Váţení spoluobčané,
léto je pomalu za námi a máme zde sychravé podzimní počasí.
V myšlenkách se přesto vracíme k letošnímu slunečnému létu, kterého jsme
si plně uţili. Jako kaţdý rok, i letos byly letní měsíce naplněny sportovními,
kulturními a společenskými akcemi. V tomto roce byly doplněny o otevření
obecního Muzea ţivota a paměti Víceměřice, které bylo slavnostně otevřeno
26.7.2013.
Muzeum bylo budováno ve spolupráci s MAS Na cestě k prosperitě se
sídlem v Doloplazích, která je nositelem dotace. Zapojili jsme se do
společného projektu tří MAS s názvem „Společně oţivujeme historii
venkova“. Za pomoci dotace a obecních prostředků bylo moţné provést
přípravu výstavních prostorů, zejména novou elektroinstalaci a zhotovení
výstavních vitrín a upravit celý prostor do výstavní podoby.
Poděkovat chci dvěma aktivním skupinám spoluobčanů. Za prvé těm,
kteří svými dary nebo zapůjčením věcí umoţnili naplnit výstavní prostory.
S kaţdým občanem, který věci daroval nebo zapůjčil je sepsána smlouva,
která je zaloţena v dokumentaci muzea. Takto chceme postupovat vţdy, aby
po čase nemohlo dojít k nedorozumění mezi dárci, pronajímateli a
pracovníky obce. Jména těch, kteří věci darovali nebo zapůjčili, jsou
uvedena v muzejní místnosti u jednotlivých exponátů a také na přehledném
seznamu. Věřím, ţe i další spoluobčané podle svého uváţení přispějí svými
dary nebo zapůjčením věcí do našeho muzea.
Za druhé děkuji všem těm, kteří se dobrovolně aktivně podíleli na
úpravě muzejních místností, jejich vybavení nábytkem a doplňky a kteří
instalovali materiály, vyhledávali informace a odpracovali zde mnoho
hodin. Je třeba vzpomenout, kolik úsilí muzeu věnovali Mgr. Melíšková,
slečna Marcela Iránková, Ing. Zahradníček, paní Kalvodová, pan Novotný
František, pan Balher a další. Významným podílem na budování muzea
přispěli i zaměstnanci obce. V menší výstavní místnosti jsou umístěny
závěsné rámečky, kterými je moţno volně otáčet. Co strana, to historie
jednoho stavení a jeho obyvatel, v pořadí podle popisných čísel.
Samozřejmě domy s nejniţšími popisnými čísly mají časově delší historii,
neţ ty novější. Tomu odpovídá i rozsah informací a výstavní plocha. Počítá
se s doplňováním údajů, jak budou postupně věrohodně získávány. To je
velký prostor pro vás, pokud máte fotografie, písemné doklady, týkající se
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vašich domů, předků a podobně, prosím poskytněte je do muzea.
V druhé místnosti je připomenuta fauna a flóra okolí obce a další část je
věnována vzpomínce na osobnosti, které v obci ţily. Vitríny jsou zaplněny
předměty kaţdodenní potřeby. I u vás se určitě nachází řada různých
hrníčků, skleniček, drobných předmětů, které zobrazují určitou historii a
pomalu končí v zapomnění. Rádi tyto věci přivítáme v našem muzeu, kde si
u nich návštěvníci mohou zavzpomínat na časy minulé. V muzeu bude vše
uloţeno, při větším mnoţství předmětů bude moţné čas od času provádět
obměnu vystavovaných exponátů a při větších událostech bude moţné věci
vystavit i ve vedlejší zasedací místnosti.
Podařilo se vytvořit první skromný základ našeho obecního muzea.
Zachování historie obce, jejich obyvatel, událostí z jejich ţivota – to vše je
pochod na dlouhé trati, který v podstatě nikdy nekončí. Stále se něco děje,
ţivot přináší změny a kaţdá nová událost zastiňuje tu předcházející Proto je
nutné historii dokumentovat a zachovat pro další generace.
Muzeum bude otevřené vţdy při významných událostech v obci, ale
samozřejmě také kdykoli v předem dohodnutém termínu s pracovníky OÚ.
Tímto Vás všechny zveme k návštěvě.
Eduard Novotný
starosta obce
* * * * * *
Usnesení č. 25/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne 24. 6. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. Revokuje
1. usnesení ZO č. 18/2012 bod 6 – kupní smlouva na pozemky
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání
2. ověřovateli zápisu Antoníček K. a Kočí J., přípravou usnesení pověřen
RSDr. Ševčík L. zapisovatelkou jmenována Burešová M.
3. rozšíření činností v Domově u rybníka p.o.:
a/ chránění bydlení od 20.9.2013
b/ domov se zvláštním reţimem od 20.9.2013
4. rozpočtové opatření č. 03/2013 Domova u rybníka p.o.

5. převedení finanční částky ve výši 1.500.000,-Kč z rezervního fondu do
investičního fondu Domova u rybníka p.o
6. rozpočtovou změnu č. 03/2013 Obce Víceměřice
7. vnitřní směrnici č. 1 – OBĚH DOKLADŮ s účinností od 25.6.2013
8. nařízení obce č. 01/2013 - TRŢNÍ ŘÁD s účinností 15 dní ode dne
vyhlášení
9. Smlouvu o výpůjčce s EKO-KOM, a.s. na uţívání nádob pro sběrný
odpad
10. komise k provedení kontroly hospodaření do 30.9.2013:
v Domově u rybníka p.o. - Kočí j., Antoníček K., Rácová E.
v mateřské škole - Kočí J., Rácová E.
11. Kupní smlouvu na odkup pozemků pod částí veřejného chodníku
12. vyplacení zálohy na odměnu ředitelky Domova u rybníka, p.o. na
základě splnění přijatých kritérií
13. prodej osobního automobilu Felicia combi SPZ 3M49635
14. finanční příspěvek na 3 dětí z naší obce po 200,- Kč/osobu pro oddíl
Babyorinky /maţoretky Doloplazy/
15. ţádost Mojmíra Leštinského na vyuţití plochy veřejného chodníku při
opravě rodinného domu č. 63
16. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013010 na výměnu oken a dveří
v mateřské škole
17. seznam osobností obce s jejich umístěním do Muzea paměti a ţivota
obce - Prof. Ing. Doktor Jan Dokládal, Prof. Františka Lasovská,
Zahradníček Jan st. , Ing. Novotný Eduard CSc., Ing. František
Svobodník, Fibingerová Helena, Novotný Ladislav, Pospíšil Vladimír.
III. Bere na vědomí
1. kontrolu uloţených usnesení:
2. zprávu o činnosti obecního úřadu v období od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o., přednesenou ředitelkou
zařízení
4. zprávu o činnosti mateřské školy, přednesenou ředitelkou školy
5. zápis z jednání kontrolního výboru dne 31.5.2013
6. zápisy z jednání finančního výboru z 3.6.2013 a 21.6.2013
7. informaci p. Kalvodové H. a Buriánka P. o činnosti komisí
8. informaci starosty o moţnosti podat připomínky k připravovanému
novému jízdnímu řádu

IV. Ukládá
1. na kaţdém řádném zasedání ZO podat informaci o stavu příprav
k zavedení nových schválených sluţeb v Domově u rybníka p.o.
odpovídá: Mgr. Burová - ředitelka
termín : do realizace zavedení

