Váţení spoluobčané,
uskutečnilo se 10. setkání rodáků obce Víceměřice, bývalých a současných
obyvatel obce. Celý program proběhl za pěkného a slunného počasí. Oslavy
byly zahájeny poloţením kytic na hřbitově a k pomníku padlých.
Následovala přehlídka historických vozidel před Domovem u rybníka.
Odpolední program zahájila jiţ tradičně klavírním koncertem PaedDr.
Tomášková, letos s názvem „Melodie stále ţivé“. Vystoupení PaedDr.
Tomáškové a jejího doprovodu bylo pěkným kulturním záţitkem. Program
pak pokračoval v areálu Bloudníku vystoupením Vřesovanky se vstupy dětí
z Mateřské školy, ukázkou hasičského umění našich nejmenších hasičů,
následovalo vystoupení maţoretek z Domu dětí a mládeţe Orion Němčice
n/H a pobavil nás divadelní krouţek klientů z Domova u rybníka. Celým
programem provázel Jiří Vrba, který ve svém vystoupení vyzvedl činnost
společenských organizací a spolků. Večer byl ukončen zábavou se skupinou
Animo Band. Po celý den bylo moţné si prohlédnout výstavu na obecním
úřadě, která dokumentovala vývoj v obci a na fotografiích prezentovala
jednotlivé rody. Zájemci o historii zde mohli nahlédnout do vystavených
kronik. Svou práci nám představil krouţek keramiky, se sportovními
úspěchy se pochlubilo SK Mexiko a v přízemí bylo moţné se seznámit
s fotografiemi z činnosti Domova u rybníka a Mateřské školy.
Rovněţ proběhl Den otevřených dveří v Domově u rybníka, v Mateřské
škole v kapličce a také v hasičské zbrojnici.
Tímto bych chtěl všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a realizaci
této akce, velmi poděkovat.
Ještě bychom si měli připomenout, ţe v r. 2014 uplyne 90 let od zaloţení
Domova pro zdravotně postiţené a 70 let od zaloţení Sboru dobrovolných
hasičů v naší obci.
Z prostředků MAS nám byla přislíbena dotace na zaloţení muzea obce,
proto ţádáme všechny občany, kteří mají staré fotografie, dokumenty a jiné
zajímavosti, týkající se těchto výročí a vůbec celého ţivota obce, aby je
zapůjčili, případně věnovali. Stanou se základem pro otevření tohoto muzea.
Závěrem přeji Vám i Vašim blízkým krásnou dovolenou a dětem pěkné
prázdniny.
Eduard Novotný
starosta
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Usnesení č. 14/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne
16.4.2012 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce - úkoly splněny
2. Zprávu o činnosti Obecního úřadu od posledního zasedání
3. Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. Zprávu o činnosti Mateřské školy
5. Zprávu finančního výboru
6. Zprávu kulturní a sociální komise
7. Zprávu komise pro zvelebení obce
8. Informaci o přípravě setkání rodáků
9. Poţadavek na větší informovanost na veřejné akce v obci, zveřejnit
na vývěsní tabuli v MŠ
II. schvaluje
1. Program jednání
2. Jmenování zapisovatelky jednání a osoby pověřené přípravou
návrhu usnesení
3. Jmenování ověřovatelů zápisu usnesení
4. Hospodářský výsledek za r. 2011 Domova u rybníka, p.o.
5. Rozdělení hospod. výsledku za r. 2011 Domova u rybníka, p.o.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2012 Domova u rybníka, p.o.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2012 Obce Víceměřice
8. Plán Obnovy obce Víceměřice na r. 2014-2020
9. Kupní smlouvu: kupující Lukáš Pašek, Tomáš Burda na stavební
pozemek p.č. 240/9 v k.ú. Víceměřice o výměře 779 m²
10. ţádost nájemce restaurace v Bloudníku na rekonstrukci topení –
kotel na dřevoplyn, zápočet proti nájemnému
11. Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 – Poţární řád obce
Víceměřice
12. Smlouvu s E-ONem na zřízení odběrného místa, doplnit do
projektu přípojku veřejného osvětlení u autobusové zastávky u
Antoníčkového
13. Ţádost VaK Prostějov – neprodávat obecní pozemky u vodárny

14. Smlouvu o hudební produkci s kapelou „Vřesovanka
15. Schválení pronájmu plochy na výstavbu stoţáru pro internet
s firmou Vrchonet, bezplatné připojení internetu pro obecní úřad a
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budovy obcí řízené, zaměření umístění stoţáru
15. Povolení k umístění vyhlídkové věţe na Kozlově.
16. Veřejnosprávní kontrola v Domově u rybníka, p.o. – pověřeni p.
Kočí, p. Antoníček
Usnesení č. 15/2012
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného dne 10.5.2012
Zastupitelstvo obce:
I. bere na vědomí
- informaci starosty obce o stavu příprav na budování veřejného chodníku před I.
řadou nových domů

