NAŠE OBEC
Váţení spoluobčané,
do konce roku 2012 zbývá jen pár dní. Nastává čas bilancování, srovnání
přání a cílů se skutečností. Stejně tak je tomu i v naší obci.
V jarních měsících bylo pro zvelebení okolí obce vysázeno asi 340 stromů a
keřů. Výsadba byla provedena z části občany obce na Dni země a z části
zaměstnanci obce. Průběh počasí výsadbě moc nepřál. Suché počasí
zapříčinilo, ţe část stromků zaschla i přes pravidelné zalévání, některé
zaschlé stromky se nám podařilo na podzim podsázet. Společně s omladinou
byly v obci a jejím okolí rozmístěny ptačí budky. Stálá pozornost byla
věnována sečení travnatých ploch uvnitř obce, ale i v místech, která slouţí
k procházkám a relaxaci.
Dále jsme se soustředili zejména na údrţbu obecního majetku. Na hřbitově
jsou opraveny obsluţné budovy (márnice), opraveno a natřeno je oplocení,
generálkou prošla vstupní brána. Na budově obecního úřadu byly opraveny
štítové zdi a v prostoru obecní knihovny se podařilo vyměnit okna.
Do oprav obecního majetku je potřeba také započítat práce, které byly
provedeny firmou Macháček v Domově u rybníka. Zde se podařilo opravit
fasády na hospodářských budovách, nový kabát dostala zeď kolem areálu
domova. Pro potřeby domova byla zbudována malá kaplička,
zrekonstruovala se izolační místnost. Pracovníci domova vyměnili veškeré
elektro rozvody v kuchyni.
Mnoho času a finančních prostředků si v letošním roce vyţádala výstavba
inţenýrských sítí pro druhou a třetí řadu dvaceti rodinných domů, která
probíhá díky dobré spolupráci s dodavatelem stavby VHP Ivanovice na
Hané, s.r.o.. Je dokončena výstavba rozvodů elektrické energie, zemního
plynu, splaškové a dešťové kanalizace, je dobudován vodovod. Všechny
tyto stavby jsou zkolaudovány. Vybudována je rovněţ zpevněná místní
komunikace včetně výjezdu na státní silnici a v předstihu jsou zabudovány
chráničky pro vedení kabelů veřejného osvětlení. Obec za výstavbu sítí
v roce 2012 zaplatila 2 683 000 Kč. Přestoţe jsme většinu stavebních
pozemků prodali aţ v roce 2011, můţeme konstatovat, ţe dnes uţ je
rozestavěno 8 domů. S finanční podporou Olomouckého kraje, z Programu
obnovy venkova, byl firmou Presbeton Nova vybudován chodník, v horní
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části obce, od bytovky po stezku do Nezamyslic. Náklady na výstavbu
chodníku činily 755 000 Kč, polovinu platila obec. V trase chodníku se
v současné době řeší výkup pozemků. Sbor dobrovolných hasičů dostal
darem od Olomouckého kraje kalové čerpadlo v hodnotě 15 000 Kč. Rovněţ
byla pořízena elektro centrála v hodnotě 44 000Kč, Olomoucký kraj přispěl
částkou 18 000 Kč.
Pro zlepšení třídění domovního odpadu došlo k posílení sběrných nádob na
bílé sklo. Nově se třídí také nápojový karton, tato moţnost však není občany
plně vyuţívána. Ţivot v obci významně obohatily kulturně zábavné aktivity
hasičů, zahrádkářů, mateřské školy, Domova u rybníka a dalších spolků.
Velice si váţíme spolupráce všech, při organizování červnového sjezdu
rodáků. Pro rok 2013 připravujeme první etapu opravy kaple sv. Floriana,
jedná se o opravu střechy. Čekají nás úpravy v budově mateřské školy,
potřebné k rozšíření kapacity na 28 dětí. Další investiční akcí bude
rekonstrukce domu č.p. 109 (u hřiště) na „Chráněné bydlení pro 6 osob“,
které bude slouţit pro obyvatele Domova u rybníka, p.o.. Zapojíme se do
projektu ,,Společně oţivujeme historii venkova“, který společně organizují
MAS Na cestě k prosperitě, o.s. Doloplazy, MAS Stráţnicko, o.s. Stráţnice,
MAS Společná cesta, o.s. Rostěnice. Pozornost bude věnována i nové
výstavbě rodinných domů, údrţbě obecního majetku a veřejných ploch. Opět
se chystáme na novou výsadbu a dosadbu stromů a keřů. Podle finančních
moţností budeme pokračovat v dokončení inţenýrských sítí v oblasti
výstavby nových rodinných domů. Čeká nás pokračování soudního sporu
s JUDr. Vítem a paní Stejskalovou, který se táhne od roku 2005. Obec je
obţalována z neoprávněného obohacení z pronájmů v areálu po panu
Polákovi.
To je výčet hlavních poloţek z rozpočtu na rok 2013. Přitom je nutno říct, ţe
velikost příjmů do obecního rozpočtu v příštím roce určitě ovlivní
nepříznivá hospodářská situace našeho státu. Významně náš rozpočet
nezvýší ani nové určení daní platné od 1.1.2013, které mělo zmírnit rozdíly
mezi příjmy malých obcí a velkých měst.
Závěrem chci poděkovat Vám všem, kteří jste se po dobu celého roku
podíleli na činnosti a práci v naší obci. Poděkování patří členům
zastupitelstva, zaměstnancům obce, pracovnicím mateřské školy,
zaměstnancům Domova u rybníka, členům organizací a spolků. Všem
občanům děkuji za spolupráci.

Vám všem přeji krásné proţití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce 2013.
Eduard Novotný, starosta
Usnesení č. 19/2012
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného dne 8. října 2012
Zastupitelstvo obce:
I. Schvaluje
1. program jednání
2. jmenování zapisovatelky p. Burešové, přípravou usnesení pověřen p. Petr
Mézl
3. jmenování ověřovatelů zápisu p. Hany Kalvodové a Jana Kočího
4. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, mezi Olomouckým krajem – vlastníkem nemovitosti či
budoucím povinným zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, p.o.,
Lipenská 120, Olomouc – vykonávající právo hospodaření
se svěřeným majetkem Olomouckého kraje a Obcí Víceměřice jako
nájemcem
5. Kupní smlouvu na parcelu č. 237/25 o výměře 48 m² v obci a k.ú.
Víceměřice: prodávající: Trnka Miloslav a Trnková Hana, oba bytem
Víceměřice 136, Fialka Vladimír a Fialková Olga, oba bytem Víceměřice,
136, Štvrtecký Jiří a Štvrtecká Marie, oba bytem Víceměřice 136, Šmíd
Miloslav a Šmídová Ludmila, oba bytem Víceměřice 136, Slavotínková
Renata, bytem Víceměřice 136 a Malý Pavel, bytem Nádraţní 136/9,
Ivanovice na Hané, kupujícím je Obec Víceměřice. Touto smlouvou
prodávající prodávají kupujícímu pozemek p.č. 237/25 o velikosti 48 m²
za ujednanou kupní cenu.
6. návrh Smlouvy o dílo „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka
Víceměřice“ – Obchodní podmínky, doplněné o připomínky z jednání.
II. Ukládá
1. prověřit provedení výstavby chodníků na vrchním konci v nové ulici
odpovídá: starosta
termín :
31.10.2012
1. vypracovat nový návrh vyhlášky o odpadech
odpovídá: p. Kočí, předseda fin.výb.
termín:
10.11.2012

