Vážení spoluobčané, čtenáři.
V úvodu bych chtěl připomenout květnové oslavy 70. výročí zaloţení sboru
dobrovolných hasičů ve Víceměřicích, spojených se svěcením praporu sboru
a se svěcením kapličky sv. Anny a zvonu v areálu Domova u rybníka. Akce
byla spojena s oslavami sv. Floriána – patrona hasičů. Děkuji představitelům
16. okrsku dobrovolných hasičů, ţe umoţnili, aby se oslavy konaly ve
Víceměřicích. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu oslav,
dobrovolným hasičům, pracovníkům Domova u rybníka, zaměstnancům
obce.
V průběhu měsíců duben a květen se podařilo zrealizovat dětské hřiště
v Bloudníku. Je to první krok k oţivení celého areálu. Hřiště je realizováno
za podpory MAS Na cestě k prosperitě v Doloplazích. Skládá se z herní
sestavy (skluzavka, šplh, skluz o tyči), kreslící tabule, dvou kusů
pruţinových houpadel, provazové pyramidy a protahovadla pro dospělé. Na
doplnění jsou přidány prvky místní výroby - altán, průlezka a iglú. Dětem se
nejvíce zalíbila lanová pyramida, asi proto se stala terčem vandalů a
nenechavců. Objevil se zde ještě jeden nešvar, v okolí hracích prvků se
povaluje spousta psích výkalů. Na své děti jsme všichni úzkostliví, ale
jakmile jdeme se psím miláčkem ven, zapomeneme i na zdraví svých dětí.
Prosím, buďme ohleduplní ke svému okolí, ale ne nevšímaví k vandalům a
zlodějům, kteří ohroţují nás všechny.
28. května měla mateřská škola Minimaturity, symbolické loučení devíti
předškoláků se školkou. Děti dokázaly, ţe jsou dobře připravené do první
třídy. Bylo potěšující vidět, ţe si rodiče váţí práce pracovnic ve školce a ţe
spolu vytváří dobrou partu. Děkuji zaměstnankyním školky za jejich starost
o školku a za dobrou práci s dětmi. Děkuji rodičům, ţe mají důvěru v naši
školku a plně vyuţívají její kapacitu.
Připravuje se 11. setkání rodáků, bývalých i současných obyvatel obce
spojené s 90. výročím sociálních sluţeb v obci. Všechny Vás srdečně zveme
na tyto oslavy, které proběhnou 21. června.
Přeji všem příjemné proţití prázdnin a hodně slunečních dnů.
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Svěcení praporu JSDH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Narozená dvojčata v naší obci od r. 1940
Miloslav a Zdena Kubátovi
1940
Jaroslav a Dana Kroupovi
1952
Jaroslav a Zdeněk Petrovi
1963
Aleš a Dagmar Moudří
1974
Jarmila a Jana Kučerovy
1984 - přistěhovaní
Adam a Štěpán Rábkovi
2011
Denisa a David Cetkovští
2014

******************************************

Ke zlepšení života obyvatel a životního prostředí v obci bylo
v letech 2011-2014 realizováno:
v roce 2011
- zateplení a výměna oken na šesti budovách v Domově u rybníka
- rozšíření kapacity domova pro seniory o 11 míst
- opravy koupelen na zámecké budově
- oprava střechy v mateřské škole
- vybudování autobusové zastávky Jitřenka
v roce 2012
- vybudován veřejný chodník před I. řadou RD
- budování inţenýrských sítí ve II. a III. řadě RD
- vybudování dešťové a splaškové kanalizace ve II. a III. řadě RD
- výsadba dřevin a keřů v okolí obce
- oprava márnic, vstupní brány a oplocení na hřbitově
- drobné opravy na budovách obce
- výměna dvou nových oken v knihovně
- vybudování chodníku a nového vstupu do mateřské školy
v roce 2013
- oprava kaple I. etapa – střecha
- výměna oken a dveří v MŠ, rozšíření kapacity na 28 dětí,
část zateplení budovy a nová podlaha v kuchyňce
- oprava Boţí muky
- výstavba nové budovy č.p. 109 – Chráněné bydlení
- přestavba VII. odd. v Domově – vybudování nových sociálních
zařízení
- vybudování Muzea paměti a ţivota obce Víceměřice
v roce 2014
- vybudování dětského hřiště v Bloudníku
- oprava kříţe v Bloudníku