Usnesení č. 26/2013
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného dne 3. 7. 2013
Zastupitelstvo obce:
I. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání
2. ověřovatele zápisu RSDr. Ševčíka a Petra Buriánka., přípravou usnesení
pověřen Jan Kočí, zapisovatelkou jmenována Burešová M.
3. Smlouvu o půjčce s občanským sdruţením MAS Na cestě k prosperitě
se sídlem v Doloplazích na vybudování místního muzea
4. Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku s občanským sdruţením
MAS na cestě k prosperitě se sídlem v Doloplazích na vybudování
místního muzea
5. schválení výjimky navýšení počtu dětí 24 na 28 ve třídě MŠ Víceměřice
ve školním roce 2013-14
6. čerpání částky 80.000,- Kč z rezervního fondu MŠ na opravy a údrţbu,
spojené s navýšením počtu dětí ve třídě MŠ na 28 dětí
7. Dohodu o partnerství s Agrodruţstvem Tištín při provozování mobilního
kompostovacího zařízení
8. zastupitelstvo pověřuje starostu obce k jednání při zajištění financování
výměny oken pro MŠ, případně k podepsání smlouvy s Olomouckým
krajem a následně informovat zastupitele při dalším zasedání.
II. Ukládá
1.informovat ZO o finanční dotaci OL kraje na výměnu oken a dveří v MŠ
odpovídá: starosta obce
termín : příští jednání ZO

Usnesení č. 27/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného
23.9.2013
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o. Víceměřice
2. zprávu o činnosti MŠ k zahájení školního roku 2013/2014
3. informaci o přípravě vybudování splaškové kanalizace pro RD mezi
mosty
4. informaci o činnosti kontrolního výboru
5. informaci o činnosti finančního výboru
6. informaci o činnosti kulturní komise
7. informaci o činnosti komise pro zvelebení obce
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání ZO, včetně jeho doplnění starostou
obce
2. ověřovateli zápisu: Hana Kalvodová, Kamil Antoníček, přípravou
usnesení: RSDr. Ludvík Ševčík, zapisovatelkou M. Burešová
3. zprávu o činnosti OÚ a kontrolu usnesení
4. rozpočtovou změnu č.4/2013 Domova u rybníka p.o. Víceměřice
5. doplnění zřizovací listiny Domova u rybníka p.o. Víceměřice o nové
poskytované sluţby: Chráněné bydlení a Domov se zvláštním reţimem
6. převod finančních prostředků z rozpočtu Domova u rybníka p.o.
Víceměřice do rozpočtu Obce
7. rozpočtovou změnu č. 2/2013 MŠ Víceměřice
8. rozpočtovou změnu Obce Víceměřice č. 4/2013
9. Dohodu o uznání závazku a splátkách dluţné částky mezi ROSA market
s.r.o. a Obcí Víceměřice
10. Nájemní smlouvu mezi Obcí Víceměřice a Na cestě k prosperitě, o.s.
11.Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému řemeni mezi E.ON
Distribuce, a.s. a Obcí Víceměřice
12. postup doporučování poštovních zásilek osobám s údajem o místě
trvalého pobytu na ohlašovně OÚ
13. umístění sběrné nádoby na obnošené ţactvo v obci
14. Zásady pro činnost a vedení Muzea paměti a ţivota Víceměřice
III. Ukládá
1.zajistit popularizaci Muzea paměti a ţivota Víceměřice
odp. místostarosta
termín: 31.12.2013

Informace o stavu věcí veřejných - červenec-září 2013
- celé období byla prováděna údrţba veřejné zeleně, vysázených stromů a
keřů
- pokračuje naplňování dohody mezi obcí a nájemcem prodejny společností
ENAPO – je zajištěn prodej novin a dalších periodik, je nainstalována nová
klimatizace prodejního prostoru.
- od 26. července je otevřeno pro veřejnost „Muzeum paměti a ţivota“
- v průběhu prázdnin probíhaly práce na přípravě budovy mateřské školy pro
nový školní rok. Je dokončena kompletní výměna všech oken na celé
budově, proběhla výměna obou venkovních dveří. Výrazná změna je
v rozšíření a úplné rekonstrukci umyvárny a sociálního zařízení v přízemí
budovy. Celá budova je opatřena novou malbou a zásluhou personálu školky
opatřena vtipnými malbami
- v opravách majetku obce je pro letošní rok zahrnuta i oprava chráněné
památky „Boţí muky“. Problémem je zejména narovnání celé stavby, která
byla značně nakloněna vlivem tlaku kořenů velké lípy, která rostla
bezprostředně vedle
- po celou dobu se velmi intenzivně pracovalo na rekonstrukci domu čp.
109, který je určen k rozšíření sociálních sluţeb Domova u rybníka
Víceměřice, p.o. jako chráněné bydlení. Na stavbě nebyla ţádná
dovolenková přestávka a dílo se daří budovat v dobré kvalitě. Zbývají
k provedení drobné dokončovací práce, terénní úpravy a nové oplocení
prostoru.
- pracovníky obce je provedena oprava části střechy na chatě
Oceňujeme a děkujeme
- občanům, kteří se aktivně zapojili do budování muzea svými dary nebo
půjčkami věcí do expozice. Jejich jména jsou vystavena v muzeu.
Poděkování patří všem, kteří věci upravili, vybavili popiskami a uspořádali
do výstavní podoby
- personálu mateřské školy za obětavou práci při přípravě celého zařízení
pro nový školní rok 2013-14. Na úpravách školních prostorů se významně
podílel p. Jakubovský Jiří, který bez nároku na náhradu za práci provedl
v převáţné míře rekonstrukci umyvárny a WC v přízemí budovy
- aktivitou zejména Petra Buriánka a Petra Štébla, byla vybudována nová
dřevěná lavička u Svodnice. Pracovní podíl na vybudování lavičky mají také
zaměstnanci obce. Pouţité dřevěné materiály jsou z vlastních zdrojů obce

/akát, jasan, topol/. Lavička umoţňuje přechod do prostoru Aleje a
procházku po druhém břehu potůčku.
Negativní jevy
- 11.7. neznámí vandalové v noci ukradli ze tří nových domků v první řadě
část okapových rour. Věc je v šetření Policie ČR. Podle všech znaků
krádeţe, někteří spoluobčané kradou na zahrádkách, a to i oplocených,
zeleninu, brambory a ovoce. Ukazuje se, ţe drzost zlodějů stále vzrůstá.
Nebuďme tolerantní k zlodějům, kteří ničí výsledky práce poctivých a
pracovitých lidí. Dnes kradou sousedovi, zítra budou moţná krást i u vás.
- v pondělí 29.7.2013 byly projíţdějícími kombajny v ulici k Domovu u
rybníka poškozeny vysázené okrasné keře. Kombajnér drze projel mimo
vozovku po celém záhonu vzrostlých keřů a značně je poškodil. Záleţitost je
řešena s vedením Agrodruţstva Tištín
- někteří občané v obci nerespektují zákony, předpisy a vyhlášky. Chovají se
jen a jen ve vlastním zájmu i tím, ţe na cizích pozemcích kácí v době
vegetace listnaté stromy. Vystavují se postihu dle zákona.
- problémy jsou i s parkováním aut, zejména na hlavní silnici přes vesnici.
Řada majitelů má moţnost parkovat na svých pozemcích, byly jim
vybudovány příjezdy, mají přístup vjezdu na svůj pozemek vedle domku,
ale z pohodlnosti nadále parkují na silnici. Jsou i případy, kdy si občané
vybudovali bez ţádosti a souhlasu vlastníka na obecním pozemku mezi
svým domem a veřejným chodníkem zpevněné parkoviště a přitom mají
moţnost parkovat na svém pozemku. Je nutné jen si upravit vjezd.
Spoluobčané, zamyslete se nad svým jednáním. Věci, které nám nejsou
příjemné v jednání druhých, nekonejme ani my vůči nim.
- při pravidelném odvozu domovního odpadu naprostá většina spoluobčanů
své popelnice postaví tak, aby nepřekáţely chodcům ani dopravě. V ohledu
na ostatní ţádáme ty, kteří staví popelnice doprostřed chodníků, nebo na
vozovku, k jejich postavení tak, aby nepřekáţely.
RSDr. Ševčík Ludvík, místostarosta
* * * * * * *

Mateřská škola Víceměřice
Prázdniny jsou za námi....
Ve většině školek se po odchodu dětí na prázdniny rozhostilo téměř
hrobové ticho. U nás v MŠ Víceměřice tomu však bylo přesně naopak.
Sotva se zavřely dveře za posledním dítkem, rozbušily se kladiva, zbíječky,
pily...a začalo se bourat. Nejdřív se rozbourala koupelna, aby mohl pan
Malčík připravit potrubí na vodu a odpady. Potom přišlo na řadu
vybourávání všech oken a vchodových dveří, které byly vyměněny za nové.
Následovalo vybourání podlahy v kuchyni, která se začala z důvodů vlhkosti
prolamovat a chodit po ní bylo uţ nebezpečné. Zkrátka vypadalo to zde jako
po „bombardování“. Do práce se zapojil kaţdý, kdo měl ruce a nohy.
S úklidem suti po bourání pomáhali zaměstnanci obecního úřadu.
Zaizolování, vybetonování podlahy a obloţení dlaţbou v kuchyni provedl
pan Ivan Trněný.