II. schvaluje:
a/ program jednání
b/ ověřovatele zápisu Petra Buriánka, Jana Kočího, návrh usnesení připraví
RSDr. Ludvík Ševčík
c/ podání ţádosti o dotaci na realizaci projektů v rámci naplňování
Strategického plánu LEADER „Abe se nám dobře ţilo a abe nám spolem
dobře belo“ v rámci opatřeníIV.1.2. „Realizace místní rozvojové
strategie“ Programu rozvoje venkova ČR na akci Oprava kaple sv.
Floriána ve Víceměřicích I.etapa oprava střechy u MAS Na cestě
k prosperitě Doloplazy.
d/ dar od Olomouckého kraje pro obec Víceměřice - motorové kalové
čerpadlo s příslušenstvím v hodnotě 15.746,40 Kč
e/ smlouvu mezi Olomouckým krajem a Obcí Víceměřice na dar – motorové
kalové čerpadlo
f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č 090-40243 o poskytnutí podpory ze státního
fondu ţivotního prostředí
g/ Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 298/1 v obci a k.ú. Víceměřice o
výměře 16 m2 mezi Obcí Víceměřice a Vrchonet o.s., Vrchoslavice 147
na výstavbu telekomunikačního příhradového stoţáru
h/ Kupní smlouvu na pozemek v obci a k.ú. Víceměřice p.č. 241/8, orná
půda o výměře 698 m2 a pozemek st. p.č. 205 o výměře 126 m2
prodávající Obec Víceměřice, kupující Jaromír Matoušek
ch/ Kupní smlouvu na stavební pozemek p.č. 239/11 o výměře 1.106 m 2,

prodávající Obec Víceměřice, kupující Novotný
František, Vyškov –Hamiltony a Soldánová Petra,bytem Nezamyslice,
kaţdý k ½ z celku
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III. ukládá
- projednat s ČSOB krytí úvěru na zateplení budov v Domově u rybníka
Víceměřice p.o. v návaznosti s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě č. 090-40243 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR.

odpovídá starosta, termín: do 31.5.2012
Informace o stavu věcí veřejných 2/2012
- proveden zimní průklest keřů a stromů v tratích podél Broděnky:
ţelezniční most – mořický splav v lipové aleji, pravý břeh od kamenného
mostu k lavičce a na pravé straně podél polní cesty od kamenného mostu
k Poličkám
- ošetřena veřejné zeleň na záhonech uvnitř obce ostřiháním, přihnojením a
doplněním kůry
- probíhají úpravy hřbitova /vyhrnutí zeminy za zadní zdí, oprava budov
obou márnic, oprava oplocení, pilířků a vstupní brány, připraveno místo na
odkládání odpadů za márnicí
- přemístění stanoviště kontejnerů na odpad od vchodu do Bloudníku
k regulační stanici plynu
- vybudování nového osvětlení na Bloudník, autobusovou točnu a poţární
zbrojnici.
- provedeno odstranění pařezů po skácených stromech v Bloudníku a
realizovány základní terénní úpravy, instalace houpačky a laviček
- provedena oprava poškozeného kovového oplocení Bloudníku a proveden
nátěr
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- v Domově u rybníka byla provedena oprava fasády budovy vedle hasičské
zbrojnice, úplná rekonstrukce rozvodů el. proudu v kuchyni, oprava
poškozeného stropu v jedné z loţnic uţivatelů, oboustranná oprava zděné
zdi okolo parku, nová vjezdová brána, upravena v zámeckém parku menší
stavba – kaplička pro věřící a další drobnější opravy zařízení/
- je uzavřena kupní smlouva na stavební pozemky pro rodinné domky, které
obec zpětně odkoupila na ţádost původních vlastníků. Všechny stavební
pozemky jsou opět prodány.

