prostě:
Příroda je mocná čarodějka!
Petr Buriánek

25. srpna 2018 Mikroregion Němčicko se baví
Letošní ročník akce „Mikroregion
Němčicko se baví“ se konal 25. 8. 2018
v Koválovicích – Osíčanech. Naši obec
v tomto ročníku reprezentovali pod
vedením našeho starosty Eduarda Novotného Eliss Jiráková, Romana Novotná, Michal Horák, Jaroslav Horák
ml., Michal Janík ml. a Michal Matoušek. Družstvo čítající tři Michaly, dvě
holky sotva přesahující 160 cm a mladého Fčelku by se dalo nazvat vysněným týmem. První disciplína spočívala v nafukování balónků pumpičkou
na matrace. Jakkoliv jednoduše to zní,
nafouknutí bylo možné pouze poskakováním zadkem po pumpičce, a to až
do prasknutí balónku. Pro diváky byla
soutěž opravdu k pobavení, ale téměř
všichni soutěžící byli vyčerpaní už po
půlce nafukovacího procesu. Jako dru12

há proběhla soutěž v převlékání trička
– každý člen družstva musel mít tričko
na sobě a samozřejmě v co nejkratším
čase, takže rozhodující byla zvolená
technika a svižnost. Třetí a pro soutěžní družstva poslední soutěž už se konala v klasičtějším stylu. Spočívala ve
slalomu s pingpongovým míčkem na
lžičce. I v tomto kole se našemu družstvu dařilo velmi dobře. Proluky mezi
jednotlivými soutěžemi vyplňovala
hudba a různá představení, která si pořadatelé ve spolupráci s jinými spolky
a kroužky pro diváky přichystali. Za
zmínku stojí i nepřeberné množství
výborného jídla, nápojů a nechyběla
ani malá tombola. Starostové si užili už poměrně klidnou a nenáročnou
poslední disciplínu, která rozhodovala
o osudu družstva v celkovém pořadí –
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házení šipkami na terč. Poté se čekalo
na sečtení výsledků a vyhlášení vítězné
vesnice, která převezme klíč k mikroregionu. V letošním roce na tom byla nejlépe obec Koválovice – Osíčany, druhé
Tvorovice a třetí Mořice. Naše družstvo se dělilo o 5. – 8. místo s obcemi,

které měly stejný počet bodů. Celkové
pořadí nás nezarmoutilo, protože jsme
dostali výborný dort a podívali se na
krásný ohňostroj, kterým bylo soutěžní
odpoledne zakončeno.
Romana Novotná

Soutěžní družstvo naší obce

8. září 2018 Mikroregionem na kole (MRG, OÚ)
Druhá zářijová sobota patří už po
spoustu roků k svátku cyklistů Mikroregionu Němčicko, díky akci s názvem
„Mikroregionem na kole“. Oblíbené cyklovyjížďky se každoročně zúčastňuje
větší a větší počet cyklistů. Startovat
může každý dle svého uvážení z kterékoliv obce regionu, kdy je na cestu
vybaven mapkou regionu, do které při
průjezdu obcemi, trasou dle vlastního

uvážení, sbírá razítka. V obcích bývá
kromě razítka připraveno nějaké občerstvení a někdy i doplňkový program
nebo zajímavost, která není pravidlem
ani podmínkou.
U nás ve Víceměřicích kromě dobrého
občerstvení v podobě chleba se salámovou pomazánkou, pití a hroznového
vína, byla k odpočinku nabídnuta i možnost navštívit zahrádkářskou výstavu
13
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v zasedačce, kterou téměř polovina cyklistů navštívila a na chvíli si vydechla.
(o výstavě si přečtete v dalším článku)
K nalezení jsme byli snadno. Letos jsme
cestu k obci označili recesní stylovou
dekorací starého jízdního kola ověnčeného květinami. Směrníku si všimli
nejen cyklisté, z nichž spousta se u dekorace fotila, ale i hejtman Olomouckého kraje, který jel na slavnostní dojezd
cyklistů do Dřevnovic a zmínil se o této
zajímavosti při debatě se starosty. (Takže si myslím, že v příštím roce ukazatelů ze starých kol bude po trase určitě
víc, že budeme zkopírováni, tak jako
kdysi, když jsme jediní začínali a nabízeli chléb se škvarkovým sádlem. Letos
už prý byla podobná pochutina ve třetině vesnic. )
Z naší obce na trasu vyjelo kolem třiceti
cyklistů a pro razítka se u nás zastavilo

kolem 1100 účastníků cyklovyjížďky.
Loni jich byla necelá tisícovka. Mně
osobně tato akce připadá víc smysluplnější než pokusy o megaprogramy
na akcích „Mikroregion se baví“. Na
projížďku jsou pro obce zanedbatelné
náklady a přitom se aktivně zapojuje
obrovské množství lidí. Pořádání „Mikroregionu se baví“ stojí obce obrovské
částky peněz, nervů a práce, aktivních
je asi 80 soutěžících a ostatní jen pasivně přihlížejí v roli diváků. Ale to je jen
můj osobní názor.
Závěrem můžu konstatovat, že i díky
letošnímu příjemnému počasí se výlet
na bicyklech vydařil a jako obec jsme
tuto akci zvládli velmi důstojně a reprezentačně.
		