Den otevřených dveří v mateřské škole

Výměnu oken a dveří uskutečnila firma „Studio oken Olomouc“, která
byla navrhnuta výběrovou komisí. Spoustu času zabrala práce na
rekonstrukci koupelny. Chtěli jsme ji mít světlou, útulnou a hlavně bylo
potřeba vyuţít kaţdého místečka a k tomu také dodrţet všechny poţadavky
OHS. Rozhodující bylo také udělat ji za takovou cenu, abychom se vlezli do
výše rezervního fondu školky, který byl k tomuto účelu uvolněn. Trn z paty
nám vytrhl náš soused, který sice nechtěl být nikde jmenován, ale já
bohuţel nemůţu jinak. Jeho jméno je Jirka, ale všichni, kteří ho znáte, mu
neřeknete jinak neţ „Sandokan“. Přišel za námi a nabídl se, ţe koupelnu
udělá po večerech sám a to bez nároku na mzdu za odvedenou práci.
Povídal: „Je to přece pro děcka a za to já peníze nechci, kdyţ je potřeba
pomoci, tak pomůţu rád“! Krátká, ale výstiţná věta nám vyrazila dech a
velmi rádi a s vděčností jsme jeho pomoc uvítali. Nejen ţe koupelnu sám
navrhl a udělal z ní úplně novou místnost, ale ještě objíţděl ve svém čase
prodejny, aby na materiálu co nejvíce ušetřil. Touto cestou bych mu chtěla
nejen za všechny zaměstnance, ale i za děti moc poděkovat.
Následovalo vymalování celé budovy školky a další nekonečné hodiny
úklidových prací, mytí oken, drhnutí koberců atd. Se spoustou práce nám
vypomohli také pracovníci místního Domova u rybníka – nové kryty na
topení, dřevěné krycí lišty, prahy ke dveřím, vyspravení brány u zadního
vchodu do MŠ, drobné práce elektrikářské, údrţbářské ale také praní
plyšových hraček, peřin a polštářů. Všichni měli opravdu plné ruce práce.
Pak nám ještě zbývalo zútulnit školku veselými kresbičkami, navěšením
záclonek a závěsků, všechno vyleštit a vyvonět. S pracemi jsme definitivně
skončili v pátek 30.8. 2013 po obědě. Odpoledne má proběhnout „Den
otevřených dveří“. Malá chvilka oddychu a v 16 hodin se zde objevili první
návštěvníci. S napětím jsme očekávali, jaká bude na téměř novou školičku
odezva.
Přišli se podívat nejen obyvatelé Víceměřic, a to opravdu všechny věkové
kategorie, účast byla veliká a všem se u nás opravdu líbilo. Pan starosta
překvapil, obdaroval nás květinami a poděkoval všem za odvedenou práci.
Byli jsme unavení, ale odcházeli jsme s pocitem dobře odvedené práce. Moc
dovolené jsme si sice neuţili, ale stálo to za to.
V pondělí nás čekalo překvapení č. 2. Vchod do školky byl krásně
vyzdobený barevnými fáborky, sladkostmi a krásným plakátem „Vítáme
Vás dětičky, do té krásné školičky“. Naši milí sousedé z ulice opět
nezklamali. Po půl sedmé se to začalo v šatně školky hemţit dětmi a během
hodiny byla třída zaplněná. V letošním školním roce bude do naší školky
chodit 28 dětí, z toho 12 je nováčků. Jsme tedy opět naplněni na 100%.

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala všem, kteří se na opravách
školky ve Víceměřicích jakýmkoliv způsobem podíleli, zaměstnancům
školky a samozřejmě Obecnímu úřadu ve Víceměřicích, kterému se podařilo
získat finanční dotace z Programu obnovy venkova 2013, bez kterých by
takto rozsáhlá rekonstrukce celé budovy nebyla vůbec moţná.
Na závěr bych snad ještě chtěla vyslovit jedno přání: „Přeji všem dětem, ať
se jim v naší školce líbí, ať k nám chodí rádi, cítí se tu v bezpečí a na
společně strávené chvíle ještě dlouho a v dobrém vzpomínají.
Školka je pro děti, malé i ty větší,
větší jdou s úsměvem, malé někdy brečí.
Neplakej mrňousi, utři tvářičku,
a místo slziček zpívej si písničku.
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka MŠ

Domov u rybníka Víceměřice
Jako kaţdé léto, tak i to letošní, jsme zahájili „Letním posezením
v Bloudníku“, tato jiţ tradiční akce se konala 23. 6. Pozváni byli nejen
rodinní příslušníci uţivatelů, ale také všichni obyvatelé Víceměřic. Letošní
akce byla zajímavá tím, ţe zde vystoupil dechový orchestr z Mszany Dolnej
v Polsku. Toto vystoupení bylo součástí letošního ročníku Svátku hudby,
který pořádá ZUŠ Němčice nad Hanou. Koncert byl hezký, jen počasí nám
trochu nepřálo.
Ve dnech 1.– 4.7. jsme se zúčastnili Visegradských her Speciálních
olympiád v Olomouci. Na této akci se utkalo přes 300 sportovců z České
republiky, Slovenské republiky, Maďarska a Polska. Domov u rybníka
reprezentovalo 5 sportovců: p. Josef Vlček, p. Jaroslav Pata, p. Jiří
Neugebauer, p. Roman Karger a p. Petr Rajnoch, kteří dosáhli výborných
výsledků. Získali 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile a další zlatou
medaili si dovezli ze sloţené štafety. Všem sportovcům blahopřejeme a
přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Nemohu zde nezmínit také to, čeho si jiţ kaţdý obyvatel Víceměřic musel
všimnout. Na začátku obce nám vyrostl nový dům, zde se bude nacházet
Chráněné bydlení. Je to nová sluţba, kterou chce Domov u rybníka za
podpory zřizovatele, obce Víceměřice, poskytovat jak stávajícím, tak i nově
příchozím uţivatelům. Posláním chráněného bydlení je poskytnout lidem s

mentálním postiţením bydlení s takovou podporou, která jim umoţní ţít co
nejvíce samostatně, ţivotem srovnatelným s běţným způsobem ţivota jejich
vrstevníků. Cílem chráněného bydlení je podporovat soběstačnost uţivatelů
v oblasti bydlení tak, aby se stali co nejméně závislí na poskytované sluţbě a
naučili se vyuţívat své schopnosti. Umoţnit uţivatelům ţít téměř běţným
způsobem ţivota, posilovat nezávislost, zodpovědnost a schopnost
rozhodování.
Připravované akce: Den otevřených dveří, Sportovní hry v Brně.
Iveta Vydláková, Domov u rybníka Víceměřice