Usnesení č. 20/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného
dne 23.listopadu 2012
Zastupitelstvo obce:
I. Revokuje /ruší/
V usnesení č. 18/2012 z jednání ZO dne 24.září 2012 v části I. schvaluje, bod 9
….připravit pro jednání ZO Smlouvu s firmou BurgNet
II. Schvaluje
1. program jednání
2. jmenování zapisovatelky p. Burešové, přípravou usnesení pověřen RSDr. Ševčík
3. jmenování ověřovatelů zápisu p. Kočí J.. a p. Buriánek P.
4. rozpočtovou změnu č.4/20120 Domova u rybníka p.o.
5. rozpočet Domova u rybníka p.o. na r. 2013 ve výši 70.148.874.- Kč jako
vyrovnaný v nákladech i výnosech
6. převod finanční částky z rezervního fondu do investičního fondu v Domově u
rybníka p.o. ve výši 1.059.747,86 Kč
7. rozpočtové opatření č. 04/2012 Obce Víceměřice
příjmy po změnách
9.054.926,28 Kč
výdaje po změnách
10.370.996,28 Kč
financování po změnách
+1.316.070,- Kč
8. provedení stavebních úprav v budově MŠ k zajištění umístění 28 dětí od 1. září
2013
9. Nájemní smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 294 pro Šikovné ruce o.s.
Víceměřice
10.dodavatelem investiční akce „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka
Víceměřice“ fi STAVBROS, s.r.o., V Pivovaře 111, Brodek U Prostějova
11. Mandátní smlouvu k zajištění přípravy a administrace zadání veřejné zakázky
na stavební práce „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka
Víceměřice“ s Bc. Lydií Regéciovou
12. Mandátní smlouvu na výkon autorského dozoru – práce spojené s prováděním
stavby „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka Víceměřice“ s fi
Stavtes, stavebně- technická společnost s ručením omezeným, Prostějov.
Smlouvu o zajištění koordinátora BOZP na staveništi „Chráněné bydlení pro 6
osob – Domov u rybníka Víceměřice“ se spol. Netkick s.r.o., Moravské náměstí
127/3, Brno
14. Smlouvu mandátní ve věci výkonu technického dozoru včetně kolaudace stavby
„Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka Víceměřice „ se Stavební
společností Fica s.r.o., Vřesovice 189
15. Smlouvu č. 021/12 na zhotovení projektové dokumentace a zajištění
inţenýrské činnosti za zakázku „Revitalizace areálu Bloudník – společně
odpočívat relaxovat Víceměřice“ s STAVING engineering s.r.o., Slatinky 197
16. Smlouvu č. 032/12 na zhotovení projektové dokumentace na zakázku

„Doplnění splaškové kanalizace v obci Víceměřice“ s STAVING engineering
s.r.o., Slatinky 197
17. Dohodu s Na cestě k prosperitě, o.s. se sídlem Doloplazy 15, na úhradu
vlastního podílu nákladů spojených s realizací projektu „Najdi poklad ve svém
regionu“ – dodání 3 ks posezení
18. Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na „Opravu
kaple sv. Floriána ve Víceměřicích I. etapa oprava střechy“
19. plán inventury majetku obce – stav k 31.12.2012
20. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů
21. na návrh starosty skupinu osob na provedení veřejnosprávní kontroly
v Domově u rybníka p.o. a mateřské školy ve sloţení Kočí Jan, Balher Jiří a
Rácová Eva
22. Členění pozemků a jejich ocenění v majetku obce dle § 45 odst. 1), písm. g)
Vyhlášky č. 410/2009 Sb.
23. Smlouvu o opravě věci – malotraktoru TKZ 4K-14
24. zahájení jednání o smíru v soudním sporu s JUDr. Vítem
25. Smlouvu o umístění telekomunikačního zařízení pro Občanské sdruţení
Vrchonet o.s., Vrchoslavice 147 na budově obecního úřadu a mateřské školy
26. Smlouvu o výpůjčce s EKO-KOM, a.s, Na Pankráci 1685/17, Praha 4 na
bezúplatné uţívání 2 kusů sběrných nádob na bílé sklo
27. převod nemovitého majetku – stavby a pozemky – k hospodaření Domovu u
rybníka Víceměřice p.o.
28. Nájemní smlouvu s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic
Olomouckého kraje, příspěvkovou organizacím na pronájem části silnice na
pozemku p.č. 275/1 ve výši jednorázové úhrady
29. výši odměny ředitelce Domova u rybníka p.o. za 2/2 2012
III. Nařizuje
Provedení převodu finančních prostředků ve výši 500.000,-Kč z investičního fondu
Domova u rybníka p.o.do rozpočtu Obce Víceměřice v termínu do 10.12.2012.
odp. ředitelka Domova
IV. Bere na vědomí
1.Kontrolu plnění přijatých usnesení ZO. Nadále trvá úkol jednání s p. Vojáčkovou
ve věci zájmu o část jejího pozemku
2. zprávu starosty o činnost OÚ od posledního zasedání ZO
3. zprávu ředitelky Domova u rybníka p.o. o činnosti zařízení za uplynulém období
4. zprávu ředitelky MŠ o činnosti a aktivitách nejbliţšího období
5. zprávu předsedy finančního výboru
6. zprávu z jednání kontrolního výboru přednesenou v zastoupení p. Buriánkem P.
7. zprávu o činnosti kulturní a sociální komise

8. zprávu o činnosti komise pro zvelebení obce
9. informaci o výsledku ankety s náměty na zlepšení ţivotních podmínek v obci
V. Ukládá
1. odstranit nedostatky z provedené kontroly zápisů komise pro řešení přestupků a
podat písemnou zprávu na kontrolní orgán
odp. Mézl P, Kvasničková J.
termín: do 17.12.2012
2.dopracovat zásady pro přijímání dětí do MŚ a předloţit je kompletní ke schválení
ZO
odp. ředitelka MŠ
termín: 10.12.2012
3. posoudit naplnění podmínek pro poskytnutí finanční půjčky na stavební úpravy
pro manţele Grúzovi a předloţit doporučení na zasedání ZO
odp. Kočí J. –předseda FV
termín: 10.12.2012
4. provést veřejnosprávní kontroly v Domově u rybníka p.o. a mateřské škole
odp. Kočí J., Rácová E. Balher J.
termín: 17.12.2012

Informace o stavu věcí veřejných
- 24.10. se konala schůzka zástupců obce, vedení MŠ a rodičů dětí, které
budou chodit do školky od školního roku 2013. Vzhledem k vyššímu zájmu
o umístění dětí neţ dovoluje stávající stav 24 dětí, byli rodiče seznámeni
s moţnostmi řešení dané situace. Řešením je rozšíření počtu dětí na 28 a
doplněním zásad pro přijetí dětí do MŠ. To vyţaduje stavební úpravy a
nákup nového vybavení do zahájení nového školního roku 2013 v nákladech
několika set tisíc korun.
- byl dokončen a zkolaudován veřejný chodník před první řadou RD v horní
části obce. Zaměstnanci obce postupně provedli úpravu ploch pro veřejnou
zeleň mezi chodníkem a předzahrádkami vlastníků RD v I. řadě. Na
úpravách se bude pokračovat na jaře r. 2013.
- postupně se řeší nájem a výkup pozemků pod veřejným chodníkem na
horním konci před I. řadou RD. Tři menší pozemky jsou jiţ vykoupeny.
- jsou upraveny všechny plochy na kterých byl proveden návoz zeminy
z budované nové místní komunikace a chodníku. Do příslušných tvarů je
dána zemina v III. řadě nově vybudovaných RD, v zahradě domu č.p. 109 a
rozhrnuta do plochy v Bloudníku a jeho okolí
- 23.10. došlo k závadě na rozvodu el. vedení pro veřejné osvětlení v dolní
části obce. K zajištění osvětlení obce bylo pouţito náhradní řešení a