Z pohledu zastupitele
Petr Buriánek

8. - 9. září 2018
Výstava zeleniny, ovoce a květin (ČZS)
Na druhý zářijový víkend bývá už po
několikátý rok v zasedačce obecního
úřadu připravena zahrádkářská výstava zeleniny, ovoce a květin. I přes
suchý rok se podařilo díky aktivním
vystavovatelům v dodaných kolekcích
vytvořit zajímavý a různorodý průřez letošní, nejen víceměřické, úrody.
A tak zde byly k vidění jablka, hrušky,
jablkohrušky „nashi“, švestky, ryngle, papriky, rajčata, feferony, petržele,
mrkve, fazole, brambory, řepy, cukety,
cibule česneky, dýně, hrozno – prostě od každého něco. Mezi zvláštnosti
letos patřil stromek s granátovými ja14

blky či mandle. Zaplněné řady stolů
s výpěstky doplňovaly vázy s květinami. Očím návštěvníků, podle spousty
kladných ohlasů, lahodila i tři naaranžovaná zákoutí, která vytvořila paní
Pavla Novotná. Pod schody byl vinařský koutek s hrozny a lisem, ve schodišti mini trakaře s úrodou cuket, dýní,
patizonů a nahoře pak zahrádkářský
kout s naším logem doplněný tematickými předměty vážící se k zahradničení a doplněn aranží větví keřů s plody
a květinami. K nahlédnutí byly i zahrádkářské pomologie či podobné instruktážní knihy. Z návštěvy výstavy si
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kromě příjemného pocitu bylo možné
odnést domů i nějakou tu živou rostlinu: kaktusy, sukulenty, trvalky, stále
plodící jahody či pokojovky. Jak sami
můžete vyčíst z těchto řádků, tak nabízený sortiment této výstavy ať k vidění
či nákupu byl velký.
Jelikož akci pořádáme souběžně s akcí
„Mikroregionem na kole“, tak naši výstavku letos opět shlédlo kolem 400
cyklistů. Z „běžných“ domácích návštěvník vidělo naši expozici asi 70 příznivců zeleně. Navštívili nás i přátelé
z dalších zahrádkářských organizací

v okrese – z Dobromilic, Určic, Držovic a z Prostějova, kteří naši výstavu
hodnotili velmi kladně, což nás potěšilo. I já osobně si myslím, že se nám
podařilo vytvořit krásnou expozici, se
kterou jsme dobře reprezentovali naši
obec před spoustou návštěvníků z celého regionu. Chtěl bych moc poděkovat
všem, kteří k tomuto výsledku přispěli
svým umem, časem, vzorky a pomocí.
DĚKUJI!
		
Petr Buriánek,
předseda zahrádkářů

GRATULACE
ZA ÚSPĚŠNÉ REPREZENTOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NA MISTROVSTVÍ EVROPY V CHORVATSKU
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
PATŘÍ

EMĚ FIDRMÁKOVÉ

ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
SOUTĚŽNÍ OKÉNKO
Jak se nám dařilo a pozvánka na turnaje v novém ročníku 2018/2019.
Před pozvánkou na nový ročník soutěže bych rád připomenul náš úspěch ze
sezóny 2017/2018, kde jsme se umístili na 1. místě v konkurenci 8 týmů viz

tabulka níže. Po domluvě členů týmu
jsme se rozhodli setrvat ve stejné soutěži 2. Ligy malé kopané Prostějov a dát
tak přednost konání turnajů v domácím a blízkém okolí.

Pořadí

Mužstvo

Utkání

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Víceměřice

14

10

0

4

51:24

30

2.

Smržice

14

9

2

3

47:32

29

3.

Čehovice, Hluchov

14

8

2

4

47:30

26
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Pořadí

Mužstvo

Utkání

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

4.

Dřevnovice

14

7

2

5

66:38

23

5.

Béci PV

14

5

1

8

31:49

16

6.

Zavadilka PV

14

5

1

8

32:32

16

7.

Hymláci PV

14

4

0

10

34:82

12

8.

Graphic PV

14

2

4

8

26:47

10

Tab. 1: – Výsledková tabulka fotbalové sezóny 2017/2018

Obr. 1: – Tým SK Mexiko z posledního turnaje 9. 6. 2018 v Dřevnovicích
Rozpis a pozvánka na nadcházející turnaje v nové sezóně 2018/2019 v 2. lize malé

kopané Prostějov při Okresním sdružení
České unie sportu Prostějovska, z.s.