Kulturní a společenský život v obci
Léto 2013 u Hasičů a Zahrádkářů
29. června 2013 - Soutěţ mladých hasičů Dobromilice (SDH)
Na téhle soutěţi bylo znát, ţe začaly prázdniny. I my jsme měli problém
poskládat do této soutěţe dvě druţstva (během roku jezdíme se třemi).
Soutěţ se běţela dvoukolově, coţ můţe být pro druţstvo velmi zrádné, ale
můţe to i pomoci k lepšímu umístění. Druţstvo mladších mělo dva pokusy,
ale k vítězství jim to nepomohlo a doběhli si pro 2. místo. Druţstvo starších
po prvním kole propadlo aţ na nevděčnou bramborovou medaili, ale v
druhém kole zabojovali a bylo z toho 3. místo.
L.N.
29. června 2013 - Hurá prázdniny (SDH)
Školní rok uběhl jako voda a byly tu opět prázdniny. Na oslavu jejich
počátku připravují Hasiči uţ po několik roků dětské odpoledne s názvem
Hurá prázdniny, které se letos uskutečnilo v sobotu 29. června.
I kdyţ spousta aktivních hasičů byla tentokrát mimo a příprava chaty i
následné odpolední rozmístění pořadatelů problematické, přesto vše
nakonec zdárně dopadlo, kdyţ svou pomoc při obsazení stanovišť se
soutěţemi nabídli rodiče a další příznivci. A tak děti mohli opět po roce
vyrazit na trasu Svodnicí, kde je na stanovištích čekaly soutěţní úkoly.
Házelo se míčkem na cíl, skládalo se maxipuzzle, poslepu vázali tkaničky u
bot, házelo se talířem, chytaly se PETryby, střílelo ze vzduchovky, v cíli je
pak čekal slalom s míčkem a na zklidnění zkouška paměti při hádání
předmětů. Jelikoţ všechny úkoly děti zdárně zvládly, dostaly za odměnu od
hasičů oplatek s limonádou a špekáček, který si opekly nad táborákem.

Odpoledne pokračovalo dalšími soutěţemi, třeba krouţením gymnastickým
kruhem na těle a nechyběl ani Hod školní brašnou za keř - úkol, který
většině dětí nedělal problémy. Na závěr odpoledne nechybělo ani
přetahování lanem, ani tady uţ nebyl vítěz tak rozhodující, protoţe do klání
přispěchali vypomoci i dospělí.
Odpoledne v krásném počasí a pohodové atmosféře příjemně uteklo a dítka
školou povinná měly před sebou - celé dva dlouhé měsíce prázdnin... P.B.
6. července 2013 - Soutěţ v poţárním útoku mládeţe Doloplazy (SDH)
Závod v poţárním útoku, v sousedních Doloplazích, se běţel opět
dvoukolově. Přihlášeno bylo 5 druţstev mladších a 4 druţstva starších ţáků.
Naši mladší zaběhli uţ první kolo s výborným časem 19,59 sekund a i kdyţ
v druhém kole si čas zhoršili, v kategorii mladších získali 1. místo a k tomu
putovní pohár. Druţstvo starších mělo také výborný nástup v prvním kole a
čas 18,87 sekund byl hodně nadějný. Jenţe zrádnost dvoukolových závodů
se ukázala. V druhém kole druţstvo z Krasic zaběhlo lepší čas a na nás
zůstalo jen 2. místo.
L.N.
18. července 2013 - Prohlídka zahrádek (ČZS)
Uprostřed července pořádají uţ po několik let Zahrádkáři pro všechny
zájemce, kteří chtějí nakouknout jak se v sezoně daří jejich sousedům, akci
která je nazvána Prohlídka zahrádek. V letošním roce jsme oslovili a pak
přijali pozvání k návštěvě od manţelů Štéblových mladších a manţelů
Kalvodových.
Ve čtvrtek v 17 hodin byl vyhlášen sraz zájemců u nástěnek a odtud jsme se
vydali k manţelům Janě a Milanovi Štéblovým. Jelikoţ se jedná o dům v
nové zástavbě, nevelký pozemek není členěn na dvůr a zahradu, ale je
spojen v uţitkový celek. Pečlivě střiţený trávník, bez chodníku, umocňuje
vzdušnost pozemku a volnost pohybu. Velké, kryté posezení, ozdobené
kvetoucími truhlíky, u kterého je zapuštěný bazén, obklopen oblázky, je
částí relaxační. Menší, nízce oplocená zahrádka, zásobuje domácnost
čerstvou zeleninou po celou sezonu. Nechybí ani květinové ostrůvky paní
domu. Na konci pozemku je vysazeno několik mladých ovocných stromků,
které svojí budoucí úrodu uţ nadějně slibují. Jednoduchost a sladěnost
jednotlivých zákoutí a prvků na pozemku, vytváří příjemnou zónu pro
pasivní či aktivní odpočinek.
Po ochutnání výborného naloţeného květáku a moučníku, které nám nabídla
paní domu, jsme se přesunuli k manţelům Haně a Jaroslavu Kalvodovým a

panu Zavadilovi. Tento dům uţ stojí ve starší zástavbě a je rozčleněn na
dvůr a zahradu. Dvůr je opět zatravněný, a jelikoţ je ze všech stran
obklopen zástavbou, daří se zde teplomilným meruňkám, broskvoni a zadní
zeď je pokryta bujnou svěţí révou, na které bylo nasazeno neuvěřitelné
mnoţství hroznů. Pan Kalvoda nám prozradil, ţe se jedná o stolní odrůdu
Prima. Zahrada je pak rozdělena na zeleninovou část, která je ukončena
zahradní chatičkou a za ní pokračuje bujný sad starších vzrostlých stromů,
které jsou doplňovány postupně mladší výsadbou. Zajímavostí v nové
výsadbě je i kříţenec jablko hrušeň - Kumoi, kterému se ve zdejší půdě
evidentně dobře daří a byl také obtěţkán jako ostatní stromy bohatou
úrodou. V zeleninové části zahrady jsou po obou stranách chodníčku
záhony - opět s bujnou a bohatou úrodou, několika vertikálně vedenými
řadami okurek, záhony dalších zelenin, které svědčí o péči, kterou majitelé
zahradě věnují. Podle bohaté rozmanitosti druhů ovoce, zelenin či
bobulovin, jeţ si na zahrádce majitelé pěstují, se domnívám, ţe je i hojně
navštěvovanou, neboť po celý rok si zde lze něčeho zdravého zobnout. Na
rozloučenou nám opět domácí nabídli výtečný zákusek a pro masaře plátky
uzeného ...

Prohlídka zahrádek

Závěr prohlídek uţ tradičně byl u mne. Proběhla zde instruktáţní ukázka
letního řezu stromů - na jabloni, kterou jsem s těţkým srdcem vybral a které
nám předvedla zahradnice-ovocnářka paní Marie Hartelová. Výsledek
předčil mé očekávání a jabloň se pěkně prosvětlila a prokoukla. A pak uţ se
zasedlo na dvorku ke společné debatě nejen o zahrádkách a všem
účastníkům bylo nabídnuto občerstvení jeţ věnovali zahrádkáři, ve formě
uzené klobásy a kalíšků zahrádkářské jablíčkové ...
P.B.
20. července 2013 Memoriál Aloise Zelinky - Dřevnovice (SDH)
Opět po roce jsme vyrazili na soutěţ v poţárním útoku do Dřevnovic.
Jelikoţ jsou prázdniny, tak máme opět obě druţstva, jak u mladších, tak u
starších neúplná, proto musíme improvizovat. I s touto variantou jsme před
prázdninami počítali a na trénincích jsme zkoušeli děti prohazovat na různé
pozice v druţstvu, aby kaţdý zvládl i něco jiného neţ na co je zvyklý.
Ukázalo se, ţe to byl dobrý tah. Jak uţ jsem napsal, oslabení a ještě s
vědomím, ţe jedeme obhájit putovní pohár, který jsem vyhráli minulý rok.
Druţstva mladších se k tomu postavila zodpovědně a s přehledem svou
kategorii vyhrála. Druţstvo starších nás u prvního útoku napínalo a vypadalo
to, ţe z toho závodu pohár nedovezou. Druhý útok uţ vypadal přesvědčivěji
a bylo z toho 3. místo.
Na doplňkové soutěţi ve střelbě ze vzduchovky mladší získali 2. místo a
starší 4. místo. Co dodat na závěr. Poháry za 1. místo, 3. místo a Putovní
pohár z jednoho závodu je ukázka, ţe to děti baví a výborně reprezentují
naši obec.
L.N
Muzeum paměti a ţivota
V pátek 26. července proběhlo slavnostní otevření Muzea paměti a ţivota,
které se nachází v opravených prostorech tzv. bývalé malé zasedačky a
chodby na Obecním úřadě. Slavnostní přestřiţení pásky provedl starosta
obce se zástupkyní MAS, p. Kouřilovou, před zájemci z řad občanů obce, a
pozváni byli i ti občané, jeţ se podíleli na přípravě muzea a expozic a jeho
výsledné podobě. Exponátům a výsledné podobě Muzea vdechli ţivot: Mgr
Věra Melíšková, ing Jan Zahradníček, RSDr. Ludvík Ševčík, Marcela
Iránková, Hana Kalvodová, František Novotný, Jiří Balher, zaměstnanci OÚ
a další občané.
Vlastní muzeum je rozděleno na dvě části. V první místnosti se nachází
otočné panely, kdy kaţdá strana panelu, patří jednomu nebo více popisným
číslům v obci, historii domu a přehledu jeho obyvatel, který je získán z
matrik. Informace jsou doplňovány fotkami jmenovaných, které si sami