následovala bezprostředně výměna poškozeného el. kabelu. Osvětlení je
opraveno.
- intenzívně se pracovalo na přípravě rekonstrukce domu čp. 109 na
vybudování „Chráněného bydlení pro 6 osob“. Je vydáno stavební povolení
a proběhlo výběrové řízení na dodavatele celé akce. Dodavatelem stavby byl
na doporučení výběrové komise zastupitelstvem obce schválen
STAVBROS, s.r.o., Brodek u Prostějova. Dodavateli bylo předáno
staveniště. Termín ukončení stavby je stanoven do 30.9.2013.
- v souvislosti se stavbou chráněného bydlení se hledá řešení na vybudování
kanalizace splaškových vod pro čtyři domy mezi silničním a ţelezničním
mostem. Před léty zpracovaná projektová dokumentace není platná
(schválená neexistujícím Okresním úřadem v Prostějově). V platnost
vstoupily nové předpisy pro vedení staveb přes vodní toky.
- v Domově u rybníka byly provedeny stavební práce na úpravě fasád budov
v dvorní části, dokončena přestavba menší stavby na kapli pro důchodce a
další uţivatele Domova, opravena zeď okolo parku. Opravy přispěly
k dalšímu zlepšení funkčnosti a vzhledu celého zařízení.
- bez zásadních připomínek byla provedena kolaudace rozvodu pitné vody,
splaškové a dešťové kanalizace pro II. a III. řadu nových RD
- u Vyhlídky na Kozlově byl zabudován set na posezení – stůl a dvě lavičky
k pohodovému posezení návštěvníků vyhlídky
- za márnicí u hřbitova je vybudováno nové odkladiště, určené výhradně pro
hřbitovní odpad
- v listopadu byla provedena větší oprava obecního malotraktoru za více jak
27 tisíc Kč v rámci přípravy na zimní údrţbu obce
Oceňujeme a děkujeme
-při úpravách veřejného prostranství mezi veřejným chodníkem a hranicí
soukromých pozemků nových rodinných domků na horním konci většina
z nich byla nápomocna při probíhajících postupných terénních úpravách,
vybudováním přístupových chodníků a vjezdů na své pozemky. Materiál i
práci si prováděli na své náklady. Zlepšilo se i parkování vozidel ze státní
silnice jejich umístěním na vybudované vjezdy. Patří jim poděkování za
jejich příspěvek ke zlepšení vzhledu a uţívání dané části obce. Věříme, ţe i
zbývající úseky veřejného prostranství bude moţné, ve vzájemné
součinnosti pracovníků obce a vlastníků RD, úspěšně dokončit.
- ve spolupráci zaměstnanců obce, Domova u rybníka a občanů, byl
zhotoven Betlém, včetně postav a umístěn poprvé ve vánoční čas před

budovu obecního úřadu. Poděkování patří všem, kdo se na jeho tvorbě a
umístění podíleli.
Negativní jevy
-na několika místech v obci a okolí se objevily skládky domovního a
stavebního odpadu, který tímto způsobem „uklidili“ někteří naši
spoluobčané. Neorganizovaně a v tajnosti jsou naplňovány zatím
neznámými osobami kontejnery v uzavřené ohradě vedle ČOV za
Bloudníkem. Problému bude věnována zvýšená pozornost.
-opakovaně byla upozorněna mládeţ na dodrţování pořádku okolo posezení
v parčíku pod kapličkou a v celém parku. Zatím bezvýsledně. Papír, nádoby
od nápojů, špačky z cigaret a další odpad musí za mladé uklízet zaměstnanci
obce. Chovají se mladí i doma podobně? Pokud se situace nezlepší, bude
nutné situaci důrazněji řešit v zájmu celkového pořádku v naší obci.
- na kapličce jsou do fasády v obloukové části zdi vyryty nápisy, které dle
obsahu a výšky umístění nevyryly děti z mateřské školy nebo dospělí.
Poškozování věcí veřejných, které slouţí všem občanům obce, se stává
častěji. Hledejme odpověď na otázku, proč se tak děje? Kde je důvod – ve
výchově v rodině, neúctě k veřejným hodnotám a majetku, beztrestnosti za
způsobené škody, frajeřině před vrstevníky, přebytku a nenaplněnosti
volného času….? Kaţdá oprava poškozeného obecního majetku stojí veřejné
finance, které je moţné vyuţít ve prospěch obyvatel naší obce.
- v obci není dodrţována Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
poplatku za uţívání veřejného prostranství, která stanovuje mimo jiné
ohlašovací povinnost uţivatelů veřejného prostranství a výši poplatků
v závislosti na plochu a dobu uţívání. Na veřejných prostorách se nachází
hromádky stavebních materiálů, stavební suti, stavební zařízení, v posledním
období i zbytky demontovaných částí starých automobilů, atd. Příjmy
z poplatků nejsou rozhodující pro rozpočet obce, ale jejich cílem je, aby
kaţdý, kdo veřejnou plochu uţívá a nemá jinou moţnost na uloţení
stavebních či jiných materiálů, dal uţívaný veřejný prostor, v pokud moţno
nejkratším čase, do původního stavu. Vyhláška je k dispozici na obecním
úřadu a na elektronické úřední desce.
- neohlášeně bez povolení se rozšiřuje parkování aut a skládky materiálu na
veřejných, travnatých plochách. Dochází k poškozování zeleně, včetně
vysazených keřů. Je porušována schválená Obecně závazná vyhláška.

Závěrem: Všem příjemné vánoční svátky, dobré zdraví, pohodu a
spokojenost v r. 2013 a naději, ţe nastupující rok bude lepší, neţ byl rok
odcházející.
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta
Upozornění na podání daňového přiznání z nemovitostí v souvislosti
s obnovou katastrálního operátu a povinností vlastníků nemovitostí
podle zákona o dani z nemovitosti v r. 2013
V průběhu r. 2012 byla dokončena obnova katastrálního operátu v k.ú.
Víceměřice. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani
z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani
z nemovitostí), jsou změny okolností rozhodných pro vyměření daně při
obnově katastrálního operátu (zánik zjednodušené evidence zemědělských
pozemků, změna výměry pozemků) povaţovány za změnu na straně
vlastníka, kdy vlastník nemovitostí je po provedené obnově katastrálního
operátu povinen podat úplné nebo dílčí přiznání k dani z nemovitosti
v zákonném termínu do 31. ledna 2013. Pokud tak poplatník neučiní,
vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit pokutu.
Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok
z prodlení podle § 252 téhoţ zákona. Povinnost podat přiznání k dani
z nemovitostí na r. 2013 se týká především vlastníků zemědělských
pozemků, které byly aţ doposud vedeny na katastru nemovitostí ve
zjednodušené evidenci.
Dále upozorňujeme občany, kteří mají ve vlastnictví pozemky na k.ú.
Němčice nad Hanou, ţe i zde byly v r. 2012 dokončeny pozemkové úpravy a
daňové přiznání je nutné podat ve výše uvedeném termínu na Finanční úřad
v Prostějově.
Je naší snahou zajistit pracovníka Finančního úřadu v Prostějově do naší
obce k pomoci Vám, spoluobčanům, při správném sepsání a podání
daňového přiznání na r. 2013. Den a doba přítomnosti pracovníka FÚ v obci
bude předem veřejně oznámena.
Tiskopisy pro daňové přiznání jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta

ANKETA Stručný přehled námětů občanů k současnému a
budoucímu prostředí života v naší obci
V č. 3/2012 periodika Naše obec byl do kaţdé domácnosti doručen vloţený
list se ţádostí o Vaše vyjádření se k současnému stavu vybavenosti a dění
v naší obci, podání námětů, co je třeba udělat v dalším období. Termín
předání byl zadán do 30. října. Na obecní úřad bylo doručeno celkem 8
písemných vyjádření, některé podepsané, jiné bez podpisu pisatele.
Děkujeme všem pisatelům za jejich názory, připomínky a náměty ke
zlepšení ţivota v naší obci. Stručně lze rozdělit podané návrhy do několika
následujících skupin:
1. Občanská vybavenost
- vybudovat kulturní dům na společenské akce (odhad nákladů 10
mil. Kč)
- zavést popelnice na bioodpad
- vybudovat osvětlení chodníku pro pěší směrem na Nezamyslice
- zlepšit manipulaci s odpadkovými koši na veřejném prostranství
- provést výsadku stromů v Bloudníku (břízy, duby, lípy). Podél
polních cest sázet ovocné stromy (jabloně, švestky, atd.)
- vybudovat svépomocí cyklostezku do Němčic podél stávající
silnice nebo rozšířit vozovku o příkopu a vyznačit jízdní pruh pro
kolaře
- opravit kapli sv. Floriana (střechu, vlhké zdi a fasáda)
- řešit parkování vozidel na veřejných chodnících, které
komplikuje pohyb po chodníku, zejména maminkám s kočárky
- v prostoru Aleje s osázenými stromy vybudovat chodníky a
umístit lavičky
- vybudovat chodník do Nezamyslic podél ţelezniční tratě (odhad
nákladů 2 mil.)
- v Chaloupkách vyrovnat – opravit travnatý terén
- vybudovat na hřbitově stěnu na urny – urnový háj
2. Poskytované sluţby:
- zlepšit zásobování obce zboţím denní potřeby
- řešit pomoc pro staré a nemocné občany (např. jak to řeší Charita
v okrese Prostějov). Jednou z moţností je přímá dohoda mezi
potřebnými jedinci a občany, kteří chtějí pomoc konat
- rozšířit kapacitu mateřské školy pro umístění všech dětí z naší
vesnice
- řešit hřiště pro děti, stávající nevyhovuje