- na Kozlově je postavena vyhlídka, která umoţňuje zejména za slunečného
počasí pěkný výhled do širokého okolí. Přejeme pěknou podívanou.
Chraňme vyhlídku před poškozováním.
- ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel projektu revitalizace Bloudníku
– IV. etapa území relaxace a odpočinku. Smlouva není ještě podepsána
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- ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel nového chodníku před první
řadou nových rodinných domů. Chodník bude dle uzavřené smlouvy
s dodavatelem PRESSBETON vybudován do konce září 2012. Současně se
stavbou chodníku budou ve spolupráci s vlastníky řešeny nájezdy pro
jednotlivé domy, úprava výstupů přípojek inţenýrských sítí a terénní úprava,
osetí veřejného prostranství trávou.
- jsou zřízena další tři místa k posezení ze dřeva /u kapličky, rybníka a na
Aleji/. Přejeme příjemné posezení s vyhlídkou a prosíme o udrţování
pořádku a nepoškozování instalovaného zařízení
Oceňujeme a děkujeme:
- p. M. Polášková iniciativně vyhrabala spadané listí a odpadky na větší
ploše pod chatou a z převáţné části provedla jejich likvidaci
- p. J. Kočí zajistil pro novou výsadbu a v dubnu bylo v katastru obce
vysázeno 100 ks smrků, 30 ks buků, 30 ks dubů, 50 javorů, 170 ks habrů a
cca 60 ks bříz.Vše bylo vysázeno v rámci katastru obce. Břízy byly
vysázeny v Den země na společné akci podél souběţně se starší výsadbou
bříz od čističky odpadních vod k Brodečce. Poděkování všem účastníkům.
Přes veškerou snahu udrţet stromky ve vegetaci častým zaléváním,
v důsledku abnormálního sucha některé stromky bude nutné časem
nahradit novými.
- vyhlídku na Kozlově vybudoval na své náklady a umístil za pomoci
svých kamarádů náš spoluobčan. Doporučujeme návštěvu.
- v rámci náhradní výsadby bylo vysázeno několik vzrostlých stromů
smuteční vrba, červený buk, platan a další v hodnotě cca 13 tisíc Kč v Aleji
a ve Svodnici
- pan Jiří Jakubovský provedl obnovu hlavních zděných pilířů u hlavního
vstupu na hřbitov. Veškerou práci provedl bezúplatně, materiál financovala
obec. Děkujeme.
- pan Marek Diviš zapůjčil bezúplatně kovové lešení na opravu márnic na
místním hřbitově. Děkujeme.
- p. Josef Konečný zajistil a dovezl antuku na hřiště do Bloudníku. Spolu
s dalšími následně provedl úpravu celého povrchu hřiště.

- Šikovné ruce, o. s., dobudovalo svoji rybářskou baštu v Bloudníku. Na
setkání rodáků zde poskytovali její členové dobré občerstvení.
- Na jaře 2011 byla z Prostějova dovezena vyřazená palubovka, kterou
zajistil p. Josef Konečný. Letos byla poprvé pouţita při setkání rodáků
v Bloudníku jako taneční pódium. Zdařilo se, díky.
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Negativní jevy:
- dne 2.4. došlo ke krádeţi ve skladu obce. Byla ukradena motorová pila
v ceně 15.000,- Kč. Dále velká el. rozbrušovačka, které byl vlastníkem Ivan
Trněný. Krádeţ nebyla dosud vyšetřena..
- dne 4.4 byl učiněn pokus ukrást měděné svody dešťové vody na hlavní
budově Domova u rybníka p.o., a to v parku vevnitř areálu. Pachatel nebyl
dopaden
- ve stejný den vandal vytrhal oznámení o vyhrazení parkování před
obecním úřadem. Hold, někdo je silák.
- po předhodové zábavě ve Svodnici byly v obci převráceny veřejné lavičky,
poškozeno umístění informační tabule na aut. zastávce „Jitřenka“.
- došlo k poškození vybudovaného posezení ve Svodnici. Vandalové
poškodili posezení hanlivými nápisy. Kdo poškodil, měl by i opravit a uvést
posezení do původního stavu. Dočkáme se, ţe „siláci“ se nad svým
chováním zamyslí a zajistí nápravu?. Zatím jen ničí majetek slouţící všem
jejich spoluobčanům.
RSDr. Ševčík Ludvík, místostarosta
Kulturní a společenský život
Jarní činnosti Hasičů a Zahrádkářů
Opět po čtvrtroce Vám nabízím přehled a malé povídání o našich akcích,
které jste moţná proţili s námi, nebo jste je třeba přehlédli, či jste se jich
nemohli, z jakýchkoliv důvodů, zúčastnit .Teď se Vám naskýtá moţnost
připomenout si je alespoň slovem ... Moţná se Vám toto číslo pravidelného
vydání časopisu dostane do rukou současně s mimořádným číslem ku
příleţitosti Setkání rodáků, kde taktéţ najdete naše příspěvky od obou
spolků, ale tam najdete (dle zadání) spíše všeobecné informace o činnosti
spolků během uplynulých dvou roků, kdeţto v těchto příspěvcích jsou
jednotlivé akce, jeţ se udály během letošního jara, rozepsány podrobně.
8.březen 2012 - Mezinárodní den ţen (ČZS,SDH)