přinášejí jejich majitelé a příbuzní.
V další místnosti je expozice věcí, které věnovali nebo zapůjčili občané.
Exponáty jsou zatím vystaveny tak, jak je postupně občané nosili, ale
mnoţství předmětů se sice pomaličku, ale přesto rozšiřuje. Zatím se však
ukládají do depozitu, aţ do obměny a doplnění hlavní expozice. Začínají se
scházet i větší exponáty, pro které se plánuje v budoucnu vybudování
venkovní expozice pod střechou... Jelikoţ předmětů z běţného ţivota na
vesnici v minulosti ubývá, proto zopakuji naši prosbu. Pokud máte doma
jakékoliv předměty z dob minulých, i ty běţné potřeby, o kterých si ani
nemyslíte ţe by někoho mohly zaujmout, staré fotografie či dokumenty
apod. a můţete je věnovat či zapůjčit do našeho Muzea, budeme moc rádi.. .
Totéţ platí i o větších předmětech, jako jsou zemědělské stroje, pluhy,
plečky, trakaře, vozíky, šrotovníky, nářadí, kosy, hrabě, kopáče atd., řetězy,
podkovy a mnohé další věci, o kterých ani mnozí nevíme ţe existovaly a vy
je doma máte…☺
Ne vţdy však musí jít o věci staré 50 a více let. Navštívil jsem onehdy
výstavu hraček v Doloplazích a okamţitě jsem se vrátil o 30 let zpátky a byl
to krásný pocit. Stavil jsem se doma a povídám o tom mámě a ta mi říká:
„Právě jsme uklízeli na půdě a chystáme se dát ty krámy do popelnice". Tak
se mi podařilo zachránit pár her a hraček, které by skončily nenávratně
někde na skládce. A proč by jsme nemohli vytvořit podobnou příleţitostnou
expozici i v našem muzeu?
A proto Vás prosím, kdo máte doma staré hračky nebo hry, které se chystáte
vyhodit, nebo překáţí, ale ještě ty poctivé do roku 1989, věnujte nám je!
Uvedu pár příkladů: houpací koně či kohouty, kočárky, panenky, oblečky,
vyšíváníčka, auta, autíčka či angličáky, fotbaly, hokeje, kloboučku hop,
blechy, stolní hry - loupeţníci, dáma, halama, člověče nezlob se, atd...,
kvarteta, pexesa, céčka, autodráhy, vláčky, letadélka, násobilky, počítadla,
dětské šicí stroje, merkury, komiksy, čtyřlístky, dětské kníţky, pohádky na
gramodeskách, leporela a kdo ví co ještě, přineste nám je, třeba si vytvoříme
pěknou expozici a zavzpomínáme si...
Anebo uvedu další příklad. Doma v kuchyních či sekretářích ubývají s
postupem času - při mytí a pouţívání postupně hrníčky a zůstane jeden
jediný. Co s ním? Uloţit ho někam? Vyhodit? Nebo si je třeba zkusit
shromáţdit na jednom místě, a kdyţ se jich sejde třeba stovka, kaţdý jiný,
tak je vystavit a pokochat se hrníčky různých typů, barev a vzorů?
Totéţ platí se sbírkami. Sbírá a sbíralo se všechno. Ubrousky, leporela
měst, tácky od piva, známky, odznaky, krabičky od sirek, nálepky od sýrů,

miniaturní lahvičky různých alkoholů, mince, pohlednice, váhy a váţky,
tranzistory, zapalovače a bůhví co ještě.... Doma to uchováváte někde v
krabici a přemisťujete z místa na místo. Ve staroţitnictví čí výkupu vám
řeknou, ţe je to bezcenné, ale pro Vás to má hodnotu velkou. Je v tom kus
Vašeho ţivota. Vyhodit je to škoda, ale co to opět darovat a shromáţdit na
jednom místě a kdyţ se sejde víc podobných sbírek, můţou se dát
dohromady a hle - je tu další expozice z dob minulých.
Muzeum nemusí být jenom vykopávky a staroţitnosti. Naše prostory mají
název Muzeum paměti a ţivota. A k našim ţivotům tyhle věci patří, proto
Vás prosím, neţ vyhodíte pro Vás uţ nepotřebnou věc, která překáţí,
přineste ji, koukneme na ni a třeba bude další inspirací a základem dalších
příleţitostných expozic.
PS: A teď uţ si asi řeknete, to je fakt blázen... Pamatujete si, jak před 20-ti
lety vypadal mobil? Půlkilový přístroj velikosti cihly a dnes za pár let, uţ
jsou tu iPady a za daších 20 let budeme mít třeba uţ jenom nějaký malý čip
v těle, který budeme ovládat pouhou myšlenkou....
No, a jelikoţ uţ mi prošlo rukama několik mobilů, které jsem nevyhodil,
začínám sbírat staré a pouţité, vyřazené mobily. Nemáte nějaký? ☺

byl hrníčkový - sešlo se jich na 25 různých druhů, nechyběly lahve s vínem
či alkoholem, porcelánové sošky, modré sklo, rámované obrázky,
kosmetika, různé zeleniny, meruňky, ale i radiobudík, či cena kterou
věnovali hasiči a tou byl hasící přístroj ... A shrnutí na závěr? Počasí vyšlo
nádherně, lidé se dobře bavili, ceny nalezly své nové majitele, co víc si přát.
Kdo se zúčastnil tak určitě přijde za rok znovu ...
P.B.

Petr Buriánek
27. července 2013 - Pyţamová párty (SDH)
Poslední červencovou sobotu proběhla jiţ počtvrté oblíbená akce, na kterou
se vyloţeně těší i pořádající Hasiči - s názvem - Pyţamová párty.
Jak uţ sám název napovídá, scházíme se v pyţamech a negliţé, aby jsme se
pobavili při dobrém jídle, pití a tanci s podobně recesně naladěnými
kamarády, přáteli a známými. Tento druh zábavy přináší spoustu nesporných
výhod. Nemusíte shánět značkové oblečení, pouze šáhnete do šatníku a
vytáhnete pyţamo, které aţ tak nenosíte, zapomenuté natáčky ve vlasech
nejsou problém a jelikoţ "PYŢAMÁCI" mají vstup zdarma, tak za ušetřený
peníz na vstupném si můţete dát něco k snědku. Letos se nás sešlo přes 80,
coţ je ideální počet pro tenhle druh zábavy, z toho šedesátka byla nás
"krojovaných".
Parket se brzy zaplnil při starších i nových hitovkách, areálem Chaty se
linula vůně z udírny a letos i nově z grilu, kde se připravovaly makrely.
Orosené pivečko v horkém letním počasí bylo také oblíbeným a ţádaným
artiklem. Ani letos nechyběla oblíbená recesní tombola, kterou si pořádají
sami návštěvníci - kaţdý z hostů je vlastně sponzorem, kdyţ donese nějakou
drobnost, která pobaví či potěší ostatní a zejména pak výherce. Letošní rok