- zajistit poskytování sluţby pedikúry
3. Kulturně-výchovná činnost
- konat besedy na téma: „Slované“ pro děti i dospělé s cílem
informovat spoluobčany o historii naší obce. Vybudovat v krajině
prvky, které budou naši historii připomínat.
- 4. Nelíbí se:
- narůstající počet problémových skupin v naší obci
- parkování vozidel na okrajích hlavní vozovky přes obec. Je
navrhováno usměrnit parkování jen na jedné straně vozovky, a
tím zlepšit průjezdnost a bezpečnost obcí. Dodáváme – také
moţnost lepšího udrţování pořádku, zejména při zimní údrţbě.
- nepořádek v obci, drobné krádeţe, výtrţnosti nepřizpůsobivých
spoluobčanů
Tolik k výčtu námětů, které budou rozpracovány s ohledem na finanční
moţnosti rozpočtu obce v r. 2013 a dalších letech a seřazeny podle pořadí
aktuálnosti.
****

výstavba nového chodníku

Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Domov u rybníka Víceměřice poskytuje dvě sluţby - Domov pro osoby se
zdravotním postiţením (dále DOZP) a Domov pro seniory (dále DS).
V roce 2012 měl celý Domov celkem 220 uţivatelů, z toho na DOZP 185
uţivatelů a na DS 35 uţivatelů. Domov u rybníka Víceměřice, příspěvková
organizace, se řídí zákonem o Sociálních sluţbách č. 108/2006 ve znění poz.
předpisů a naplňuje standardy kvality sociálních sluţeb. Náš Domov pro
seniory získal v letošním roce Značku kvality v sociálních sluţbách.
Cílem Značky kvality v sociálních sluţbách je poskytnout seniorům, kteří
vstupují do Domova pro seniory, ale také jejich rodinným příslušníkům,
jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od ţivota v daném
domově očekávat. Jde o jednoduchý systém externí certifikace zařízení,
který je zaloţen na tzv. udělování hvězd.
Značka kvality v sociálních sluţbách hodnotí všechny důleţité aspekty
pobytu v zařízení, a to pouze z jednoho úhlu pohledu - z pohledu samotného
seniora, resp. uţivatele této sociální pobytové sluţby.
Značka kvality v sociálních sluţbách jako nástroj a měřítko kvality zcela
běţné v mnoha západoevropských zemích tak přichází do ČR, aby kvalitu
sociálních sluţeb u nás nejen měřila, ale vedla dlouhodobě k jejímu
zvyšování.
Posláním Domova pro seniory je vytvářet kvalifikovanou péčí svým
seniorům podmínky pro plnohodnotný, důstojný a aktivní ţivot s ohledem
na jejich individuální moţnosti, coţ umoţňuje seniorům rozhodovat o
dalším způsobu ţivota. Sluţba je poskytována s takovou mírou podpory, aby
v co maximální moţné míře zachovávala a rozvíjela schopnosti seniorů.
Sluţba rozvíjí také sociální kontakty, úzce spolupracuje s rodinou seniora,
přáteli a podporuje účast i aktivní spolupráci při společenských akcích.
Domov pro seniory je v roce 2012-2013 zapojen do projektu E-Qalin
Posláním projektu „E-Qalin“ je zavedení evropského modelu měření a
zvyšování kvality E-Qalin do českého prostředí poskytování sociálních
sluţeb. E-Qalin je model, který byl vyvinut speciálně pro oblast sociálních
sluţeb – konkrétně pro Domovy pro seniory. Je takto jediným existujícím
modelem měření a zvyšování kvality, který je orientován pouze na úzký a
především specifický segment sociálních sluţeb. E-Qalin byl v rámci
projektu Leonarda da Vinci pilotně ověřen ve 4 evropských zemích a nyní je

zaveden v mnoha pobytových zařízeních v Rakousku, Německu, Slovinsku,
Itálii, Belgii, Lucembursku, Francii, ve Švýcarsku a Lotyšsku. E-Qalin
GmbH v Rakousku je výhradním vlastníkem a dodavatelem metody EQalin.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Posláním Domova pro osoby se zdravotním postiţením je co nejvyšší moţná
podpora uţivatele naší sluţby. Poskytujeme potřebnou péči muţům
s mentálním a kombinovaným postiţením, kteří mají z důvodu tohoto
postiţení sníţenou soběstačnost a jejich situace vyţaduje pravidelnou pomoc
jiné osoby. Podporujeme uţivatele naší sluţby, aby mohli vyuţívat všech
moţností, které jsou dostupné běţné populaci, aktivně je podporujeme
v sociálních kontaktech a především v kontaktech s rodinou. Domov pro
osoby se zdravotním postiţením byl v letošním roce zařazen do pilotního
programu o Značku kvality v sociálních sluţbách. V listopadu náš Domov
navštívili kolegové z nedaleké Anglie, byl to tým sociálních pracovníků,
kteří se zajímali o aktivizační činnosti především o moţnost vykonávání
aktivizační činnosti se zvířaty, neboť Anglie je spoluzakladatelem
mezinárodní asociace IAHAIO (International Association of Human –
Animal Interaction Organiations), která se zabývá oblastí výzkumu i
aplikace léčebných terapií se zvířaty. Výsledky animoterapeutických
činností úzce souvisí s výzkumem lidského a zvířecího chování, všeobecné
pedagogiky, psychologie, psychiatrie, sociologie. Kolegové z Anglie byli
mile překvapeni, ţe i u nás je prováděn klasický model animoterapie (český
model zooterapie). Zájem projevili také o chráněné bydlení, které bude
vybudováno zřizovatelem Domova u rybníka - obcí Víceměřice v roce
2013. Chráněné bydlení bude pro šest uţivatelů, kde cílem je zlepšení péče o
lidi se zdravotním postiţením, zvýšit moţnosti jejich integrace do
společnosti a případně i na trhu práce. Všeobecným cílem je zlepšit
moţnosti integrace znevýhodněných skupin obyvatel na území
Olomouckého kraje do společnosti a běţného ţivota.
Všem čtenářům přeje Domov u rybníka klidné proţití svátků vánočních a do
nového roku 2013 hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Bc. Marcela Burová, ředitelka