Ani v letošním roce muţská část obou spolků nezapomněla na své členky a
příznivkyně a v jejich slavnostní den, celosvětově připomínán jako
Mezinárodní den ţen, je zástupci hasičů i zahrádkářů navštívili v jejich
domovech, aby jim předali růţi či primulku s přáníčkem a zároveň jim
poděkovali za jejich obětavou práci pro organizace ...
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15.březen 2012 - Čaj o čtvrté ... (ČZS)
Ve čtvrtek 15. března odpoledne, jsme se opět sešli v zasedačce OÚ, na
komorní akci s poetickým názvem Čaj o čtvrté, na které probíhala
velkoplošná projekce fotek, nejen z akcí spolků ale i z běţného ţivota v
obci, tak jak je objektivem svého fotoaparátu zachytila Marcela Iránková.
Na plátno byla promítnuta spousta krátkých pásem fotek, doplněných
náladovou hudbou, při kterém návštěvníci mohli popíjet avízovaný čaj nebo
kávu, ke kterým jim byl nabídnut jako sladký bonus kakaový řez, který
upekla Jarmila Horáková. Na promítání se sešlo podobně jako vţdy přes
dvacet diváků. Zajímavým momentem byla ve finále prezentace starých
fotek, kdy se poznávaly známé tváře zvěčněné na zaţloutlých fotografiích a
oţily vzpomínky na dobu před 50 a více lety ...
17.března 2012 - Soutěţ mladých hasičů - Čelčický uzel (SDH)
V sobotu 17.3.2012 jsme se účastnili soutěţe ,,Čelčický uzel“. Na takové
soutěţi jsme byli poprvé. I kdyţ se s touto disciplínou setkáváme na
podzimním branném závodě, zde je to trochu jiné, protoţe jde nejen o
správnost uvázání uzlů, ale také o čas. Soutěţ probíhá v kategoriích mladší,
starší a jednotlivci. Druţstvo nebo jednotlivec předstoupí před uzlovací
stojany a v co nejkratším čase ( ale také správně) musí uvázat 5 daných uzlů.
Dalších asi 100 soutěţících i s vedoucími vás sledují, takţe je v tom i
nervozita (sám jsem to absolvoval, tak vím, o čem píšu). Na soutěţ jsme
přihlásili dvě druţstva mladších a čtyři jednotlivce.
Konečný výsledek soutěţe byl – mladší ,,A“ 9. místo, mladší ,,B“ 10. místo
a jednotlivci, kteří se pohybovali s časy někde uprostřed výsledkové listiny.
Příští rok to zkusíme znovu. Jedno vítězství jsme přece jen měli. Pořadatelé
vyhlásili soutěţ o nejmladšího účastníka závodu, a tím se stal Dan
Michlíček, který dostal krásný dort.
17.března 2012 - Víceměřická gořalka roku 2012 (ČZS + SDH)
Po pětitýdenním zimním maratonu, kdy kaţdý týden byla v košíkárně 1-2
akce, jsme nechali čas na výdech a letošní ročník Gořalky roku jsme nechali
aţ na sobotu 17. března. Ještě ve středu, kdy se objednávalo občerstvení na

akci, bylo škaredě, a proto se objednával spíše proviant vhodný na zahřátí. V
sobotu bylo vše ale úplně jinak. Jiţ od rána panoval krásný, skoro letní den.
Lidé chodili po procházkách v šortkách a tričkách, silnice byly plné cyklistů,
coţ vše bylo paradoxně, pro nás pořadatele, úplně špatně. Na avízovaný
začátek koštu na sále, kromě pořádajících nebyl téměř nikdo. Proto se
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začátek posunul o hodinu. To uţ se sál zaplnil a sešel se i dostatečný počet
degustátorů. Po rozpačitém začátku, tak s úderem 15. hodiny, opět zazněly
košíkárnou slavnostní fanfáry z opery Libuše, během kterých bylo přineseno
22 vzorků pálenek a 9 vzorků likérů. K odborné degustaci pálenek pak
zasedlo 10 muţů a 2 ţeny, jeţ čekal celkem nadlidský úkol - ochutnat a
následně ohodnotit, jeden kaţdý z 22 vzorků. Do degustace jsme zapojili i
přítele přítomné novinářky z PV deníku, která o naší akci přijela napsat svou
reportáţ ☺. V kategorii likérů hodnotilo taktéţ 12 degustátorů a byla to
především aţ na jednu výjimku spíše ţenská záleţitost. Vlastní degustace uţ
probíhala obvyklým způsobem. Po sečtení známek od degustátorů, vzešlo
pro rok 2012 pořadí: Likéry: 1.místo - Marcela Iránková - Vaječný likér
2.místo - Jana Svobodová – Griotka, 3. místo - Jarmila Horáková Smetanový likér. Pálenky : 1. místo - švestka - Petr Buriánek, 2. místo švestka - Robert Šrejma, 3. místo - hruška - Milan Štébl ml.
Všem výhercům ještě jednou gratulujeme a ti co nevyhráli, se sami mohli
přesvědčit, ţe i v letošním ročníku byla kvalita pálenek opět hodně
vyrovnaná, protoţe o kaţdou další z následujících příček se dělily vţdy 2-3
vzorky se shodným počtem bodů ....

během jednotlivých víkendů obměňovali z řad členů i příznivců hasičů.
Děkujeme Všem za pomoc při zkrášlení prostorů tohoto přírodního areálu.