1. Turnaj, sobota 15. 9. 2018, pořadatel SK Dřevnovice
8.00

SK DŘEVNOVICE – FC ZAVADILKA PV

9.00

SK DŘEVNOVICE – FC BÍLÝ BALET PV

10.00

SK MEXIKO – FC ZAVADILKA PV

11.00

FC BÍLÝ BALET PV – SK MEXIKO

16
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2. Turnaj, Sobota: 29. 9. 2018, Pořadatel: SK Mexiko
8.00

SK MEXIKO – BÉCI SOKOL 2 PV

9.00

FC JUNIORS HLUCHOV – SK MEXIKO

10.00

SK DŘEVNOVICE – BÉCI SOKOL 2 PV

11.00

SK DŘEVNOVICE – FC JUNIORS HLUCHOV

3. Turnaj, Sobota: 13. 10. 2018, Pořadatel: SK Dřevnovice
8.00

SK Čehovice, Hluchov – SK DŘEVNOVICE

9.00

TTCE KLOPOTOVICE – SK DŘEVNOVICE

10.00

SK ČEHOVICE,HLUCHOV - SK MEXIKO

11.00

SK MEXIKO – TTCE KLOPOTOVICE

4. Turnaj, Sobota: 27. 10. 2018, Pořadatel: SK Mexiko
8.00

SK MEXIKO – SK DŘEVNOVICE

9.00

TTCE KLOPOTOVICE – SK ČEHOVICE, HLUCHOV

10.00

FC ZAVADILKA – BÉCI SOKOL 2 PV

11.00

FC JUNIORS HLUCHOV – FC BÍLÝ BALET PV
Michal Hamala, 1. místopředseda SK Mexiko

MEXICO CUP 2018
V sobotu 14. 7. 2018 proběhl XII. ročník tradičního turnaje v malé kopané
„MEXICO CUP“ – memoriál Antonína
Dostálíka (člena a spoluzakladatele SK)
v areálu Domova u Rybníka ve Víceměřicích. Již od rána se nesla areálem dobrá nálada, kterou podpořilo tradičně
nádherné slunečné počasí, ve kterém
byste raději trávili čas u vody místo běhání za míčem .
Turnaje se zúčastnily 4 týmy: domácí
SK Mexico, SK Dřevnovice, Doloplazy

a Brodek u Prostějova. Původně bylo
přihlášeno 5 týmů, ale 1 tým nám ráno
oznámil, že se nedostaví. Z minulosti
jsme na tuto situaci již připraveni a tak
nás to ani nepřekvapilo. Průběh turnaje
to neovlivnilo. Po úvodním slově předsedy SK Víceměřice Vladimíra Fialky
a po následném rozlosování se začalo
„bojovat“ o body, vše řídil rozhodčí p.
Krátký. Ještě před výkopem 1. utkání
předal předseda SK Víceměřice cenu
členovi Víťovi Soldátovi za aktivní činnost v SK.
17
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Obr. 2: – Tým SK Mexico, Mexico cup 2018
Hráči domácího SK Mexico:
Michal Hamala, Dominik Matoušek,
Mirek Musil, Zdeněk Špička, „pin-

ďa“, Martin Vojtíšek, Pavel Iránek,
Jiří Dostálík.

Jednotlivé výsledky:
SK Mexico – Brodek u Prostějova		
Doloplazy – SK Dřevnovice			
SK Mexico – Doloplazy			
Brodek u Prostějova – SK Dřevnovice		
SK Mexico – SK Dřevnovice			
Brodek u Prostějova – Doloplazy		

1:4
3:1
5:1
3:3
3:0
5:2

Výsledková tabulka:
Pořadí

Mužstvo

Skóre

Body

1.

Brodek u PV

12 : 6

7

2.

SK Mexico

9:5

6

3.

Doloplazy

6 : 11

3

4.

SK Dřevnovice

4:9

1
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Kolem poledne se odehrály 2 exhibiční
zápasy. Nejdříve hrály proti sobě děti,
oranžoví versus žlutí, utkání skončilo
nerozhodně 4:4 (branky/oranžoví: 2 x
– Paťa Musil, 2 x – Petr Daniel, branky/

Následovalo již tradiční utkání klientů
Domova u Rybníka, kteří byli doplnění
vychovateli proti výběru SK Mexico. Po
boji skončil zápas také nerozhodně 2:2.

žlutí: 2 x Tomášek Fialka, 2 x – Lukášek
Musil). Nakonec musely rozhodnout
až pokutové kopy, kde měli více štěstí
žlutí a vyhráli 2:1.

Obr. 3: – Tým děti, Mexico cup 2018
Při pokutových kopech si lépe počínali
klienti Domova u Rybníka a vychovatelé a nakonec vyhráli poměrem 3:2.