Aktuálně z mateřské školky
Podzimní období nám nabízí pestrou paletu barev, chutí a vůní, uplakané
dny střídají slunečné a teplé dny. Děti ve školce si podzim opravdu uţívají
hlavně při vycházkách do „Svodnice“, kde se rádi brouzdají barevným
šustícím listím a sbírají přírodniny (kaštany, ţaludy, ořechy, šípky, listí,
traviny, kukuřičné klasy..), z kterých pak společně vyrábíme zvířátka,
skřítky podzimníčky a jiné dekorace. Společně s rodinnými příslušníky
jsme nasbírané poklady vyuţili při odpolední tvořivé dílně, kde si kaţdá
rodina vytvořila svoje rodinné „dýňové strašidlo“, které zdobí mnohá obydlí
ještě nyní. Chtěli bychom také všichni poděkovat panu Horákovi a panu
Ševčíkovi, kteří nám pomohli zajistit na toto příjemné odpoledne dostatek
dýní a okrasných dýněček. Mimo jiné nás také v říjnu navštívila jablíčková
babička, která uţ ţije spoustu let v ovocném sadu, jeţ sousedí s naší
mateřskou školou a předala dětem spoustu nových informací o tom, jak se
mají starat o ovocné stromy celý rok, aby se dočkaly zdravého ovoce.
Obdarovala děti košem jablíček a rozloučila se. Nejen ţe děti ve školce tvoří
a vyrábí, ale občas mají opravdu hodně práce. Třeba 16. října se ve školce
pekly buchty. Všichni pomáhali zadělávat kynuté těsto, míchali, přikrývali
aby se nám nenachladilo a pěkně nakynulo. Neţ těstu narostlo veliké břicho,
musely děti umýt, oloupat a nastrouhat spoustu jablíček a nejtěţší práce
mohla začít. Kaţdý si vyválel svůj díl těsta, posypal jablíčky, skořicí a
hrozinkami. Pak uţ jenom smotat do nohavice, pěkně potřít vajíčkem a šup
do trouby. Po školce to krásně vonělo. Kdyţ nám přivezl pan Kromka a pan
Konečný obědy, tak se jenom oblizovali. Samozřejmě ţe dostali od dětí
výsluţku a oba si libovali, jaká je to dobrota. Děti měly radost z dobře
odvedené práce a také si na buchtách pochutnaly. Kromě her ve školce
nezapomínáme ani na kulturu. Děti uţ dvakrát navštívily divadlo
v Němčicích nad Hanou a jednou jsme přivítali divadelní herce i v naší
školce. Navštívilo nás loutkové divadélko „Sluníčko“ a děti měly moţnost
z bezprostřední blízkosti shlédnout pohádky „Hrnečku vař“, „O zlaté rybce“
a „O Smolíčkovi“, ale hlavně se do děje pohádek aktivně zapojit, coţ se jim
moc líbilo. Za pár dní uţ začne advent a tak se děti v současné době začínají
připravovat na příchod Mikuláše, anděla a čertíků. Někteří se upřímně těší,
někteří mají naopak obavy jak to s nimi dopadne. Pomalu se učí básničky a
písničky, které by rádi předvedly nejen rodičům na tradiční Mikulášské
besídce v košíkárně. Čas plyne jako voda a za chvíli tu budou nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Nejen našim dětem, ale všem občanům obce

Víceměřice, proto uţ nyní přejeme Šťastné a veselé proţití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v Novém roce 2013.
zaměstnanci a děti MŠ Víceměřice

Ze společenského života v obci
Keramický kroužek
Uţ je tomu více neţ rok, co jsme začali pracovat v našem keramickém
krouţku. Začátky nebyly lehké, prošli jsme celou řadou chyb začátečníků,
ale nevzdali jsme se a dnes uţ zvládáme vytvořit docela pěkné výrobky.
Vesměs to jsou věci praktické, jako hrníčky, misky, vázy, ale uţ se objevují
určité umělecké prvky. Hlavně děti jsou velmi šikovné a techniku bravurně
zvládají. Práce nás všechny opravdu baví, ale kromě toho se i dobře
pobavíme a zasmějeme. Kaţdý pracuje dle svých moţností a schopností.
Zveme všechny na vánoční prodej dne 15. a 16.12. v košíkárně, kde nějaké
výrobky nabídneme.
Daniela Miková

Výroční zpráva mladých hasičů za rok 2012
V tomto roce se podílelo na práci kolektivu 19 mladých hasičů.
Zimní schůzky jsme trávili v ,,hasičárně“ teoretickou přípravou na soutěţní
sezónu, zúčastnili jsme se výtvarné soutěţe ,,Poţární ochrana očima dětí“ a
neméně důleţitá pro nás byla příprava na soutěţ vázání uzlů „Čelčický
uzel“.
Jaro uţ patřilo k pohybovějším aktivitám. Zúčastnili jsme se dvou brigád na
chatě ve Svodnici, zapojili jsme se do celorepublikové akce „Den země“ a
také začala příprava na soutěţe v poţárním útoku.
V květnu začaly pohárové soutěţe, ve kterých naše druţstva jak mladších,
tak starších ţáků byla velmi úspěšná. Ze 13-ti závodů v poţárním útoku
jsme přivezli 3 poháry za první místo, dva putovní poháry, čtyři poháry za 2.
místo a šest pohárů za 3. místo. Náš kolektiv je zapojen do okresního kola
„hry Plamen“. Tento ročník byl pro nás hodně úspěšný, jelikoţ se nám
podařilo vybojovat 3. místo.

V tomto roce se nám podařilo získat finanční dar na nákup nových dresů pro
druţstva mladších. Také jsme zakoupili dvě nové nástřikové proudnice.
Vzhledem k tomu, ţe poţární sport stále zrychluje a chceme-li udrţet krok s
těmi nejlepšími, počítám příští rok s dalšími investicemi do vybavení
mladých hasičů.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů

22.9. 2012 - Závody mládeže Hruška
Na soutěţ v poţárním útoku se přihlásilo 9 druţstev mladších ţáků a 10
druţstev starších ţáků. Naše druţstvo mladších předvedlo útok s časem
28,57 s. a ten určitě není na pohárové umístění. Konečné 5. místo je toho
důkazem. Nepochopitelná chyba košaře u druţstva starších, a tím i dlouhé
zdrţení při dokončení útoku, znamenala horší čas a také horší umístění. S
výsledným časem 37,69 s. - z toho bylo předposlední 9. místo. Tento
poslední letošní závod v poţárním útoku mohu hodnotit jako hodně
nepovedený. Tato soutěţ byla poslední za mladé hasiče i pro našeho
strojníka Jakuba Štébla, jelikoţ dosáhl určitého věku a dle pravidel soutěţe,
uţ nemůţe za náš kolektiv soutěţit.
Luboš Novotný
28. a 29. 9. 2012 - Výlet SDH aneb Účastníci zájezdu ...
Nedá mi to, podělit se s Vámi o nevšední záţitky, které přinesl dvoudenní
zájezd našich hasičů 28. a 29. září 2012. V pátečním ránu jsme připraveni
vyrazit s bratrem Vydlákem, který byl výborem hasičů pověřen
zorganizováním výletu a zároveň i jmenován vedoucím zájezdu na cestu. Po
čtvrthodině čekání na posledního účastníka, který nakonec ovíněný ze
čtvrtečního vinobraní dorazil, a vyjíţdíme o třičtvrtě na šest na trasu směr
Český Šternberk. Na stmelení kolektivu autobusu přispívá roznáška
nepančovaného alkoholu z domácích zásob. Po jedné zastávce v motorestu
nás v půl deváté vítá sázavské údolí a na skalnatém ostrohu hrad Český
Šternberk. Po prohlídce hradu aktivní turisté navštěvují ještě hradní věţ
s hladomornou. Po vystoupení 62 schodů se ozývá z věţe na celou
posázavskou kotlinu volání našeho velitele „Mexiko“. Počasí nám přeje a