Pyţamová párty
3. - 4. srpna 2013 - Výstava květin a květů (ČZS)
Díky letošnímu tropickému létu, kdy se zrychlila i vegetační doba a kvetení
květin, jsme raději operativně přesunuli plánovanou výstavu květin z půlky
srpna, hned na jeho počátek, takţe letošní Výstava květin a květů se konala
jiţ o víkendu 3. a 4. srpna.
I přes nezvyklá vedra, kdy květiny ráno nakvetly a večer uţ dokvétaly, se
podařilo výstavu a připravené vázy opět zaplnit mnoţstvím květů. Aby nám
po dobu výstavy květy vydrţely, bylo nutné přitemnit okna a přijatelnou
teplotu v zasedačce udrţovat pokojovým ventilátorem, coţ se ukázalo jako
dobré řešení, neboť květiny vydrţely po oba dva dny svěţí. Moţná i díky
tropům venku, byla návštěvnost oproti loňsku o něco niţší, ale ti kdoţ přišli,

určitě nelitovali. Čekala na ně pestrá paleta druhů, barev a tvarů, při kterých
srdíčko zaplesalo. Květiny byly doplněny ţivými vazbami paní Jarmily
Ševčíkové a květinovými aranţeriemi paní Pavly Novotné. Nechyběly ani
kvetoucí kaktusy od pana Jana Zahradníčka, které si bylo moţné i zakoupit
a odnést. Výstavu doplňovaly fotografie květin od Marcely Iránkové, byla
připravena také oblíbená ruličková tombola s okamţitou výhrou. Po dobu
konání výstavy bylo otevřeno i nově vybudované Muzeum paměti a ţivota,
které si zájemci z řad návštěvníků výstavy květin mohli v klidu a pohodě
prohlédnout.
Děkujeme Všem členům i příznivcům zahrádkářské organizace, kteří na
výstavu věnovali své květiny a podělili se o jejich krásu s ostatními ... P.B.
8. srpna 2013 - Hasičský prapor (SDH)
V neděli 18. srpna dopoledne, obešli Hasiči celou vesnici, aby Vám
předvedli návrh Hasičské zástavy, jejíţ výrobu jsme si objednali, neboť v
příštím roce oslaví náš sbor 70 roků od svého zaloţení a tato Zástava
přispěje k důstojnosti oslavy, zároveň to bude alespoň symbolické
poděkování našim předchůdcům a závazek pro příští generace ...
Váš dobrovolný příspěvek na financování vlajky činí do dnešního dne pro
nás nečekaných 16 930,- Kč. Jména a výše příspěvků všech dárců budou
uloţeny pro budoucí generace v tubusu ţerdi praporu.
(Na přání mnoha dárců jsme upustili od zveřejnění jmen a částek na
internetu, ale v případě Vašeho zájmu, zda se na Vás třeba nezapomnělo,
bude seznam k nahlédnutí u členů výboru SDH).
Ještě jednou všem občanům, kteří přispěli, DĚKUJEME.
Slavnostní svěcení nového praporu a oslava zaloţení sboru proběhne v
sobotu 3. května 2014. Jiţ nyní Vás na tuto slavnost co nejsrdečněji
zveme.
P.B.
10. srpna 2013 - Závody mladých hasičů Mořice (SDH)
Na soutěţ v poţárním útoku v Mořicích jsme vyjeli s jedním druţstvem
mladších a jedním druţstvem starších ţáků. Do soutěţe byla přihlášena čtyři
druţstva mladších, čtyři starších a tři druţstva přípravky. Soutěţ se běţela
dvoukolově, ale uţ po prvním kole bylo na výsledných časech znát, ţe to
bude hodně zajímavé. Druţstvo starších bylo po prvním kole na čtvrtém
místě, ale v druhém kole se o sedm vteřin zlepšilo, a to jim stačilo na
celkové 3. místo. Mladší po prvním kole obsadili také čtvrté místo a i kdyţ
si čas ve druhém kole zlepšili, na pohár jim to stále nestačilo a bylo z toho
nevděčné 4. místo.

Závody mladých hasičů
24. srpna 2013 - Zahrádkářský zájezd (ČZS)
V letošním roce nám opět paní Věra Melíšková, pečlivě a do detailu,
připravila trasu pro výlet po krásách Moravy, a to nejen pro zahrádkáře, ale i
pro všechny ostatní zájemce. V sobotu 24. srpna jsme pak vyrazili na
naplánovanou trasu Pravčice, Rymice, Bystřice pod Hostýnem, Hostýn a
Kojetín. První zastávka byla v Pravčicích, kde v areálu bývalého druţstva,
vybudovali Zemědělské muzeum, pan Netopil a synové. Ve
zrekonstruované, novotou zářící stáji, na nás čekala sbírka neuvěřitelného
mnoţství nářadí, pomůcek a techniky z dob našich dědů a pradědů.
Systematicky uspořádané a precizně zrekonstruované exponáty, vţdy
několik typů od jednoho druhu techniky, čekají na své obdivovatele. Spatřili
jsme několik typů pluhů, pleček, kultivátorů, secích mašin, sazečů brambor,
vyorávačů, mlátiček, samovazů, několik prvních traktorů, čističů zrnin,
fukarů, kočárů, koňských saní, vozů, ţebřiňáků, stroje na výrobu povřísel,
řeznický kout, truhlářský kout, spousty ručního nářadí, ale i věci z
domácnosti - první mechanické dřevěné pračky, lihovou líheň na kuřata,

decimálky, odstředivky mléka, konve na mléko, pekařské nářadí, šicí stroje,
no prostě vše potřebné k ţivotu na vsi, před desítkami let. Vyjmenováním
všech exponátů bych zaplnil klidně dvě stránky, proto to shrnu – „to chce
prostě vidět!“
Další zastávkou, o pár kilometrů dále byly Rymice. Zde se zachovalo
několik chalup s doškovými střechami, které dodnes zůstaly téměř netknuté
civilizací s výbavou tak, jak se ţilo někdy před 100 lety. Většinou ve všech
se zachovala kachlová kamna, u některých i pece na chleba a další spousty
původního inventáře domů. K doplnění expozice zde přemístili i funkční
větrný mlýn. V chalupách se nachází i expozice původních řemesel vybavení sedlářské dílny, kolářské dílny a kovárny. K trase prohlídky patří i
návštěva tvrze, kde v přízemí je zřízena výstava ze ţivota v minulosti a celá
další místnost je věnována větrným mlýnům, jsou zde fotografie, plány,
mapy a přehled rozmístění posledních dochovaných mlýnů v celé republice.
Obdivuju všechny ty nadšené lidi, kteří tyhle staré exponáty shání a
restaurují z hromádek šrotu a uhnilého dřeva, do původní podoby, protoţe
spousty pro nás nepotřebných "starých krámů" končí v kamnech nebo
kovošrotech a to je velká škoda. Kéţ by se i u nás ve Víceměřicích, podařilo
zachránit a shromáţdit aspoň zlomek exponátů, které jsme mohli za
dopoledne spatřit.
Další zastávkou byla Bystřice pod Hostýnem, kde jsme navštívili
zahradnické centrum Horák a synové, s moţností nákupu a pak byl čas na
krátkou individuální prohlídku města a oběd. Poté jsme navštívili bystřický
zámek, kde jsou dvě expozice. Výstava obrazů Jano Köhlera, jehoţ část díla
byla předlohou pro mozaiky na Kříţové cestě na Hostýně a výstava
ohýbaného nábytku, zejména ţidlí Thonet od Michaela Thoneta, který v
Bystřici zřídil hlavní sídlo firmy (později firma TON). (Mnohé z nás tato
expozice zklamala. Z více neţ tisíce druhů ţidlí a nábytku, jeţ tato firma
vyráběla, je vystaven jen malý střípek v počtu asi 30 kusů ţidlí a jednoho
stolku, a přitom obrovské prostory by pojaly daleko větší mnoţství exponátů
tohoto krásného nábytku.)
A pak uţ naše cesta vedla na Svatý Hostýn, kde byl rozchod a kaţdý si mohl
individuálně navštívit místa, která ho zajímala a lákala. Baziliku, Kříţovou
cestu, hřbitov duchovních, rozhlednu ( bohuţel bylo kouřmo a k nám jsme
nedohlédli), nebo se jen tak projít přírodou, či se občerstvit.
Poslední zastávkou výletu byl nedaleký Kojetín, kde jsme si v restauraci Na
hrázi, mohli dát individuálně, dle chuti večeři, jenţ byla symbolickou tečkou
za krásně proţitým dnem.
P.B.