Obr. 4: – Tým klientů Domova u rybníka a vychovatelů, Mexico cup 2018
19
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Účastnící turnaje se opět mohli těšit
na domácí prostředí, výbornou partu
lidí, bohatou tombolu a ceny. Děti měly
k dispozici zdarma skákací hrad a laskominy, které zprostředkovala Místní
organizace ČSSD. Turnaje včetně vyhlášení výsledků se také zúčastnila
paní Božena Sekaninová, která měla
tradičně pro děti připraveno mnoho
dárků. Samozřejmě nechybělo výborné
občerstvení, které zajišťovali již tradičně Jara Kroupa „baťa“ a Kamila Dostálíková. A ve výčepu se o pravidelný
pitný režim staraly: Danča Dostálíková, Anička Vránová a Janča Musilová.
O hudbu se staral Kuba Štébl a focení
turnaje zajišťovala Marcela Iránková.
Mé obrovské díky patří všem, co přispěli k organizaci turnaje, členové: Jirka Dostálík, Mirek Musil, Pavel Iránek,
Michal Hamala, Dominik Matoušek,
Adam Gottvald a další, dále zástupcům obce Víceměřice v čele se starostou p. Novotným, místním spolkům –

SDH a všem sponzorům, kteří přispěli.
Také všem dalším co se podíleli ať už
finančně nebo jinak na organizaci turnaje. Pokud jsem na někoho zapomněl,
tak se předem omlouvám.
A samozřejmě je nutné poděkovat
všem partnerkám hráčů, členů, které
podporují své drahé polovičky v této
činnosti.
Také patří naše díky rozhodčímu
p. Krátkému, který přispěl k výborné
atmosféře turnaje.
Jedinou kaňkou na turnaji je účast obyvatelů Víceměřic na tradiční akci, která
je věnována právě také jim. Tak snad
příště .
A už teď se můžeme těšit na další XIII.
ročník, který se opět uskuteční během
července 2019.
Vladimír Fialka – předseda SK Mexiko

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
V dnešním ohlédnutí se podívejme ve
zkratce na život obyvatel naší vesnice
z pohledu jednoho z nejstarších povolání lidstva – zemědělství. Po celou historii v obci vždy převažovala činnost
spojená s obhospodařováním půdy
a chovem dobytka. Samozřejmě zde
žila celá řada řemeslníků a lidí živících
se dalšími profesemi. Část pracovala
přímo v obci, ale v průběhu rozvoje
průmyslu a dalších oborů musela část
obyvatel za prací denně nebo i sezónně
dojíždět. Týkalo se to zejména stavebních a průmyslových výrobních oborů.
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Dnes bych rád připomněl velmi krátce
a stručně rozvoj zemědělské činnosti
v posledních 100 letech. Po I. světové
válce převzal stát pozemky, které byly
majetkem vlastníků zámku. V letech
1924-25 byly provedeny v obci pozemkové úpravy, které převzatou půdu
rozdělily mezi stávající rolníky, domkáře a ostatní zájemce. V období před
II. světovou válkou neměl nikdo ze
zemědělských rodin celkovou výměru
pozemků nad 10 hektarů. Pouze řád
sester Dominikánek obhospodařoval
vlastní výměru téměř 20 ha a další po-

Víceměřice

zemky měl v pronájmu v katastru naší
i okolních obcí. Po výstavbě objektů
rodinou Pollákových na chov hovězího
dobytka i k tomuto hospodářství náležela větší výměra zemědělské půdy,
ale šlo o pozemky nejen v naší obce, ale
i např. v Nezamyslicích a Němčicích
nad Hanou.
Pěstovány byly všechny hlavní druhy
plodin – pšenice, ječmen, oves, brambory, pícniny /vojtěška a jetel/. Zvláštní postavení mělo pěstování cukrové
řepy, protože v Doloplazích a Němčicích nad Hanou byly postaveny cukrovary a pěstitelé v obci se stali jejich
akcionáři se všemi závazky, ale i výhodami při dodávkách cukrovky ke zpracování. Československo bylo v období
první republiky významným výrobcem cukru. Hovořilo se o tzv. bílých
baronech. Skrojky a cukrovarnické řízky tvořily významnou část krmiv pro
zimní období zejména pro chov hovězího dobytka. V neposlední řadě pěstování cukrovky, pod kterou se vždy
hnojilo při podzimní orbě hnojem, významně přispívalo k dobré úrodnosti
hanáckých půd. Následně pěstovaný
sladovnický ječmen byl významnou
surovinou pro výrobu sladu ve sladovnách v Mořicích, Ivanovicích na Hané
i Prostějově.
Složité období prožívaly selské rody
v období okupace v letech 1939-1945.
Předepsané povinné dodávky pro zásobování nejen obyvatel, ale i armády
byly soustavně kontrolovány a neplnění tvrdě postihováno. Zatajování stavů hospodářských zvířat, nepovolené
zabijačky nebo prodej na černém trhu
končily nezřídka až koncentračním táborem. V naší obci byl takto postižen