-

připravuje se vybudování veřejného osvětlení pro II. a III. řadu RD
připravuje se nákup auta pro JSDH

Usnesení č. 31/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 17.3.2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
2. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o. Víceměřice
3. zprávu finančního výboru
4. zprávu komise sociální a kulturní
5. informaci o ekonomických výsledcích provozu ČOV za r. 2013
II. Schvaluje
1 . program jednání veřejného zasedání ZO, s úpravami dle návrhu starosty
obce
2. ověřovateli zápisu: Hana Kalvodová, Petr Buriánek, přípravou usnesení:
RSDr. Ludvík Ševčík, zapisovatelkou M. Burešová
3. rozpočtové opatření Domova u rybníka, p.o. 01/2014
4. zrušení vnitřní směrnice č. 8 z r. 2008 o poskytování půjček vlastníkům
bytového fondu na opravu rodinných domků
5. rozpočtové opatření Obce Víceměřice č. 01/2014
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1001C1453
mezi Obcí a ČR – Státním pozemkovým fondem
7. Smlouvu o pachtu pozemku mezi Obcí a Martou Krátkou na pozemek p.č.
140/75 v obci a k.ú. Víceměřice o výměře 537 m2
8. Smlouvu o pachtu pozemku mezi Obcí a Vojtěchem Hanákem na
pozemek p.č. 140/67 v obci a k.ú. Víceměřice o výměře 92 m2
9. Smlouvu o pachtu pozemku mezi Obcí a Ing. Josefem Šimečkem na část
pozemku p.č. 145 v obci a k.ú. Víceměřice o výměře 337 m2
10. přijetí příspěvku od OL kraje ve výši 120.000,- Kč na nákup automobilu
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
11. spolufinancování obce na nákup hasičského auta ve výši minimálně 60%
z celkových nákladů
12. Smlouvu o poskytnutí příspěvku ve výši 120.000,-Kč OL krajem, a to
Obci na nákup auta pro jednotku sboru dobrovolných hasičů
13. Smlouvu o poskytnutí dotace OL kraje ve výši 30.000,- Kč Obci na
opravu kříţe vedle Bloudníku
14. ponechání stávajícího poskytovatele sluţeb v oblasti svozu a likvidace
domovního odpadu. Nepřijmout nabídku a ukončit jednání s fi. Respono.

15. Nájemní smlouvu mezi Agrodruţstvem Tištín a Obcí na nájem plochy
50m2 v areálu farmy pod suškou na uloţení majetku obce.
16. Dodatek č. 1 ke Stanovám svazku obcí Mikroregionu Němčicko ze dne
26.8.1999, ve znění změny ze dne 18.12.2001 v bodu 2, písmeno e/
III. Ukládá
1. zpracovat Koncepci dalšího rozvoje a struktury poskytovaných sociálních
sluţeb Domově u rybníka, p.o. v krátkodobém a střednědobém časovém
horizontu
termín:
do 30.9.2014
odpovídá : starosta obce
ředitelka Domova
2. vypracovat postup ke zvýšení počtu napojených uţivatelů na podtlakovou
splaškovou kanalizaci v obci
termín:
do 30.6.2014
odpovídá: Antoníček Kamil
3. projednat s p. Radkem Malým jeho ţádost na vybudování vjezdu pro
auto a přístřešku na jeho pozemku termín :
do příštího zasedání
odpovídá: starosta obce
4. zpracovat Koncepci sociálních sluţeb obce Víceměřice
termín :
do 30.9.2014
odpovídá: starosta obce
5. aktualizovat Plán obnovy obce na období 2014 – 2020
termín:
do 30.6.2014
odpovídá: místostarosta obce
6. vyvolat jednání s Veolií ve věci čistoty dodávané pitné vody v obci
termín:
co nejdříve
odpovídá: starosta obce
Usnesení č. 32/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 22.4.2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
2. zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o. Víceměřice
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu finančního výboru
5. informaci o poskytnutí dotační částky 13.000,- Kč od Ministerstva kultury
ČR na pořízení softwaru pro obecní knihovnu
6. informaci o programu akcí k 70. výročí zaloţení SDH dne 3.5.2014
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání ZO s vypuštěním bodu 9 – zpráva