30. srpna 2013 - Mikroregion se baví - Vrchoslavice (OÚ, SDH)
V sobotu 30. srpna, sestavili Hasiči soutěţní tým, který zastupoval naši obec
na soutěţi Mikroregion Němčicko se baví. Našimi zástupci na soutěţi byli:
Jaroslav Horák st., Kristina Špačková, Michaela Trněná, Romana Novotná,
Vlasťa Brandstetter, Karel Rehák.
Soutěţní odpoledne probíhalo v duchu známé televizní soutěţe Klíče od
pevnosti Boyard, kdy za kaţdé dobré umístění v dílčí soutěţi získali indícii,
kterou potřebovali k rozluštění finálové otázky, a tím k získání klíče od
Mikroregionu. I přes nasazení našich soutěţících, se nám bohuţel nedařilo a
skončili jsme na 12. místě. Přesto Všem našim zástupcům děkujeme za
reprezentaci sboru a obce.
P.B.
1. září 2013 - Konec prázdnin

(SDH)

Letošní loučení s prázdninami bylo studené, snad aby děti nástup do školy
tak nemrzel. I termín loučení bývá uţ po několik let posunut na neděli,
neboť poslední prázdninovou sobotu bývá soutěţní den „Mikroregion se
baví“ a akce by se vzájemně kryly.
Nedělní, silný, ranní déšť nenasvědčoval tomu, ţe by se odpoledne akce
konala, ale přesto jsme v slábnoucím dešti uklidili terasu, parket a okolí
Chaty a navozili nezbytné věci.
Odpoledne uţ sice nepršelo, ale bylo vcelku chladno jen kolem 17°C. Snad i
proto se sešlo asi jen 25 dětí a pár dospělých. Místo obvyklé okruţní trasy
Svodnicí, jsme tentokrát soutěţe rozmístili jen pod Chatou. Opět nechyběly
obvyklé úkoly jako hod míčkem na cíl, házení krouţků, vázání tkaniček u
bot - zde bylo vidět, ţe mnozí přes léto natrénovali, a proto jsme soutěţ
ztíţili zavázáním očí a kdyţ i to bylo málo, tak zavazování tkaniček v
tříprstých koţených kovářských rukavicích zabrat určitě dalo. Opět se
chytaly PETryby ve vaničce, či se procházela překáţková dráha s míčkem
na tenisové raketě. Na procvičení paměti tu bylo vyjmenovávání předmětů
pod šátkem, který byl odkrytý jen na pár sekund, na zručnost se navlékaly
korálky. Novinkou byl letos úkol na procvičení motoriky, kdy na prkně s
mnoţstvím otvorů, musel soutěţící dopravit míček do cíle v drţáku, kterého
pohyb byl ovládán provázkem přes kladky. Otvorům se muselo vyhýbat
současným synchronním povolováním provázku v ruce jedné a napínáním v
ruce druhé tak, aby míček doputoval do cíle a nespadl do špatného otvoru.
Popsal jsem to sloţitě, vypadá to sloţitě a výsledek je takový, ţe to opravdu
není ţádná sranda, dopravit míček do cíle. Ale děti byly šikovné a samy,
nebo s malou pomocí to zvládly ...

Po soutěţích následoval poslední prázdninový táborák s opékáním
vysoutěţených špekáčků. Letošní chladné počasí k dlouhému vysedávání
nelákalo a po občerstvení se návštěvníci postupně rozcházeli k domovům.
P.B.
7. září 2013 - O pohár starosty obce Víceměřice - závody mladých hasičů
(SDH)
Do soutěţe v poţárním útoku, který pořádá náš sbor ve spolupráci s obecním
úřadem, se přihlásilo celkem 18 druţstev mladších a starších ţáků a dvě
druţstva přípravky. Tak velká účast je známkou toho, ţe je soutěţ dobře
připravena a díky sponzorům i zajímavá na ceny pro soutěţní druţstva.
Soutěţ začala kategorií mladších, ve které jsme měli dvě druţstva, ale ani
jednomu se nepodařilo dosáhnout na pohárové umístění. Poté odběhla svou
kategorii přípravka a po nich startovala druţstva starších, kde jsme měli
jedno druţstvo. Ani to ale na domácí půdě neuspělo.
Vítězné pořadí soutěţe u mladších:
1. místo – Vícov, 2. místo – Doloplazy, 3. místo – Mořice.
Kategorie starších:
1.místo- Doloplazy, 2. místo – Oplocany, 3. místo – Ivaň.
Kategorie přípravky:
1. místo – Vrchoslavice ,,A“, 2. místo – Vrchoslavice ,,B“.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu soutěţe podíleli a
sponzorům děkujeme za pěkné ceny do soutěţe.
L.N.
7. září 2013 - Závody Hasičských veteránů a ţen(SDH) - Aneb Veteráni v
akci
Tak opět utekl rok a v sobotu 7. září 2013 se uskutečnilo klání veteránů o
pohár hasičské soutěţe s PS-8. V sobotu se nám vydařilo krásné počasí,
vládla zde dobrá nálada. Uţ se nám ale tolik nedařilo v samotném závodě.
Předcházela mu ranní soutěţ mladých poţárníků, která předznamenala jen o
tři druţstva menší účast neţ loni. Přesto ale účast 20 druţstev mládeţe určitě
potěšila pořadatele. Zvláště potěšila starosty okrsku účast přípravek mládeţe
z Vrchoslavic, kteří v sobotu poprvé startovali. Akorát štěstí nepřálo našim
mladým borcům, proto obě druţstva mládeţe skončila shodně na čtvrté
bramborové pozici.
Podobně byla i odpoledne očekávána menší účast druţstev neţ loni.
Nakonec dorazilo 7 druţstev veteránů a 5 druţstev veteránek. Premiéru ve
Svodnici absolvovali veteránky z Doloplaz a hned ji oslavily druhým
místem v soutěţi. Našim “mexičanům“ se tolik nedařilo jako loni. K našemu

výkonu pár drobností. Chyběli čtyři veteráni našeho kádru, kteří se nemohli
soutěţe zúčastnit. Nebyli lidi, a tak jsme byli rádi, ţe jsme si nemuseli
půjčovat z jiného druţstva a naše druţstvo jsme slepili dohromady. Ve
sloţení: velitel bratr Pekárek, strojník Emil Vydlák, Fčelka, Vlastik Mézl,
Luboš Novotný, Franta Novotný, Martin Iránek a bratr Špaček, se nám útok
nakonec podařil. I kdyţ nesehranost týmu a absence tréninku se projevila
trošku horším bodovým hodnocením a neměli jsme na lepší umístění.
Soutěţ vyhráli jiţ tradičně, a putovní poháry si odvezli jak v kategorii muţi i
ţeny, veteráni z Obědkovic.
I kdyţ jsme čekali lepší výsledky, troufám si tvrdit, ţe tady dobrá nálada
zvítězila na celé čáře. Tak příště ať to vyjde lépe!
K.Š.
14. září 2013 Mikroregionem na kole (OÚ, SDH)
V sobotu 14. září proběhla akce Mikroregionem na kole, s dojezdem v obci
Tvorovice. Od rána panovalo nevlídné počasí, déšť a nárazový vítr. Ale i
navzdory počasí skalní cyklisté vyrazili na cyklovýlet regionem.
Z naší obce startovalo celkem pět cyklistů, z toho celé dvě pětiny byly
členové SDH, kteří výlet absolvovali jako trénink před nočními hasičskými
závody muţů v Doloplazích. Tentokrát si odváţlivce hodných obdivu můţu
dovolit i vyjmenovat - Zdena, Dominik, Eva, Luboš a Fčelka. Z celkového
počtu 160 cyklistů jeţ dorazili do cíle, jich naši obec navštívilo 151. Kromě
razítka o průjezdu se u nás cykloturisté mohli občerstvit chlebem se
škvarkovým sádlem a zeleninou (jak mnozí přiznali, na Viceměřice se kvůli
tomuhle těšili a nevynechali). Drtivá část projíţdějících navštívila i naše
minimuzeum, kde bylo po celou dobu plno a mnozí zde zapomínali na čas a
trasu před sebou. Skoro všechny zaujaly zejména panely s historií domů a
jejich obyvatel, na které zaznělo mnoho pochvalných ohlasů .... P.B.
Příspěvky z činnosti připravili
L.N. - Luboš Novotný,
K.Š. – Květoslav Špaček
P.B. - Petr Buriánek