Josef Toman, který v koncentráku zahynul.
Ani po skončení války nebyla situace o mnoho lepší. Pokračoval lístkový
systém, a to nejen na potraviny a dodávky zemědělských surovin – rostlinných i živočišných surovin. Plnění
předepsaných dodávek bylo stále kontrolováno. Zavedeny byly i dodávky
ze zabitých jatečných prasat u všech
chovatelů. Nejméně jedno jatečné prase bylo krmeno téměř v každé rodině
v obci. Byla to existenční nezbytnost
pro zajištění obživy rodiny zejména
v zimním období. Způsob domácích
zabijaček byl dokonale propracován.
Nevyužitým odpadem z celé zabijačky
byly jen štětiny a část kostí. Vše ostatní bylo zpracováno. Starší ročníky si
dobře pamatují na dovednost řezníků
v naší obci – Sahánek Jan, Sahánek Vladimír, Formánek Jan, Skoupilík Alois,
Kočí Jan a někdy zaskakovali i řezníci
z okolních vesnic. Z každého prasete
byla povinnost odevzdat část kruponu
– stažené kůže ze hřbetní části prasete
ke zpracování pro kožedělný průmysl a také část vyškvařeného sádla. Na
obalu z nepropustného papíru byla
vždy zapsána váha a jméno osoby, která sádlo odvedla. V r. 1947 bylo velmi
sucho, úroda malá a to vše ještě vytvářelo vyšší tlak na zemědělce.
Pro vytvoření si představ o rozsahu
zemědělské výroby uvedu několik čísel. Plocha obhospodařované půdy
v katastru obce činila cca 240 ha. Část
pozemků vlastnili zemědělci i v okrajových částech sousedících katastrů
a naopak na našem katastru měli v majetku pozemky lidé i z okolních vesnic.
V roce 1952 bylo v naší obci chováno
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153 krav, 35 koní, 1 tažný vůl, 56 prasnic
a 149 kozí. Ve dvorech téměř ve všech
rodinách byly desítky slepic, kačen,
hus, krůt. Také králíků bylo bezpočet.
V řadě domů byly chovány ovce a holubi. V květnu, kdy na sv. Floriána jsou
v obci Hody, byly hlavním chodem na
svátečním stole především kůzlata,
protože nejméně jedna koza byla chována v téměř každém domě. V dnešní
době je v obci cca 15 krav a 1 koza. Žádný kůň, prasnice nebo tažný vůl. Drůbež je chována jen ojediněle, drobných
zvířat a králíků je také jen zlomek stavu
před padesáti léty.
Přichází 50. léta. Je vyvíjen politický
tlak na zakládání JZD /Jednotných zemědělských družstev/. Do zřízených
Strojních traktorových stanic je soustředěna výkonná zemědělská mechanizace /traktory, pluhy, sekačky, secí stroje,
dopravní prostředky, …/ na pomoc
zakládaným zemědělským družstvům.
Jako v každé obci byli i zde dobří
a méně úspěšní hospodáři. Tlak byl vyvíjen na odchod mladých lidí z rolnických rodin do průmyslu, který se rychle rozvíjel a neměl dostatek pracovních
sil. Nástroji k tlaku na zemědělce k založení družstva byly i v některých případech vysoké předepsané dodávky
zemědělských produktů a výměny pozemků s přesunem do větší vzdálenosti
od obce a tím zvýšení náročnosti práce. V naší obci, na rozdíl od některých
okolních, nebyla provedena konfiskace
zemědělského majetku nebo označení
hospodáře jako kulaka v žádném případě. S odstupem doby a po zkušenostech se zemědělskými restitucemi po
r. 1989 jsem se opakovaně přesvědčil,
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že pod pláštíkem politického tlaku
byly v některých obcích v okolí řešeny
mnohaleté přetrvávající rodinné a sousedské majetkové a osobní vztahy.
V obci bylo založeno JZD až v poslední části zakládaných družstev v okrese Kojetín. Zakládajícími byla většina
rolníků. Do družstva vstoupila i řada
chalupníků s nepatrnou výměrou
vlastních pozemků. Od počátku bylo
ustaveno JZD IV. typu. Byly sloučeny
pozemky a sveden větší dobytek do
určených stájí v zemědělských usedlostech. Soustředěno bylo zemědělské
nářadí a další pro provoz potřebné prostředky – osiva, sadba. Vložený živý
a mrtvý inventář byl podle přijatých
stanov oceněn a postupně bylo 80 %
hodnoty vloženého majetku vlastníkům vyplaceno. Podíl 20 % byl určen
jako vklad do tzv. nedělitelného fondu,
který byl rezervou pro vyrovnání v případě špatných výsledků v hospodaření
v některém méně úspěšném roce. Prvním předsedou družstva se stal Čech
Vojtěch – rolník, po něm na jeden rok
vedl družstvo Vrána František – rolník.
Následně byl zvolen do čela družstva
Řezníček František - rolník z Hrušky
a po něm až do doby sloučení s JZD
Nezamyslice zastával funkci předsedy
Pospíšil Vladimír – rolník, který vykonával téměř po celou dobu samostatného družstva velmi úspěšně i funkci
zootechnika.
Základem řízení a hospodaření družstva byl CVFP – celoroční výrobně finanční plán, který určoval množství
živočišné i rostlinné produkce, podmínky k jejímu zajištění a ve finančních
ukazatelích určoval náklady i výsledky
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hospodaření. Počátky nebyly jednoduché. Nedostatek výkonné mechanizace,
velký podíl ruční namáhavé práce, nutnost celé obměny základního stáda krav
/nemocných brucelózou a tuberkulózou/, potřeba nové výstavby hospodářských objektů…. Odměna za práci byla
počítána podle norem nebo méně podle
odpracovaného času v pracovních jednotkách. Podle výsledku ročního hospodaření byly jednorázově vypláceny
tzv. doplatky, které všechny pracovníky
vždy potěšily. V počátku hospodaření
byly členům družstva přiděleny „záhumenky“, na kterých si pěstovali brambory, řepu a další potřebné zemědělské
rostliny. Později byly zrušeny a každý
člen dostával podle schválených pravidel ročně určitě množství obilí, brambor, případně dalších zemědělských
produktů. Za jarní obdělanou výměru cukrovky /přesekání, vyjednocení,
okopávku a sklizeň/ byl za významně
sníženou cenu vydán po skončení roku
cukr, který družstvo obdrželo za dodávku cukrovky do cukrovaru.