kontrolního výboru a bodu 10 – zprávy komisí
2. ověřovatele zápisu: Petr Mézl a Jan Kočí, přípravou usnesení RSDr.
Ludvík Ševčík, zapisovatelkou Miluši Burešovou
3. k ţádosti p. Malého vjezd na jeho pozemek ke garáţování auta řešit z jiţní
strany domu od ţel. trati Nezamyslice-Přerov
4. Vnitřní směrnici č. 1/2014 – Směrnici pro schvalování účetní závěrky
doplněnou o bod 4.4 e/ výroční zpráva
5. rozpočtovou změnu Obce č. 2/2014
6. počet 7 zastupitelů obce pro volební období 2014-2018
7. zadání objednávky na provedení veřejnoprávní kontroly v Domově u
rybníka p.o. firmou VELTAX Olomouc
8. Smlouvu s firmou EKO-KOM OS201420003145 o zajištění zpětného
odběru a vyuţití odpadů z obalů a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
zpětného odběru a vyuţití odpadů z obalů
9. Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení obsluţnosti
mezi Obcí a Povodím Moravy, s.p. č. sml. PM/2014-ZSM/šk
10. Příspěvek pro Svaz postiţených Němčice nad Hanou
11. Dodatek č. 2 k Vnitřní směrnici č.1 – zrušení účtu u UniCredit Bank,
pobočka Prostějov, č.ú. 9015
III. Ukládá
1. Předat schválenou Směrnici pro schvalování účetní závěrky zřízeným
organizacím
zodpovídá: starosta obce
termín : do 15.5.2014
2. Zaslat rozhodnutí ZO o povolení místa vjezdu přes obecní pozemek na
jeho garáţové místo u domu č.p. 84
zodpovídá: starosta obce
termín:
15.5.2014
3. Projednat s Dopravním odborem MěÚ Prostějov vymezení počtu 4
parkovacích míst před budovou obecního úřadu
zodpovídá: starosta obce
termín:
do 30.6.2014
Usnesení č. 33/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 9.6.2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
2. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o. Víceměřice

3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu o činnosti komise sociální a kulturní
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání ZO včetně změny pořadí
projednávaných bodů
2. ověřovatele zápisu: Buriánek Petr a Jan Kočí, přípravou usnesení RSDr.
Ludvík Ševčík, zapisovatelkou Miluši Burešovou
3. účetní uzávěrku Domova u rybníka, p.o. Víceměřice za r. 2013
4. rozpočtové opatření č. 02/2014 Domova u rybníka, p.o. Víceměřice
5. výsledek hospodaření Domova u rybníka, p.o. Víceměřice za r. 2013 ve
výši 789.539,69 Kč
6. rozdělení výsledku hospodaření 789.539,69 Kč za r. 2013 v Domově u
rybníka, p.o., Víceměřice do fondů: fond odměn 157.907,94 Kč a fond
rezervní 631. 631,75 Kč
7. ţádost Domova u rybníka p.o. o převedení finanční částky 500.000,- Kč
z rezervního do investičního fondu
8. nařízení převodu finanční částky 500.000,- Kč z investičního fondu
Domova u rybníka, p.o. do rozpočtu Obce Víceměřice
9. účetní uzávěrku mateřské školy Víceměřice za rok 2013
10. výsledek hospodaření mateřské školy za rok 2013 ve výši 77.909,24 Kč
11. převedení výsledku hospodaření mateřské školy za r. 2013 ve výši
77.909,24 Kč do rezervního fondu
12. odměnu ředitelce Domova u rybníka, p.o. na základě splněných kritérií
13. účetní uzávěrku Obce za r. 2013
14. závěrečný účet Obce za r. 2013 bez výhrad. Příjmy ve výši
14,986.385,06 Kč, výdaje ve výši 13,874.419,79 Kč
15. smlouvu o dílo na vybudování veřejného osvětlení pro II. a III. řadu
nových RD v ceně 278.275,80 Kč vč. DPH
16. Vnitřní směrnici č. 02/2014 ke stanovení reálné hodnoty majetku obce
určeného k prodeji
17. Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 3743 v k.ú. Dobromilice o výměře
0,5320 ha s CROPAGRO, s.r.o.
18. konat jednání o podílu Obce na sjednocení dopravní obsluţnosti vrámci
veřejné linkové osobní dopravy OL kraje s příspěvkem 70,- Kč/osobu a
rok od 1.1.2015
19. Smlouvu s Tital Company Czech Ltd. na přestavbu a dodání vozidla
FORD TRANSIT 280 S 2,2 TDCi pro JSDH Víceměřice v ceně
300.000,- Kč vč. DPH.