4 - 5.dubna 2012 - Řez ovocných stromů (ČZS)
I letos proběhl v ovocném sadu ve školní zahradě, pravidelný jarní řez
ovocných stromů s následným úklidem zahrady. Stromy pak počátkem
května nádherně a bohatě odkvetly a aţ čas ukáţe, zda na nich zbylo nějaké
ovoce, po ranních mrazících, které letos přišly opoţděně aţ týden po
"zmrzlých" ...

1.květen 2012 - Oslavy Svatého Floriána v Němčicích nad Hanou (SDH)
V úterním slunečném prvomájovém ránu vyrazili naši členové SDH, ve
slavnostních uniformách, do Němčic nad Hanou, kde probíhaly tradiční
okrskové oslavy ke svátku Svatého Floriána - patrona hasičů. Jako
kaţdoročně, zúčastněné sbory prošly společným průvodem přes Němčice, v
čele s dechovou hudbou, na slavnostní mši do kostela a poté zpět na
hasičskou základnu, kde při slavnostním nástupu (na ostrém praţícím
slunci), proběhlo vyhodnocení a ocenění hasičů okrsku ...

Duben 2012 - Brigády na Chatě (SDH)
Téměř všechny dubnové soboty někteří trávili úpravami a údrţbou na Chatě
ve Svodnici, kde mezi nejhlavnější patřilo předláţdění pravé strany terasy,
vyhrabání listí v okolí kolem Chaty, oprava zatékající střechy, oprava
zábradlí a dalších drobnějších akcí. Na pracích se podílela téměř na všech
brigádách čtyřčlenná skupina, další ochotní - zdarma přiloţit ruku k dílu - se

30.duben 2012 - Slet čarodějnic a čarodějů .... (ČZS+SDH+OÚ)
Navečer v pondělí 30. dubna se rozlehlo obcí mimořádné hlášení, které
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upozorňovalo na fakt, ţe se v horním konci vesnice kumulovala početná
skupina čarodějnic a čarodějů, kteří se rozhodli pro večerní průlet obcí. Po
příchodu na shromaţdiště bytostí, jsem se dopočítal desítky čarodějnických
veteránů, a asi patnáctky u čarodějnického dorostu a spousty příznivců v
civilu. V sedm hodin jsme společným průvodem - loajální k obyčejným
smrtelníkům, jeţ nevlastnili ani létající košťata, či cestovní pláště - prošli
celou obcí a pak Svodnicí a Březovou alejí, aţ do Bloudníku, kde bylo
avízované místo pro Velkou čarodějnickou konferenci. Tam uţ plápolala
obrovská vatra, na které jsme si mohli společně opéct špekáček, samozřejmě
však, aţ po společné hromadné fotografii. Ke špekáčku ještě kaţdý z
čarodějů a čarodějnic obdrţel na památku, či okamţitou konzumaci perníček
ve tvaru netopýra, mochomůrky nebo ţáby, která pro účastníky sletu (a i
srdíčka na prvomájovou lóbačku) napekla naše příznivkyně těchto akci z
OL, táborák a špekáčky pro nás společně připravili hasiči, zahrádkáři a OÚ.
Při této akci nás potěšila i velká přízeň dospělých a seniorů, kteří uţ průvod
za krásného podvečera očekávali v Bloudníku při kávě či pivečku.
A proto i díky tomuto milému setkání, příští rok ve stejnou dobu přiletíme
znovu ...☺)

1.května 2012 - Lóbačka pod rozkvetlym stromem (ČZS)
V nádherném prvomájovém úterku, proběhla jako kaţdoročně, tradiční
recesní Lóbačka pod rozkvetlym stromem. Opět jsme se sešli odpoledne za
kaplí, abychom dostáli dávné tradici a políbili své manţelky, přítelkyně a
kamarádky pod rozkvetlým Střešňovníkem kaštanovým (který vykvétá