Kácení stromů na zahradě - změna v zákoně
Jestliţe vám na zahradě překáţí strom, kterého se potřebujete zbavit a dosud
jste to odkládali kvůli nepříjemnému papírování, od 15. července 2013
můţete začít kácet bez správního řízení. Umoţňuje to novela vyhlášky o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení (č. 189/2013 Sb.)
Neţ ale vezmete do ruky sekeru nebo pilu, prověřte si, ţe vaše zahrada
splňuje podmínky pro volné kácení dřevin. Zahrada je v materiálech
ministerstva definována jako „veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený
pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí. Všechny
tyto vlastnosti musí zahrada splňovat současně.
Za zahradu podle novely vyhlášky nejsou povaţovány např. pozemky
v zahrádkářských osadách, protoţe v nich trvalý pobyt není vyloučen, a také
zahrada ohraničené pouze ţivým plotem.
Památné a jinak významné stromy. Ačkoliv se moţnost kácení stromů na
vlastním pozemku značně uvolnila, existují výjimky, kdy jen tak kácet stále
nelze. Týkají se dřevin, jeţ jsou součástí významného krajinného prvku či
stromořadí nebo jsou vyhlášeny jako památný strom. Speciálně památný
strom lze kácet jen ve veřejném zájmu, např. je-li v havarijním stavu.
Vydržte do vegetačního klidu. Ačkoliv vám od 15. července jiţ nikdo
nemůţe mluvit do záměru pokácet strom na zahradě, měli byste respektovat
přírodní zákonitosti, pokud nejde o havarijní stav. Je obvyklé, ţe se stromy
kácí v době vegetačního klidu, který začíná od 1.10 a končí 31.3.
následujícího roku. Kácet v této době je i praktičtější, protoţe stromy jsou
bez listů, nejsou uţ plné mízy a je s nimi lehčí práce. V době vegetačního
klidu především neponičíte hnízda ptáků na stromě a nevyrušíte je při
hnízdění nebo při péči o mladé, coţ je trestné. (Zákon zakazuje úmyslně
poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během
rozmnoţování a odchovu mláďat).
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta
Pozvánka do knihovny
Milí čtenáři a spoluobčané,
zdravím vás touto cestou vám chci sdělit, ţe kniţní fond v naší knihovně se
rozrostl o třistadvacet nových knih, a to různých ţánrů. Takţe čtení
v knihovně je dost. Stačí jen přijít, prohlédnout si je a vybrat si.
Zvu vás a těším se na vaši návštěvu.
Aneţka Novotná, knihovnice

Třídění odpadů v obci
Naše obec získala za třídění odpadů v roce 2012 ve spolupráci se
společností EKO-KOM „Osvědčení o úspoře emisí“, a to díky rozvoji
provozu systému tříděného sběru a recyklace vyuţitelných sloţek
komunálních odpadů. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
Emise CO² ekv.
14,405 tun
Úspora energie:
327 995 MJ
V letošním roce se nově třídí i nápojové kartony a byli bychom rádi, aby
třídění kartonů probíhalo ještě ve větší míře. Pro přehled o sběru
jednotlivých druhů odpadů, uvádíme tabulku o sběru jednotlivých druhů
odpadů v tunách za rok 2011 a 2012.
Všem občanům, kteří odpad třídí, děkujeme.
Komodita (v tunách)
Papír
Plast
Sklo bílé
Sklo barevné
Nápojový karton samostatně
Nápojový karton ve směsi
kov
Směsný odpad

2011
4,040
12,080
3,300
1,830
90,588

2012
4,264
5,149
6,790
0,670
104,851

Informace
k doručování zásilek osobám s údajem o místě trvalého
pobytu na ohlašovně Obecního úřadu Víceměřice
Upozorňujeme občany, kterým byl rozhodnutím Obecního úřadu ve
Víceměřicích zrušen údaj o místě trvalého pobytu, a jejichţ novým místem
trvalého pobytu se stala ohlašovna, tj. Víceměřice 26, ţe tato adresa slouţí
pouze jako evidenční údaj pro vydání osobního dokladu a nelze ji pokládat

za adresu pro doručování korespondence. Obec Víceměřice není ze zákona
oprávněna přebírat soukromou poštu fyzických osob.
Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají ţádná práva k objektu
ani k vlastníkovi nemovitosti.
Doručování své korespondence musí tito občané řešit přímo s Českou
poštou, s.p., případně s odesílateli (např. pojišťovny, banky, mobilní
operátoři, atd.). Občané mají moţnost podle § 10b) zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
v platném znění, na svou ţádost zavést adresu pro doručování písemností.
V tomto případě bude v informačním
systému evidence obyvatel kromě údaje o místě trvalého pobytu také veden
údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti. Doručovací adresa
můţe být evidována jen tehdy, pokud si o ni občan poţádá na ohlašovně
v místě svého trvalého pobytu.

Informace
k nadcházejícím volbám
Volby se konají ve dvou dnech, a to v pátek 25.10. od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 26.10. od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací
místnost v budově Obecního úřadu ve Víceměřicích, č. p. 26 (§ 14 zákona o
volbách).
Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným dokladem (občanský průkaz, cestovní
pas).
Volič můţe poţádat ze závaţných, zejména zdravotních důvodů, obecní
úřad a 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.
Hlasovací lístky včetně pokynů budou voličům dodány nejpozději do
24.10.2013.
Eduard Novotný, starosta

Připravované akce
5. října – okresní kolo hry Plamen
Proběhne ve Víceměřicích před Zámkem a na Aleji - přesněji Soutěţ všestrannosti mladých hasičů. Tato okresní soutěţ probíhala aţ
doposud v severních obcích okresu a nám se společně s vedením 16. okrsku
podařilo zajistit vhodné podmínky pro pořádání u nás ve Víceměřicích.
Této celodenní soutěţe se účastní na 300 mladých hasičů z celého okresu a
s nimi dalších 100 vedoucích a členů doprovodu. Vlastní průběh soutěţe si
zajišťuje okresní sdruţení hasičů, na nás spíše dolehne příprava
organizačního zázemí, prostor, trasy, přístřeší pro soutěţící druţstva,
občerstvení, atd.
Přijďte se podívat ...
28. října – lampionový průvod k 95. výroční vzniku Československé
republiky
(ţádáme rodiče, aby dětem zajistili lampiony)
7. prosince – Moţná přijde i Mikuláš
14.-15. prosince – prodejní předvánoční výstava
19. prosince – zpívání u vánočního stromečku
27. prosince – výšlap na Předinu
31. prosince – ohňostroj, rozloučení se starým rokem, přivítání nového
31. prosince – půlnoc – výšlap na Kozlov
Bliţší informace se dozvíte včas, z obvyklých informačních zdrojů obce.