tak se přesouváme na zámek Konopiště. Zde nás čeká prohlídka ve 14.
hodin, tak kaţdý vyuţívá přestávky k občerstvení a nákupů suvenýrů. Po té
odjíţdíme někteří se zpěvem autovláčkem na zámek Konopiště. Na zámku
nás nejvíce uchvátily sbírky zbraní a interiéry zbrojnice, které jsou snad
největší a nejkrásnější v Česku. Ještě se zastavujeme na zpáteční cestě
v muzeu motocyklových veteránů. Po poutavém povídání s průvodcem
muzea vyráţíme na ubytování směr Praha. Čeká nás příjemné ubytování
v hotelu “Starý pivovar“ v Praze Motole. Jediným nedostatkem je navzdory
názvu slabá nabídka piva na čepu. Po společné večeři máme individuální
volno, někteří z nás vyráţí do centra Prahy. Ráno po snídani vyráţíme na
Letnou směr „Národní technické muzeum“. Po shlédnutí krásných expozic
nově otevřeného muzea nás čeká individuální volno do 16. hodin. Většina
ho vyuţívá k návštěvě centra Prahy. Ten, kdo se pouze občas dostane do
Prahy, tak ho překvapí. Trasa Staroměstské náměstí, Karlův most, Malá
Strana, je jedna valící se lidská řeka, která se nepřetrţitě valí a nemá konce.
Okolo je slyšet hodně ruština, také suvenýry s matrjoškami připomínají
Karlovy Vary. Stánky s občerstvením u malostranské hospůdky potvrzují, ţe
v Praze je blaze, ale draze. Po 16. hodině náš autobus opouští Prahu.
Dochází k rozhodnutí, ţe oproti plánu ještě navštívíme pivovar v Kostelci
nad Černými Lesy. Takţe změna trasy se ukázala jako zdařilá tečka za
krásným zájezdem. V 17. hodin zastavujeme před zájezdním hostincem a
pivovarem v Kostelci. Exkurze v pivovaru, který povstal z ruin díky nadšení
občanského sdruţení, stála opravdu za to.
Třešničkou na dortu byla nakonec stylová večeře, kterou nenarušil ani déšť.
Vţdyť specialita hostince „masová směs v rendlíku s bramborovými
plackami“ na dřevěném prkénku zapíjená kvasničákem z kácovského
pivovaru neměla chybu. Příjezd domů krátce před půlnocí, nakonec bez
deště, proběhl v pohodě. Je třeba vyslovit uznání a poděkování nejen řidiči
autobusu Petru Vránovi, ale i také všem pořadatelům, tohoto zajisté
úspěšného zájezdu.
Květoslav Špaček
6.10. 2012 - Plamen - Malé Hradisko
Podzimní kolo "hry Plamen" se konalo, pro nás, čtyřicet kilometrů
vzdáleném, Malém Hradisku. Na okresní podzimní kolo se přihlásilo 14

druţstev mladších a 31 druţstev starších ţáků. Naši mladší soutěţili ve
sloţení: Horák Michal, Veselý Luděk, Jiráková Eliška, Michalec Jiří a
Michlíček Robert. Nejvíce trestných bodů nasbírali ve střelbě ze
vzduchovky, ale i tak byli ve své kategorii nejlepší. Další trestné body
nasbírali v první pomoci a poţární ochraně. I tak celkové 5. místo je dobrý
základ pro jarní kolo. Druţstvo starších běţelo ve sloţení: Soldátová Lucie,
Jiráková Monika, Vymazal Tadeáš, Dosedlová Lucie a Horák Jaroslav. Těm
se moc nedařilo ve střelbě ze vzduchovky a v překonávání překáţek. I tak je
výsledné 7. místo z 31 druţstev velmi pěkné.
Luboš Novotný
20.10.2012 - Taktické cvičení Tvorovice
V sobotu 20. října, přišla členům zásahové jednotky sms: "Poţár nízké
budovy Tvorovice, budova koupaliště - taktické cvičení." V počtu pěti muţů
jsme vyjeli směr Tvorovice. Po příjezdu na místo velitel zásahu rozdělil
všechny zúčastněné jednotky na dvě skupiny. Jednotky vybavené dýchacími
přístroji si vyzkoušely záchranu osob ze zakouřených prostor, ostatní
jednotky se přesunuly k místnímu rybníku. Na místě nás podle příjezdu,
seřadil starosta 16. okrsku bratr Špaček, a vysvětlil nám, co se od nás
očekává. Na pokyn všechny jednotky musí vyloţit poţární stroje, vynést je
do kopce na hráz rybníka, připojit sací vedení a nasát vodu. Po splnění všech
úkolů proběhl nástup s podrobným vyhodnocením celého cvičení. Po
nástupu bylo připraveno pořádající obcí občerstvení.

Odpolední program zahájily svým vystoupením děti z Mateřské školy, pro
mnohé z nich to bylo premiérové vystoupení na veřejnosti, v hledáčku
kamer a blesků fotoaparátů přítomných dospělých diváků, oceněné ve finále
zaslouţeným potleskem všech přítomných. Po vystoupení následovaly
jednoduché i sloţitější hry a soutěţe, za jejichţ zdárné splnění byly děti
odměňovány bonbony. Soutěţe byly přerušeny aţ s příchodem
nadpřirozených bytostí. Ani tentokrát nás Mikuláš nezklamal a poctil nás
svou návštěvou, doprovázen Andělem a Čertem. Po zaznění jeho laskavého
hlasu, šum a pohyb v sále utichl a po jeho příchodu se u něj děti samy
hlásily, aby mu předvedly své recitační schopnosti, či se jen v rozhovoru
obhajovaly, jak byly po celý rok hodné a Mikuláš je po vyslechnutí
odměňoval balíčky sladkostí, které mu pomáhal rozdělovat Anděl ze svého
košíčku ... A jelikoţ se v sále sešly jen děti hodné a připravené, černý
pekelník i letos odešel s prázdnou. Po výsluţce si Mikuláš ještě všechny děti
sezval k sobě, aby si s nimi udělal společnou fotografii na památku.

Luboš Novotný
1.12.2012 - Možná přijde i Mikuláš ...
Od zájezdu na konci srpna jsme měli u zahrádkářů - z pohledu zvenčí,
relativní klid, ale zasvěcení ví, ţe jsme intenzivně pracovali na přípravách
důstojných oslav významného jubilea naší organizace. První větší akcí pro
veřejnost, bylo pořádání soutěţně - zábavného odpoledne pro děti i dospělé,
s názvem " Moţná přijde i Mikuláš ", které se uskutečnilo v tomto roce uţ v
sobotu 1. prosince. Ve zcela zaplněném sále košíkárny uţ to od 14 hodin
vřelo jako v úle a nás pořadatele potěšilo, ţe se s téměř šedesátkou dětí
přišlo pobavit a doprovodit své ratolesti i velké mnoţství dospělých.

Moţná přijde i Mikuláš ……………

Po odchodu Mikuláše s druţinou pokračovalo odpoledne volnou zábavou,
která byla přerušena aţ posledním bodem programu, kterým je pravidelně
Dětská tombola. Letošním tahákem tomboly byl nádherný dort, který
věnovali manţelé Antoníčkovi. Poděkování patří nejen jim, ale i všem
dalším příznivcům, kteří i bez ţádostí, sami přinesli a věnovali do tomboly
své dárky pro děti. ... Ceny byly vydány, program byl vyčerpán a jak uţ
bývá zvykem, s vydáním poslední ceny z tomboly se sál začal pomalu
vyprazdňovat a rodiče se svými dětmi, jeţ byly obtěţkáni dárky a hlavami
plnou záţitků, odcházeli ke svým domovům ...
Petr Buriánek
1.12.2012 - Slavnostní schůze ČZS k 50. výročí
V neděli 2. prosince se v košíkárně uskutečnila slavnostní schůze ku
příleţitosti 50. výročí zaloţení naší základní organizace ve Víceměřicích.
Kromě našich členů, byli pozváni a přijeli hosté z okolních spřátelených
zahrádkářských organizací - z Dobromilic, Čelčic, Klenovic a zástupce
z Drţovic, který zároveň zastupoval i územní radu ČZS v Prostějově.
Slavnostní schůze se zúčastnili i čtyři členové, kteří stáli i u zrodu
organizace - přátelé Vladimír Brandstetter, Oldřich Špaček, Jan Urbánek a
Arnošt Mézl, kterým byla předána malá pozornost. Ale ani ostatní členové
nepřišli zkrátka, kaţdý z nás obdrţel Pamětní list a knihu mapující historii
organizace, která byla sepsána dle dochovaných dokumentů a zápisů
z jednání. Kniha připomíná i současné dění v organizaci a je doplněna
fotografiemi. Veškeré náklady na vydání publikace nesla naše organizace,
jelikoţ naše ţádost na kraj, o příspěvek na její vydání, byl bez udání důvodů
zamítnut. Ale i přesto nelitujeme vynaloţeného úsilí a nákladů a jsme rádi,
ţe se ji podařilo vytvořit a vydat, jelikoţ současně mapuje i půlstoletí ţivota
ve Víceměřicích. Po oficiální části schůze bylo připraveno slavnostní
občerstvení, dále výstavka odrůd jablek s moţností degustace, výstava
fotografií, kronik, a dalších drobností, související s činností organizace.
Atmosféru setkání navozovalo i promítání fotek z akcí a reprodukované
lidovky, které ve finále vystřídalo, při sklence sudového vína, ţivé notování
našich členek a členů. Jsme rádi, ţe atmosféra na této slavnostní schůzi byla
důstojným připomenutím tohoto padesátiletého jubilea zahrádkářů ....
Petr Buriánek