pouze pro tuto příleţitost a je jediným stromem svého druhu na světě), za
tónů příjemné hudby, pod dohledem ostatních polibkuchtivých párů, s
moţnosti přátelské debaty, či jen následným posezením u připraveného
občerstvení po výkonu ...
Letos nám bohuţel omarodil náš hlavní moderátor a jeho funkci svým
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záskokem přebral, opět kvalitně připravený pro svůj výkon funkce, Obecní
lóbač s.r.o., neboť i letos by stejně, aţ na jeden výkon, byl jinak téměř bez
práce, protoţe skoro všechny ţeny přišly společně se svými partnery.
Po polibku i letos všichni dostali za výkon spoustu dárků, počínaje
štamprlkou jablíčkové (ze zahrady ozářené jihozápadním sluncem),
srdíčkovým sladkým lízátkem, perníkovým srdcem s logem lóbačky,
certifikátem ţe ţena byla na prvního máje políbena a zaručuje jí to, ţe po
celý rok neuschne a jelikoţ uţ vypršelo i funkční období samozvoleného
Obecního lóbače, tak od něj obdrţely symbolický v budoucnosti jistě
historicky ceněný dar ...
Jsem rád, ţe se dařilo po několik let oţivit a znovu nastartovat tuto dávnou
tradici - která si našla spoustu příznivců - a obnovit ji, aby úplně nezanikla.
A teď uţ bude jen a jen na partnerech, zda si na prvního máje vzpomenou a
přivedou svou partnerku pod rozkvetlý strom, ke sladkému polibku, sami .....
4. května 2012 - Hodová zábava - Relax (SDH)
Jak jiţ se stalo po léta tradicí, zahájila třídenní hodové oslavy ve
Víceměřicích, jiţ v pátek 4. května večer venkovní Hodová zábava se
skupinou Relax. Tato zábava určená spíše pro mladší generace, přilákala do
přírodního areálu u Chaty ve Svodnici, na 130 tancechtivých návštěvníků,
pro které bylo, kromě jiţ klasické rockové hudby, připraveno bohaté
občerstvení a nechyběly ani tradiční speciality z udírny.
5. květen 2012 - ,,Hánácký pohár" - Němčice nad Hanou (SDH)
Letos první závody v poţárním útoku se opět konaly v Němčicích nad
Hanou.
Poskládali jsme dvě druţstva mladších a jedno druţstvo starších ţáků.
V kategorii mladších bylo přihlášeno 6 druţstev, takţe nic jednoduchého.
Jako první nastoupili naši nejmenší a jejich čas stačil na 4. místo. Poté
naběhlo druţstvo mladších a ti ukázali, ţe uţ mají nějaký závod za sebou a
Získali 1. místo ve stejné kategorii. U starších se ukázalo, ţe nikdy není nic
jisté. V jejich kategorii byla přihlášena 4 druţstva. Po předchozích útocích,
kdy Němčice měly neplatný pokus, by se zdálo, ţe nejhůř můţeme být třetí.

Ale omyl. Po skončení útoku, kdy rozhodčí kontrolovali spojení savic, se
ukázalo, ţe je spoj přes závit a savicové vedení se rozpadlo. Byl z toho
neplatný pokus a tím pádem poslední místo. Ale i přes dva nepodařené
útoky bylo co slavit. Uţ třetím rokem po sobě vezeme z Němčic pohár za 1.
místo v poţárním útoku.
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5. květen 2012 - Hodové odpoledne Chata ve Svodnici (SDH + ČZS + OÚ)
V sobotu 5. května proběhlo na Chatě ve Svodnici, jiţ historicky druhé
hodové odpoledne, na jehoţ organizaci se společně podíleli hasiči,
zahrádkáři a obecní úřad. K tanci i poslechu tu celé odpoledne hrálo v
pohodovém rytmu Duo lyrics Zdenka Kučery. Přestávky v hudbě doplňoval
program, kde nechyběly soutěţe pro děti, nebo pravá nefalšovaná hodová
střelnice, ve které, kromě sladkostí, nechyběly krásná, perníková pouťová
srdce, které pečlivě vytvořila Blanka Novotná,
či pravé krepové růţe, s jejichţ přípravou si vyhrála Marie Hartelová (OL).
Tato atrakce se těšila velkému zájmu u malých i dospělých a její obleţení
skončilo aţ s poslední vystřelenou cenou. Dalším zpestřením programu byla
soutěţ "O nejlepší hodový koláč". Do soutěţe bylo dodáno 24 vzorků, které
byly rozděleny do dvou kategorií: zákusky a moučníky z kynutého těsta.
Šestičlenná komise degustátorů přihlášených z řad návštěvníků, je před
zraky ostatních ochutnala a ohodnotila a po sečtení bodů byly vyhodnoceny
jako nejlepší cukrářky v kategorii zákusky: 1.- Jarmila Balherová, 2.- Věra
Melíšková, 3.- Hana Kalvodová, v kategorii z kynutého: 1.- Jana
Svobodová, 2.- Jana Štéblová, 3.- Věra Melíšková, které byly odměněny
diplomy a drobnými dárečky do kuchyně. Zbývající vzorky se po vyhlášení
výsledků rozkrájely na kousky a roznesly po stolech a dle toho, ţe na táccích
po chvíli nezůstala ani drobínka, lze soudit, ţ nebylo do soutěţe nominováno
nedobrého vzorku. Kdo nebyl na sladké, tak v udírně pro něj byly
připraveny uzené ocásky a klobásy a v baru spousta dalšího občerstvení.
Počasí nám i tentokrát přálo, coţ bylo vidět i na hojné návštěvnosti
hodového odpoledne, které vhodně dodává slavnostního lesku Hodovým
oslavám ve Víceměřicích ...
18.května 2012 - Plamen - Brodek u Konice (SDH)
V sobotu 19.5.2012 jsme vyrazili na jarní, závěrečné, kolo ,,hry Plamen“.
Opět na nás čekala soutěţ plná hasičských disciplín. Jako první jsme
nastoupili na poţární útok, ve kterém jsme si doběhli pro první místo, poté
následovala štafeta 400 metrů s překáţkami, ze které jsme odešli s 5.
místem, štafeta 4x60 metrů 2. místo a štafeta dvojic 2. místo.