III. Ukládá
1. provést kontrolu hospodaření za ½ 2014 v Domově u rybníka p.o.
odp. : Kočí Jan, Rácová Eva, Antoníček Kamil
ter.: do 31.8.2014
2. provést kontrolu hospodaření v mateřské škole Víceměřice
odp.: Kočí Jan, Rácová Eva
ter.: do 15.9.2014
3. zajistit jednání kontrolního výboru ZO
odp. : Antoníček Kamil, předseda
ter.: do 30.6.2014
************************

Informace o stavu věcí veřejných : duben – červen 2014
- nově byla provedena výsadba bříz podél chodníku do Svodnice, doplněny
habry pod zahradou Domova a vysázeny nové jehličnany /smrky, borovice/.
Jsou obnoveny a doplněny keře na výsadbě před první řadou RD na horní
části obce
- s přispěním finanční dotace je zbudováno dětské hřiště v Bloudníku. Tři
prvky /prolézačku, odpočívadlo a kruhovou stavbu/ zhotovili pracovníci
Domova a obce. Přejeme dětem příjemné uţití a radost z pohybu. Věříme, ţe
zařízení bude uţíváno jen pro děti a zacházeno s ním šetrně jako s vlastním.
- také z finanční dotace je provedena odborníky oprava kamenného kříţe
v Bloudníku (původně umístěného jako hraniční kříţ u polní cesty do
Nezamyslic). Kříţ je nově doplněn o sochu p. Marie.
- pokračuje výstavba nových rodinných domků v II. a III. řadě. V jarním
období zahájena výstavba dvou RD, kolaudován RD manţelů Franzových
čp.169, další stavebníci se ke kolaudaci svých nových domků připravují
- je vybrán dodavatel a schválena s ním smlouva o vybudování veřejného
osvětlení v ulici pro II. a III. řadou RD. Osvětlení bude vybudováno ve
III/IV 2014. Obec plní uzavřenou dohodu se stavebníky RD o postupném
vybudování všech inţenýrských sítí podle finančních moţností Obce.
- pracovníci Domova u rybníka provedli výsadbu nového prutníku na
pozemku vedle oploceného území studní pro veřejný vodovod na ploše cca
2.500 m2. Další plocha pro výsadbu se připravuje v průběhu letošního roku
za mostem k Němčicím s rozšířením stávajícího prutníku.