Postupně byla prováděna výstavba hospodářských objektů. V začátcích byl
zajištěn provoz v areálu Pollákovo po
ukončení činnosti státem provozovaného výkrmu hovězího dobytka. Byly zde
postupně zřízeny stáje pro dojnice, koně,
výkrm prasat a sklad obilovin, brambor,
krmiv. Po celou dobu samostatného JZD
zde byly i kanceláře pro řízení družstva.
V začátcích byl dobytek umístěn v jednotlivých zemědělských usedlostech. Dílna
a garáže pro traktory byly ve dvoře domu
č. 7 – u Novotných s přístupem z ulice za
mlaty. Postupně byla vybudována porodna prasnic /dnes farma rodiny Bogárových/, na farmě sušička obilí, mostní
váha, silážní žlaby, kravín, odchovna mladého dobytka, sklad suché píce, přístřešek na stroje a opravárenská dílna.
V příštím IV. čísle Naší obce zavzpomínáme, co vše se v družstvu pěstovalo,
jaké byly dosahovány výnosy a jak šel
vývoj zemědělské výroby v naší obci
a katastru s postupem času i s vlivem
na celkový život v obci.
Ludvík Ševčík

100 LET V HISTORII NAŠÍ OBCE

Významné události s vlivem na život obyvatel v naší
obci v uplynulých 100 letech
/1918-2018/
• 28. říjen 1918 – Den vzniku samostatné Československé republiky –
vznik státu dvou slovanských národů Čechů a Slováku
• 1918 -1919 – návrat čsl. legionářů
z bojišť I. světové války z východní
i západní fronty