8.12.2012 - Valná hromada SDH
V sobotní podvečer 8. prosince, se v košíkárně konala Výroční Valná
hromada SDH Víceměřice, které se, kromě naší členské základny, účastnil
i starosta 16. okrsku bratr Špaček, velitel 16. okrsku bratr Kyselák a pozvání
přijali i zástupci sborů z Dobromilic, Němčic nad Hanou a Doloplaz. Kromě
pevně daných bodů a referátů, se následně v diskuzi jednalo o přípravách na
70. výročí našeho sboru v roce 2014 a zároveň i o zadání výroby a způsobu
zafinancování hasičské vlajky. Po oficiální části, ve které nechybělo i
poděkování našim mladým hasičům za reprezentaci sboru i obce,
následovalo občerstvení v podobě výtečného Hasičského guláše a na závěr
nechyběla ani tradiční recesní tombola. Po celý večer byly na plátno
promítány fotografie a videa z hasičských akcí v uplynulém roce. Tato
Valná hromada se stala důstojnou předtečkou ukončení letošní činnosti
hasičů. Tou definitivní slavnostní tečkou za uplynulým rokem , bude Velký
Silvestrovský ohňostroj připravovaný na poslední den v roce, na který Vás
všechny srdečně zveme. Začatek je jiţ v 17 hodin, tak přijďte včas!
Petr Buriánek
Toto byly poslední příspěvky o činnosti našich dvou zájmových spolků v tomto
roce. Ještě letos proběhnou tři akce, na které si Vás dovolím pozvat.
Tou první je 27. prosince uţ tradiční 17-ti km procházka přírodou Z Kozlova až na
Předinu. Vychází se v 9 hodin od Vyhlídky na Kozlově. Na Předině bude pro
účastníky připraveno teplé občerstvení.
Druhou akcí je 31. prosince Velký silvestrovský ohňostroj. Začátek programu je
jiţ v 17 hodin před zámkem, proto přijděte včas. Jako obvykle bude připraven i
Dětský ohňostroj, teplé nápoje na zahřátí a letos moţná i speciality z udírny a večer
završí Velký ohňostroj.
A poslední akcí roku bude 31. prosince jiţ tradiční individuální předpůlnoční
výstup na Kozlov a pak po půlnoci Vítání Nového roku uprostřed přírody, z místa
s nádherným rozhledem na ohňostroje v okolí. Teplý čaj a bublinky budou opět
připraveny…

*******************************************************************
Děkujeme Vám za Vaší přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a přejeme
Vám všem klidný závěr roku, příjemné prožití vánočních svátků a

v Novém roce mnoho Štěstí a Zdraví
Hasiči a Zahrádkaři z Víceměřic
*************************************************************

Komise sociální, zdravotní a kulturní
Váţení spoluobčané,
na výzvu z minulého zpravodaje o výpomoci našim spoluobčanům se
přihlásili manţelé Grůzovi, kteří nabízí pomoc:
- v domácnosti – veškerý úklid, prach, umývání, vytírání, vysávání,
okna apod.
- v zahradě + dvoře – sběr ovoce, zeleniny, plevelení, rytí apod.
Pomohou i odklidit nepořádek či zamést, Také nabízí zdarma koňský
slámový hnůj nebo jen kobyláky z ohrad. Starším obyvatelům
dovezou i domů.
Další občankou na výpomoc v domácnosti je p. Jiřina Malčíková, která také
nabízí drobnější práce jako např. umýt okna, 1x týdně udělat nákup apod.
Kdo máte o tuto sluţbu zájem – neváhejte a zkontaktujte se s nimi
Hana Kalvodová
Obecní knihovna
Váţení spoluobčané,
chci Vás seznámit s novinkou v naší knihovně. Je to dvoudílná kniha
moravského spisovatele Jindřicha F. Bobáka – Příběhy z dávných dějích
země moravské. Pro lepší představu přidávám charakteristiku a obsah
jednotlivých dílů.

Tato unikátní dvoudílná kniha líčí formou
dobrodruţných napínavých příběhů pohnuté dějiny země, která se podle řeky
protékající od vrcholu Kralického Sněţníku aţ k ústí Dunaje, nazývá od nepaměti
Moravou. Toto území bylo osídleno
mnohem dříve neţ země jeho sousedů a
prošlo sloţitým vývojem. K napsání knihy bylo třeba shromáţdit obrovské mnoţství informací a historických materiálů,
vybrat z nich ty, které byly nejdůleţitější,
a zakomponovat je do textu díla.
I. díl – Vzdor, slzy a krev
První díl nás přivádí k samým počátkům slovanského osídlení Moravy.
Ukazuje, jak museli naši předkové o svou zemi tvrdě bojovat s početně
mnohem silnějším, lépe organizovaným a vyzbrojeným nepřítelem, ať uţ to
byli bojovní nájezdníci Avaři, nebo sousední mocná Franská říše. Příběhy
plné krvavých bojů o přeţití jsou však prodchnuty také láskou člověka
k člověku a k rodné zemi. Tento první díl je tematicky rozdělen do tří
nosných příběhů.
II. díl – Sláva a pád
Říše Sámova, kterou skončil první díl, neměla dlouhého trvání. O jejím
konci nic nevíme. A přesto nezahynula. Na čas se sice znovu rozpadla na
celou řadu drobných kmenových kníţectví nemajících společného vládce,
ale uběhla dvě století a znovu slyšíme o nové velké slovanské říši, zářící na
evropském nebi jako hvězda první velikosti. Na troskách kdysi slavné říše
Sámovy povstala ještě slavnější a mocnější – Velká Morava. Druhý díl je
tematicky rozdělen do čtyř nosných příběhů.
Kniha byla vydána vydaná za podpory Zlínského kraje, Brna a
Moravskoslezského kraje. Udělejte si čas a přijďte si půjčit. Těším se na
setkání v knihovně.
Přeji Vám všem krásné a pokojné vánoční svátky a do roku 2013 mnoho
radosti, štěstí, zdraví a úspěchů.
Aneţka Novotná, knihovnice

Z činnosti SK Mexico
Váţené dámy, Váţení pánové, dovolte mi Vás touto cestou seznámit s
činností klubu malé kopané SK Mexico Víceměřice za končící rok 2012.
Naše muţstvo si splnilo cíl a postoupilo do 2. okresní ligy malé kopané
ČSRS (český svaz rekreačního sportu) Prostějov. Dne 14.7. se uskutečnil jiţ
tradiční VI. ročník turnaje v malé kopané "MEXICO CUP 2012" kde hoši
završili úspěšnou sezónu a obsadili 1. a 2. místo. Kromě výsledků nás
potěšila i předvedená hra a skvělá práce organizátorů, kterým chci ještě
jednou poděkovat
Konečná tabulka:

1. SK Mexico "B" 12 bodů skóre: 19:14
2. SK Mexico "A" 10 bodů skóre: 16: 9
3. Dynamo Prostějovičky 7 bodů skóre: 9: 6
4. Záchranáři Prostějov 7 bodů skóre: 13:15
5. SK Dřevnovice 6 bodů skóre: 7: 8
6. Hasiči 1 bod skóre: 4:16
Nejlepší střelec: Mirek Musil (SK Mexico "B" / SK Mexico "A") - 10 branek