- stálá pozornost je věnována údrţbě veřejné zeleně. Do zeleného pásu podél
chodníku na horním konci byly dosázeny chybějící a „ztracené“ okrasné
keře.
Oceňujeme a děkujeme
- i přes opoţděný nástup jarního počasí se podařilo úspěšně prostřednictvím
pracovníků Obce i spoluobčanů zvládnout jarní úklid obce.
- v soutěţi mladých hasičů na Hanáckém poháru v Němčicích n.H. v sobotu
10.5 získali naši mladí hasiči dvě první místa a jedno druhé místo
z celkového počtu 20 druţstev v několika kategoriích. Zásluhu na
dosaţených výsledcích vedle mladých soutěţících mají zejména jejich
cvičitelé – Horák Jaroslav, Novotný Luboš, Vydlák Emil a Rábek Petr.
Drţíme palce i pro všechny další soutěţe.
- děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu dvou velkých akcí
v naší obci – v květnu - 70. let od ustavení Sboru dobrovolných hasičů,
svěcení hasičského praporu, kapličky a zvonu, v červnu - přípravy i průběhu
sjezdu rodáků, bývalých i současných občanů naší obce a oslavy 90. výročí
od zahájení poskytování sociální sluţeb v naší obci.
Negativní jevy
- v průběhu druhého květnového víkendu vandalové zničili místní
informační tabule na odpočívadle pod kapličkou. Obě tabule byly rozlámány
na několik kusů a vhozeny do keřů v parku. Na tomto místě, přes veškerá
upozornění, uţivatelům odpočívadla dochází opakovaně k poškození
odpadního koše vyţadující si jeho výměnu, poházení různých odpadků a
zbytků kuřiva. Také pouţívání odpočívadla mladými je málo standardní.
Nevím, kde doma trpí sedět na stole s nohama na ţidlích!
- po květnových rybářských závodech si rybáři „odloţili“ do vodní nádrţe
hasičů na Aleji menší ryby. Část z nich v nádrţi uhynula. Bylo uloţeno
opatření k nápravě včetně dezinfekce nádrţe.
- v obci je v platnosti veřejná vyhláška o uţívání veřejného prostranství,
která stanovuje pravidla pro krátkodobé uţívání veřejného prostranství na
sloţení stavebního materiálu, paliva apod. Ukládá vlastníkům těchto
materiálů poţádat obecní úřad o moţnost přechodně skladovat materiály na
veřejném prostranství. Snahou je, aby zde byl materiál uloţen pokud moţno
nejkratší dobu. Je stanoven i příslušný finanční poplatek. Pro některé občany
schválená pravidla uţívání veřejného prostranství opakovaně neplatí.
- na nově vybudovaném dětském zařízení v Bloudníku byl učiněn pokus
demontovat některé kovové prvky na pyramidě. Takový vandalismus můţe
ohrozit bezpečnost dětí, které si na zařízení ověřují svoji zdatnost a odvahu.

Povolení šroubů pro svoji fyzickou náročnost nemohly provést děti, šlo o
záměr.
- do areálu v Bloudníku je vyhlášen zákaz vodění psů. Důvodem je
znečišťování prostoru psími exkrementy na ploše kde si hrají děti. Jde o
opatření v zájmu občanů, zejména dětí.
RSDr. Ševčík Ludvík
********

Ze života Domova u rybníka, p.o.
Váţení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás seznámila s děním v Domově u rybníka Víceměřice
v letošním roce. Od 1.1.2014 jsme rozšířili poskytované sluţby o dvě další,
a to o Domov se zvláštním reţimem a Chráněné bydlení.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Velkou a významnou událostí pro Domov u rybníka bylo svěcení kaple a
zvonu, kterou vysvětil arcibiskup mons. Jan Graubner. Také v Bloudníku
celebroval mši, o kterou byl velký zájem mezi obyvateli Domova i obce.
Poté si prohlédl prostory Domova u rybníka a krátce pohovořil s uţivateli.
Od začátku roku se uţivatelé účastnili nejrůznějších kulturních,
společenských a sportovních akcí, například:
zábavné sportovní dopoledne, Valentýnskou zábavu, jarní zábavu
v Klentnici, pálení čarodějnic, divadelní představení v Prostějově.
Jednotlivá oddělení si připravují výlety buď pro celé oddělení, nebo
individuálně dle přání uţivatelů, takţe nás můţete potkat v muzeích, kinech,
kavárnách či obchodních domech. Kaţdou středu se uţivatelé setkávají
s otcem M. Hřibem na Duchovní chvilce. Mimo jiné mají také moţnost
navštěvovat různé krouţky, např.: atletiku, stolní tenis, fotbal, divadelní
soubor, hasičský krouţek, výtvarný krouţek, keramický krouţek, hudební
skupina nebo aktivizační činnosti: košíkářská dílna, hospodářství, zahrada,
tkalcovská dílna. Také dle svého přání dojíţdějí na canisterapii do sdruţení
Piafa ve Vyškově, na plavání v aquaparku a jednou měsíčně se u nás koná
muzikoterapie pod odborným vedením ing. V. Kratochvíla.
Naši sportovci opět zaznamenali úspěchy na ,,sportovním poli“. V Kyjově,
kde se konalo utkání ve stolním tenise, obsadil p. Ringl Z. 3. místo.
V březnu naše organizace pořádala ,,Pepíkovský turnaj“ ve stolním tenise,
na který se sjíţdějí Domovy z celé Moravy a kde p. Ringl obsadil krásné 2.
místo. Na Regionální olympiádě v Olomouci předvedli atleti velmi pěkné