Do soutěţe se také započítává celoroční činnost kolektivu, vedení kroniky a
výsledek podzimního kola, coţ je branný závod.
Po sečtení bodů nás výsledek mile překvapil. Přivezli jsme pohár za 3. místo
z okresního kola ,,hry Plamen“, coţ je pro náš kolektiv velký úspěch.
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23. května 2012 - Nové kalové čerpadlo pro SDH (SDH)
Ve středu 23 května slavnostně převzali, starosta obce pan Novotný a
starosta hasičů bratr Balher, na slavnosti v Třeštíně u Mohelnice, z rukou
hejtmana Martina Tesaříka, dar Olomouckého kraje, v podobě kalového
čerpadla pro naši jednotku hasičů, které můţe být dobrým pomocníkem v
případě mimořádné události.
25. května - Pivín Soutěţ mladých hasičů (SDH)
Na soutěţ do Pivína jsme opět poskládali dvě druţstva mladších a jedno
druţstvo starších. Celkem bylo do soutěţe přihlášeno 11 druţstev mladších
a 7 druţstev starších ţáků.
V kategorii mladších naše druţstvo ,,A“ obsadilo 6. místo a druţstvo ,,B“
10. místo. V kategorii starších naše druţstvo skončilo na 6. místě.
2. června 2012 - 5.Víceměrický výšlap (ČZS)
Začátkem měsíce června, přesněji odpoledne v sobotu 2. června, proběhl
tradiční Víceměřický výšlap, který se letos nesl ve znamení minijubilejního
5. ročníku. Po týdnu příprav byla připravena nová Velká trasa a Malá trasa
doznala menších změn. Bohuţel finálová ranní příprava prostorů u Chaty
byla poznamenána absencí členů, kdy areál a technické zajištění akce
připravovali pouze 2 členové ČZS a 3 příznivci této akce, za coţ jim patří
velký dík. Přesto se Chatu a trasu podařilo řádně připravit a po 14 hodině se
začali scházet první účastníci vycházky, kterých ve finále vyrazilo na trasy
téměř šedesát.
Rodiče s menšími dětmi si zvolili většinou kratší 5 km trasu, která vedla na
Kozlov s moţností rozhledu z nové Vyhlídky, kde uţ je očekával velký
fanda historie Petr Šklubal, ve staroslovanském dobovém oděvu, s replikami
relikvií s tehdejší doby, který ochotně poradil s trasou, odpověděl na
případné dotazy o dávné historii našeho regionu, či nazval jmény místa,
viditelná s Vyhlídky v širokém okolí. Z Kozlova pak trasa vedla zpět dolů,
polní cestou nad Svodnicí, kolem Kamenného mostu a dále do Poliček, po
průchodu Poličkami, kolem rybníků aţ do Doloplazského zámku, kde bylo

nejen kontrolní stanoviště v cukrárně, ale byla zde i moţnost občerstvit se
výtečnou zmrzlinou či pivem. Zpáteční cesta zpět byla vedena kolem našeho
Rybniku, Bloudníku, Březovou alejí a Svodnicí aţ na Chatu.
Na velkou 10 km trasu tentokrát vyrazilo téměř 40 účastníku Výšlapu. Jejich
první kroky vedly opět na Kozlov na Vyhlídku, poté po panelce dolů aţ k
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ţelezničnímu mostu a odtud zadem, kolem trati, polní cestou aţ k
nezamyslickému nádraţí, potom si prošli téměř celé Nezamyslice, na
"Hotelu" se mohli občerstvit posilňujícími tekutinami a pak dál pokračovat
ke kostelu sv. Václava, kde byla moţnost nahlédnout dovnitř, trasa pak dále
vedla kolem fary a zámecké zahrady na cyklostezku, po které se dali
účastníci směrem k Mořicím. Uprostřed mezi obcemi odbočili k malebnému
biocentru "Mokroš" - oázy klidu a zeleně, do zákoutí obklopeného
vzrůstajícími stromy, rákosím, vodními rostlinami, posezeními a mohli se
zde pokochat nádhernou krásou, právě kvetoucích trsů leknínů ... (Moţná je
škoda, ţe na trasu nevyrazili ti, kteří na podzim podepisovali petici, kterou
odmítali mít tohle krásné biocentrum s malebnými zátišími, s mnoţstvím
ţivočichů závislých na vodě, tak jak původně bylo projektováno, i u nás a
dávali přednost holé rozlehlé hladině rybníka ...) Z Mokroše se pokračovalo
cyklostezkou aţ k silnici, po ní přes řeku Hanou a pak polní cestou kolem
říčky Brodečky, kolem Mořického splavu, zpět do cíle na Chatu. Zde uţ
kromě diplomu a pamětní keramické medaile bylo pro všechny připraveno
občerstvení a táborák, na kterém si mohli všichni opéct špekáčky.
A ještě malé bilancování letošního ročníku pochodu. Nejstarším účastníkem
výšlapu byl pan Miloslav Trnka, nejmladším Sofie Hrdá a nejvzdálenějšími
byla rodina Jeřábkova z Litomyšle. Všichni zde vyjmenovaní byli odměněni
dárečkem a kaktusem. Kromě účastníků z Litomyšle zde byli i pochodníci z
Doloplaz, Vrchoslavic, Dřevnovic, Němčic, kteří tvořili nadpoloviční
většinu nad místními obyvateli a to mne osobně hodně mrzí, protoţe se
domnívám, ţe celé odpoledne jsme se snaţili nabídnout to nejlepší pro
všechny věkové kategorie. Volbou trasy, náladovou hudbou, občerstvením,
specialitami v udírně, nádhernou přírodou, či odměnami za výkon atd., ale i
přesto si myslím, ţe se letošní ročník i díky počasí a dle spokojenosti
návštěvníků opět vydařil a vynaloţené úsilí stálo za to ...
3. června 2012 - Dřevnovice Memoriál A. Zelinky (SDH)