• zestátnění majetku šlechty dekrety presidenta ČSR T.G.Masaryka.
Zákaz používání šlechtických titulů. Do vlastnictví státu převeden
v obci zámek s příslušenstvím a se
všemi k němu náležejícími pozemky
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• 1923 - otevřen místní hřbitov. Do r.
1923 místní občané byli pohřbíváni
především na farním hřbitově v Nezamyslicích
• 1924 – zakoupení zámku a pozemků
Řádem Dominikánek od čsl. státu
a postupné vybavení budov inventářem pro zajištění sociálních služeb
• 1924-1925 – provedena pozemková
reforma v celém katastru obce platná do současnosti. Scelení pozemků
a jejich rozdělení vlastníkům, vytvoření dopravní sítě polních cest. Událost připomíná pomník na památku pozemkové reformy umístěný
u Bloudníka.
• 1925 - provedena změna názvu obce.
Původně Vicoměřice, nově Víceměřice
• 1925 - přivedení elektrické energie
do obce a její rozvod do jednotlivých
usedlostí
• 1928 – vybudován památník obětem
I. světové války u Kaple sv. Floriána
• 1931 – provedena regulace potoka
Broděnka v rámci veřejných prací
v době hospodářské krize. Rozsáhlejší oprava a úprava toku byly na
Broděnce provedeny koncem 60, počátkem 70 let
• II. Světová válka 1941-1945
• přistěhování se do obce značného
počtu osob z Němci vysídlených
obcí na Drahanské vrchovině. Po
skončení války se většinou vrátili
do svých původních sídel nebo našli nová bydliště po odsunu Němců
v pohraničí.
• nasazení mladých lidí ročníků narození 1921-24 na nucené práce v tuzemsku i v Německu
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• osvobození obce 30. dubna 1945 vojáky Rudé armády. Následně byla
v obci ubytována jednotka Rumunské armády. Při osvobozování zahynulo na území obce 18 sovětských
vojáků a 2 rumunští vojáci.
• na následky války a v koncentračních táborech zemřelo 7 občanů obce
/František Štěpánek, Oldřich Pospíšil, Josef Toman, Marta Přidalová,
Karel Tydlačka, Josef Látal Miroslav
Zatloukal/. V koncentračním táboře
zahynul i rodák – učitel Štěpánek,
který působil na severní Moravě.
• 1946 - vybudováno fotbalové hřiště
• 1957 - založeno Jednotné zemědělské družstvo /JZD/ Postupně postavena porodna prasnic, sušička
obilí, kravín, odchovna mladého dobytka, silážní žlaby a mechanizační
dílna. Po založení JZD v obci zřízen
tzv. zemědělský útulek, který od
jara do podzimu navštěvovaly děti
z rodin, kde především ženy pracovaly v zemědělském družstvu. Děti
ráno se svačinkou přišly do útulku,
v poledne se šly naobědvat domů
a odpoledne se opět vrátily do péče
vychovatelky
• 1957 - Státní silnice Doloplazy –
Nezamyslice a následně Víceměřice - Němčice zpevněna asfaltovým
nástřikem. Původně to byla prašná
kamenitá silnice s nutností častých
oprav vyjezděných výmolů.
• 1960 - zrušen správní okres Kojetín,
obec začleněna do okresu Prostějov,
Olomoucký kraj
• závěr 60. léta a počátek 70. léta - vybudována v akci „Z“ hloubková ka-
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nalizace na dešťovou a povrchovou
vodu v obci. Akce provedena dobrovolnou, převážně bezplatnou prací
občanů
60. – 70. léta 20. stol. - vybudována
stávající chata ve Svodnici, stavba,
taneční plocha a obslužnost zásluhou
hasičů a jejich příznivců. Původně
zde po válce menší chatu vybudovali pro svoji činnost Junáci, následně
byla užívána ZO Československého svazu mládeže. Po mládežnicích
převzali chatu hasiči a vybudovali
zde taneční parket a posezení pro
veřejnost
1971 - zahájen provoz mateřské školky v budově základní školy. V průběhu let byl provoz pro nedostatek
dětí v roce 2000 přerušen a znovu zahájen až od školního roku 2007/2008
1973 - kolaudována bytovka JZD 4+2
čp. 136
28. 6. 1975 - ukončeno vyučování
v místní základní škole. Od té doby
děti chodí především do ZŠ v Nezamyslicích. Posledním učitelem působícím na škole byl František Veselý.
1980 – výkup hospodářských stodol
Obcí Za mlaty a zahájena postupná
výstavba 8 rodinných domků
1980 – v Ústavu sociální péče ukončili svoji dlouholetou záslužnou
a obětavou práci řádové sestry dominikánky
1980-82 - vybudován vodovod pitné
vody v obci s čerpacími studnami na
Zápletách a vodojemem na Kozlově
na katastru obce. Hlavní stavby financovala PREFA Doloplazy, místní
rozvody Obec Víceměřice.
1991 - přemístěn poškozený hranič-
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•
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•

ní kříž z Trávníků u Nezamyslic do
Bloudníku. Provedena celková oprava a údržba.
1993 - vybudován od Poliček přívod a rozvod plynu v obci. Akce významně přispěla ke zlepšení ovzduší
zejména v zimním období.
1997 - vybudováno nové veřejné
osvětlení po celé obci.
1999 - vybudována v celé obci nová
podtlaková kanalizace včetně nové
čističky odpadních vod. Hlavním
uživatelem se stal Ústav sociální
péče.
2004 - předán hospodářský areál
Pollákovo za obchodem JUDr. Vítovi a jeho sestře, který získali v rámci
restitucí zemědělského majetku
2005 - Obec Víceměřice zakoupila od Řádu Dominikánek budovy
a pozemky Ústavu sociální péče.
Nemovitý majetek – vybavení bylo
bezúplatně převedeno z
majetku Olomouckého kraje do majetku
Obce Víceměřice
2002 - zahájena výstavba první řady
16 rodinných domků v horní části obce. Výstavba ukončena v roce
2009. V roce 2013 před domy vybudován veřejný chodník po celé délce
ulice.
2008 - Ústav sociální péče přejmenován na Domov u rybníka.
2009 - 2013 – dokončena výstavba
rybníka, odvodu vody z něj do Brodečky na ploše cca 10 ha a výsadba
na Aleji na ploše cca 6 ha v počtu cca
1200 stromů a keřů
2011 - zahájen prodej stavebních pozemků pro II. a III. etapu výstavby
rodinných domků v horní části obce.
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Výstavba 20 rodinných domků ukončena v r. 2016 včetně vybudované asfaltové komunikace, osvětlení a veřejného parkoviště pro osobní auta.
2013 - provedena přestavba domu
čp. 109 na dům pro chráněné bydlení
jako součást služeb poskytovaných
Domovem u rybníka. Dům Obec
získala bezúplatným převodem od
státu pro poskytování sociálních služeb.
2012-13 - provedena oprava budovy
obchodu potravin a změna v poskytovateli prodeje. Nově ENAPO. Před
tím řadu let zajišťovala zásobování
občanů potravinami a dalšími potřebami sl. Ivana Tihelková se svým
kolektivem.
2013 - na budově mateřské školy
provedena výměna všech oken na
budově a průběžně jsou prováděny
úpravy ke zlepšení podmínek pro
pobyt dětí i personálu
2013-14 – v Bloudníku odstraněny
zdraví ohrožující stromy, na části
plochy vybudováno nové dětské hřiště
2016 - dokončena celková oprava
Kaple sv. Floriána, která je majetkem
Obce. Opravena fasáda, vnitřní interiér včetně izolací proti vlhkosti a instalováno nové osvětlení.
2018 - provedena generální oprava
hřbitovních zdí a hlavního vstupu