výkony. Mimo jiné se uţivatelé pravidelně účastní utkání v kuţelkách ve
Šternberku. V letošním roce na nás vyšla organizace Sportovních her
v Zubří, na které se sjíţdí kaţdoročně mnoho domovů.
Celý týden se nese v duchu přátelského zápolení v různých sportovních
disciplínách a navazování nových přátelství.
Domov pro seniory
Na začátku roku se senioři zúčastnili Valentýnské zábavy v Nezamyslicích
pořádanou Domovem u rybníka Víceměřice.
Senioři rádi navštěvují divadelní představení v Němčicích n/H pořádaná
v rámci divadelních pátků. V letošním roce shlédli představení s názvem
„Všechno není košer“ a „Aby bylo jasno“. S blíţícími se velikonočními
svátky začala příprava na tyto dny. Jednak výzdobou domova, ale hlavně
společným pečením velikonočních beránků. Při této aktivitě se zároveň
vzpomínalo na velikonoční tradice. Na Velký pátek jsme navštívili
velkopáteční obřady v tištínském kostele. Na přelomu dubna a května
pořádal Domov u rybníka akci Pálení čarodějnic, spojenou s hudební
zábavou a opékáním špekáčků. Ani zde naši senioři nechyběli.
Velmi významnou akcí pro naše uţivatele byla účast na mši svaté
v Bloudníku, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. V průběhu roku
probíhá na domově trénování paměti.
Domov se zvláštním režimem
Důleţitým okamţikem bylo otevření nové sluţby k 1.1 2014 Domovem u
rybníka Víceměřice. Tato nová sluţba je poskytovaná osobám či seniorům
s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou či s jiným typem demence ve
věku od 65 let, kteří z důvodu pokročilé ztráty soběstačnosti, orientačních a
paměťových schopností potřebují tak specifickou podporu, pomoc a péči,
kterou nelze v potřebné míře poskytnout rodinnými příslušníky, ani jiným
typem sociální sluţby. Pro tuto novou sluţbu byly vytvořeny prostory, které
tvoří samostatný Domov. Nová sluţba je v současnosti poskytována 11
uţivatelům, o které pečují a věnují se jejich potřebám pracovníci v přímé
péči, aktivizační pracovníci i zdravotní sestry.
Chráněné bydlení Víceměřice
Jde o pobytovou sluţbu, která je u nás poskytovaná od 1.1.2014 osobám se
zdravotním postiţením, jejichţ situace vyţaduje dopomoc jiné fyzické
osoby. Naším posláním je poskytovat přiměřenou podporu dospělým
muţům od 18 let do 64 let s mentálním a kombinovaným postiţením tak,
aby mohli vyuţívat a rozvíjet vlastní schopnosti a dovednosti k osobní
realizaci. V našem zařízení máme celkem 6 uţivatelů, kteří ţijí v nových
moderně vybavených bytech, kde si sami připravují stravu, učí se vařit, péct,