Na začátku září proběhlo 1. kolo Poháru města Prostějova v malé kopané.
Los nás určil do skupiny "C" (Kobeřice, Katastrofa, Ariston), která své
zápasy odehrála v Kobeřicích. Ze 4 týmů postupují nejlepší 2 do dalších
vyřazovacích soubojů. Turnaj jsme zvládli a bez velkých komplikací
postoupili dále. Na konci záři začal nový ročník okresní ligy malé kopané
(2012/2013). I. turnaj se uskutečnil v Kobeřicích kde jsme byli úspěšní
pouze na 50%. Výhra nad domácím SK Kobeřice vysoko 8:3, následně
prohra s DD Sport Dubany "B" 2:5. II. a III. turnaj jsme měli výhodu
domácího prostředí. Ale i zde jsme byli úspěšní pouze na 1/2. Výsledky:
Ladzimil Čehovice - Mexico 2:5, SK Dřevnovice - Mexico 4:3, Betis "A" Mexico 7:5, Mexico - Laškov 6:4. Poslední IV. turnaj v roce 2012 se
odehrál na umělé trávě ve Vrbátkách, kde jsme zakončili sezónu vítězstvím
nad domácím týmem Vrbátek 4:2.
Uţ jsem to dříve v hodnocení naší činnosti vzpomínal, ale vracím se k tomu
i teď. Po fotbalové stránce patří naši kluci mezi ty nejlepší na okrese
Prostějov, coţ dokazují turnaj co turnaj. Jen ta účast je slabá. Vím, ţe je

spousta důleţitějších věcí, které jsou přednější. Jen bychom si měli
uvědomit, ţe fotbal je kolektivní hra, kde není aţ tak důleţitý jednotlivec,
ale především kolektiv a parta. Opory z místních na které se můţeme
spolehnout jsou: Petr a Radek Fialkovi, Mirek Musil, Jirka Dostálík, Pavel
Iránek, Víťa Soldát a pak přespolní: kluci z Doloplaz (Jirka a
Kamil Loncovi), Dobromilic (Marťa Bridzik), Dřevnovic (Jarek
Mojtek), Nezamyslic (Michal Lakomý, Tomáš Mariánek, Martin Přikryl,
Roman Kiriljuk, Honza Wagner) a Mostkovic (Laďa a Martin Vojtíškovi).
Pokud jsem někoho opomenul tak se předem omlouvám. Těm i všech
ostatním patří můj dík.
Plánované akce:
duben 2013 - pokračování 2.okresní ligy malé kopané
červenec 2013 - VII.ročník - MEXICO CUP 2013
Chci také poděkovat všem organizacím (spolkům a sdruţením), kteří nám
pomáhají a vychází vstříc: představitelé obecního úřadu Víceměřice
(zastupitelstvo), SDH Víceměřice, Šikovné ruce o.s., SK Dřevnovice a
spousta lidiček bez kterých by naše budoucnost nebyla moţná. Ještě jednou
"všem díky". A protoţe se blíţí konec roku 2012 tak Vám všem přeji klidné
proţití vánočních svátků a vstup tou správnou nohou do roku 2013.
Vladimír Fialka ml.

Vánoce – tradice a zvyky
Málokteré období v běţném roce je opředeno tolika pověrami, zvyky a tradicemi, jako jsou
právě Vánoce. A jakkoliv je to kacířské vězte, ţe se naše Vánoce neustále vyvíjejí, některé
tradice zanikají a jiné naopak vznikají. Neodmyslitelný vánoční stromeček je z
historického hlediska tradicí velmi mladou. Poprvé se v českých zemích objevil vánoční
stromeček počátkem předminulého století, v roce 1812.
Jmelí
Další „vánoční rostlinou“ je jmelí. Lidé si jeho zelené, postříbřené či pozlacené snítky
nejčastěji připevňují na lustr, případně nad dveře. Zřejmě proto, ţe pod zavěšeným jmelím
má muţ právo políbit jakoukoli dívku či ţenu. Nebo proto, ţe „kdo se pod jmelím políbí,
druhému se zalíbí“ a jejich láska bude po způsobu jmelí věčně zelená. Kaţdopádně darované jmelí nosí štěstí, a tak se při vánočních návštěvách hodí s sebou snítku přinést.
Kapr Pojídání ryb k štědrovečerní večeři je téţ zvykem velice mladým. Ryby se totiţ na
stolech našich předků v tento den prakticky nevyskytovaly. Jedly se především polévky a
luštěninová jídla. Například hrách, hrachová polévka či "pučálka" , coţ je jídlo z
naklíčeného hrachu - hojně se vyskytovala, protoţe prý zaručovala strávníkům hojnost na
celý příští rok. Dále jste na stolech mohli vidět houbové omáčky, čočku, "kubu", sušené a
vařené ovoce, krupičné a kukuřičné kaše polité medem nebo sirupem.

OBEC VÍCEMĚŘICE – spol. kulturní akce 1. poloviny roku 2013
Pá 18.leden -

Hasičský bál – ve 20 hod., hraje Yantar

So 19.leden - Dětské šibřinky - Cirkus bude ! - ve 14 hod.
So 26.leden - Zeliáda – degustace konzervovaných zelenin
So 9. únor

-

Masopust + Masopustní veselice

Út 12. únor

-

Pochovávání basy

So 23. únor

-

Dětské šibřinky - od 14 hod.

So 2. březen

- Gořalka roku – od 14 hod, degustace pálenek

Čt 14. březen - Čaj o čtvrté – prezentace fotek za uplynulý rok

Ryby byly nejprve záleţitostí bohatých měšťanů, na vesnici opět začaly pronikat aţ ve 20.
století. Dnes je neodmyslitelnou součástí vánočního stolu kapr. Nejčastěji připravovaný v
trojobalu a usmaţený. Ale i on je dnes uţ na ústupu. Stále častěji je vytlačován sumci,
štikami, pstruhy, ale také lososem a nebo i mořskými rybami či plody moře.

St 27. březen - Pletení pomlázek - košikárna
So 20. duben

- Den země - odpoledne

Štědrovečerní magie

Út 30. duben

–

Průlet Čarodějnic a Čarodějů obcí …

Nikdy jindy se v českých domácnostech tolik nečaruje, jako právě na Štědrý večer. Přes den
nesmíte zametat a vynášet z domu odpadky a smetí, protoţe byste si vynesli štěstí. Při
samotné večeři počet strávníků musí být vţdy sudý, pokud není, dává se talíř navíc pro
nečekaného hosta. Pod talíř se dávají rybí šupinky, které si pak kaţdý dá do své peněţenky
a ty zajistí dostatek financí na celý příští rok. A také se nesmí zapomenout, ţe se od
svátečního stolu nesmí vstávat a odcházet aţ do skončení večeře. Protoţe kdo to udělá, ten
se uţ "příštích Vánoc nedožije".

Pá 3. květen

-

Hodová zábava - ve 20hod. – Chata ve Svodnici

Rozkrojené jablíčko
Po štědrovečerní večeři si kaţdý můţe rozkrojit jablko, napříč, tedy kolmo na stopku. Kdo
ve svém jablku nalezne pěticípou „hvězdičku“ ze zdravých jadérek, můţe být spokojen. V
příštím roce ho čeká zdraví a štěstí. Pokud je jádřinec červavý, lze se nadít nemoci. A kdyţ
místo pěticípé hvězdičky jsou jadérka uspořádána do tvaru kříţku, hrozí nejhorší. Osudu lze
napomoci výběrem zdravého, velkého jablka. Podobnou informaci jako jablka podle tradice
ukrývají i vlašské ořechy. Kdo ve čtyřech nalezne zdravá jádra, bude sám zdravý celý rok.

So 4. květen - Hodové odpoledne + Hodový koláč roku ve Svodnici
Ne 5. květen - Hodový fotbal
So

květen -

Rybářské závody

So 8. červen – Víceměřický výšlap – start ve 14 hodin na Chatě
29.červen - Hurá prázdniny - dětské odpoledne od 14 hod.