• 2018 – opravena společenská budova pro poskytování pohostinských
služeb v Bloudníku.
Výše uvedený přehled zachycuje jen
nejdůležitější události v naší obci. Je
mnoho dalších a dá se říci neméně důležitých událostí, které měly svůj vliv
na utváření života nás všech v naší
obci. Měnili se uživatelé jednotlivých
domů, střídali se lidé odpovědní za vedení a rozvoj obce. Mnoho spoluobčanů se v průběhu let věnovalo ve svém
volném čase rozvoji společenského života v různých spolcích a organizacích
– divadelníci, hasiči, sportovci, členové červeného kříže, v politických stranách,… Někteří z rodáků dosáhli svojí
pílí a pracovitostí významných postavení a ocenění v obci, ale i v regionálním a celorepublikovém měřítku. Všem
od nás patří poděkování a hrdost za
jejich dosažené životní výsledky a morální chování. Máme být nad čím hrdi.
Do dalších 100 let si spolu přejme,
aby se v naší obci všem lidem dobře
žilo, měli příjemné a srdečné mezilidské a sousedské vztahy. Naši rodáci
a spoluobčané, které osud zavane do
světa, aby vždy v dobrém vzpomínali
na dobu, kterou v obci prožili a rádi se
do ní mezi své příbuzné a známé vždy
vraceli.
Ludvík Ševčík

Víceměřice

Povídky z pera pana Outraty
Milí čtenáři, jednoho rána, v půli měsíce června jsem byl při svém každodenním pozorování našeho rybníku nemile překvapen zmizením labutí mámy,
dosud svědomitě celých pět týdnů sedící na dobře vyhlédnutém a ukrytém
hnízdě, hlídaná svým druhem. Tento
však před několika dny rybník opustil
a zmizel.
Velmi tak narušil neustále šířené tvrzení o věrnosti labutích párů. Ani já
se nedočkal vylíhnutí labutí drobotiny
a prvnímu výletu na hladinu. Naopak
zmizela i máma a v krytu rákosin zůstalo jen prázdné hnízdo s množstvím,
sluncem vysušených zbytků skořápek.
Teprve o měsíc později mě čekalo radostné překvapení, když se na hladině
objevila devítičlenná labutí rodinka.
Oba rodiče, kteří už na tomto místě
ve čtyřech letech odchovali celkem 25

mláďat, zdobících svou přítomností
náš rybník a lákajících na travnatý břeh
řady návštěvníků.
Teď nastal čas pátrat po událostech
uplynulých dnů.
Statečná máma se rozhodla odvést
sotva narozené babulky, korytem polosuchého potoku do blízkého starého
rybníku a nyní už s vyspělými a bílým
peřím ozdobenými sedmi mláďaty se
vrátila zpět, aby tu dokončila výcvik létání a přípravu na dalekou pouť v podzimním tahu. Nepochybuji o tom, že
některé z těchto sedmi mláďat se na
jaře příštího roku objeví na tomto místě, k potěše uživatelů Domova a občanů obce.
Velký dík patří za pravidelnou péči
a krmení těchto krásných vodních ptáků paní Uherkové.
Bohumil Outrata

INFORMACE PRO OBČANY
Informace k volbám
Volby do zastupitelstev obcí se konají
v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR
se konají v pátek 5. 10. 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné
2. kolo se bude konat v pátek 12. 10. 2018
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu
13. 10. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Víceměřice je volební místnost
– zasedací místnost v budově Obecní-

ho úřadu ve Víceměřicích č.p. 26, 798
26 Nezamyslice. Volič po příchodu do
volební místnosti prokáže okrskové
volební komisi svou totožnost platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Hlasovací lístky budou občanům doručeny do poštovních
schránek nejpozději do 2. 10. 2018.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním
obvodu volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena.
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Pozvání na připravované akce
13. 10. 2018		

Výlet na podzimní Florii do Kroměříže – Téma Dušičky

19. 10. 2018		

Muzeum – Výstava Sto let vzniku republiky

26. 10. 2018 		

Lampionový průvod

1. - 2. 12. 2018		

Adventní prodejní výstava

prosinec 2018		

Možná přijde Mikuláš…

27. 12. 2018		

Z Kozlova až na Předinu – poslední povánoční výšlap

31. 12. 2018		

Ohňostroj			
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