Na soutěţ v poţárním útoku do Dřevnovic vyjela dvě druţstva mladších a
jedno druţstvo starších ţáků. Závod se běţel dvoukolově a k tomu ještě byly
přichystané doplňkové soutěţe - střelba se vzduchovky a určování poţárních
prostředků. V poţárním útoku byla přihlášena 4 druţstva mladších a 5
druţstev starších ţáků. Naše mladší ,,A“ skončilo na 3. místě, mladší ,,B“ na
1. místě ve své kategorii. Druţstvo starších získalo pohár za 3. místo.
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K tomu připočtu dvě první místa a jedno třetí ve vzduchovce a první, čtvrté
a páté místo v určování poţárních prostředků. Pro náš kolektiv byl tento
závod velmi úspěšný.
Připravili:

Petr Buriánek
Luboš Novotný

*****
Návštěva Evropského parlamentu
V dubnu jsem se zúčastnil pracovní cesty starostů Mikroregionu Němčicko
do Bruselu. Cesta se konala na pozvání poslance Evropského parlamentu
Jana Březiny, byla hrazena z rozpočtu Evropského parlamentu a částečně
mých soukromých prostředků.
Hlavním bodem programu byla exkurze v budově parlamentu. Zde proběhla
beseda s Dr. Pavlem Černochem, pracovníkem návštěvního oddělení.
Parlamentem nás provázeli asistenti poslance Březiny, Ing. Zuzana
Zahradníková a Dr. Jan Tlamycha.
Evropský parlament má v současnosti 754 poslanců. Českou republiku
zastupuje v sedmém volebním období (2009-2014) 22 poslanců. Poslanci
jsou rozděleni do sedmi frakcí, nepracují podle státní příslušnosti, ale podle
politického seskupení. Zástupci České republiky pracují ve Skupině
Evropských konzervativců a reformistů (ODS – 9), Skupina progresivní
aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (ČSSD – 7),
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
(KSČM – 4), Poslanecký klub Evropské lidové strany (KDU-ČSL – 2),
který má nejsilnější seskupení 271 poslanců a je vládní stranou. Po Velké
Británii máme nejmenší podíl poslanců ve vládní straně, naopak Poláci mají
čtvrtou nejsilnější skupinu. Evropský parlament pracuje střídavě v Bruselu a
Štrasburku.

Po návštěvě Evropského parlamentu mám pocit, ţe naše sdělovací
prostředky nás o dění v Evropských institucích neinformují zcela objektivně.
Evropské společenství potřebují určitě reformu, ale bez sjednocené Evropy
nemá naše země moc šancí.
Eduard Novotný
starosta
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Ještě přidáme pár známých termínů připravovaných akcí našich spolků:
23.6. 28.7. –
28.7. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 21.9. –
22.9. 29.9. –
15. a 16.12. –

Setkání rodáků – současných i bývalých občanů obce
Rybářské závody pro děti - dopoledne
Pyţamová párty - Chata ve Svodnici - odpoledne
Končí nám prázdniny - Dětské odpoledne - Svodnice chata
Dřevnovice – Mikroregion Němčicko se baví
Hasičské závody mládeţe „Děti + Veteráni“ - fotbalové hřiště
Na bicyklech Mikroregionem Němčicko
Vinobraní
Vinobraníčko – pro děti
Rybářské závody
Vánoční prodejní výstava
*****

Přejeme Vám příjemné prožití léta, prázdnin a těšíme se na setkání
s Vámi na připravovaných akcích ……
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