prát, ţehlit a vůbec starat se o celý chod domácnosti. Za podpory asistentů se
klienti učí zvládaní drobných nákupů a rovněţ orientaci ve městě, kde najít
důleţitá místa, jako např. obchod, úřad, autobusová zastávka.
Důleţitou součástí naší sluţby je smysluplné vyuţívání volného času. Při
plánování volnočasových aktivit vycházíme z individuálních potřeb
uţivatelů, kdy se uţivatel sám rozhoduje, které činnosti se zúčastní.
Nedávno jsme navštívili Plumlovskou přehradu a také jsme měli moţnost
podívat se do Brna, kde jsme si nenechali ujít plavbu parníkem.
připravila: Blanka Novotná
Dočkali jsme se . . .
U jiţní zdi, obklopující bývalé parkové nádvoří původního vjezdu do zámku
ve Víceměřicích, stála po desítky let nevyuţívaná, nevzhledná stavbička
márnice, občas po několik hodin ukrývající rakev s tělem zemřelého
chovance kláštera. Po vydání nového zákona O pohřebnictví, nebyla
potřebná, a tak slouţila jen jako úschovna zemědělského nářadí.

Vysvěcená kaplička v Domově u rybníka

Ze života mateřské školy
Po dokončení stavby budovy Domova seniorů a jejího obsazení plným
počtem uţivatelů, se objevil poţadavek po nějakém koutku, s moţností tiché
meditace, modlitby nebo dokonce společné poboţnosti. Tak vznikl nápad,
přeměnit márnici na kapličku.
Tři pracovití, svědomití zedníci, pracující na zámecké zdi, oblékli kapličku
dokonalou fasádou a uvnitř omítkou zdi stropu. Potom se objevila nová
střecha. Pan Josef Hroz vyrobil nové dveře. Nedokonale upravený terén
znemoţňoval přístup „vozíčkářům“. Musely být vykáceny letité akáty
v blízkosti základů našimi zaměstnanci údrţby, před budovou, postavenou
v roce 1938, jako ubytovna pro zemědělce a starší chovance, pracující na
poli a zahradě, zasvěcena sv. Antonínovi, nyní rekonstruovaná na Domov se
zvláštním reţimem, byla také vydláţděna plocha pro sanitky. Slavnostní
ţehnání bylo dojednáno na 3. května ve společné slavnosti ţehnání
hasičských praporů a nově ulitého zvonu sv. Anny do zvoničky pro
kapličku. Kaplička byla poţehnána panem arcibiskupem Janem Graubnerem
a pojmenována jménem sv. Anny. Dočkali jsme se.
–otaPoděkování
Poděkování, a to nejen nějaké všední, nýbrţ všem, kdo jakýmkoliv
přiloţením paţí v přípravě velkolepých, slavnostních záţitků, na které
občané naší obce čekali neuvěřitelných 75 let. Nevšední obdiv patří stovkám
účastníků ţehnání nových praporů hasičského sboru, trpělivě studeným
větrem prokřehlí aktu dekorování zaslouţilých členů přihlíţející, ţe
dokázali doprovodit pana arcibiskupa i do parčíku Domova k ţehnání nové
kapličky a nového zvonu do její malé campanely, ulitý zvonařskou dílnou
v Brodku u Přerova, jako nejmenší zvon v celé nezamyslické farnosti. Obdiv
všech si zaslouţili mladí členové hudby, za jejich bezchybné vystoupení
v tomto psím počasí.
Je sice pravda, ţe tato událost ze soboty 3. května nedosáhla velikosti
podobných oslav, konaných 10. dubna 1940 u příleţitosti dokončené
rekonstrukce klášterní kaple a svěcení nového mramorového oltáře i
třicetikilového zvonu, zavěšeného v novém sanktusníku, zdobícím hřeben
střechy nad kaplí. Ale i události tohoto dne se na dlouho uloţí do paměti
účastníků.
–ota-

Jdeme do finále ….
poslední čtvrtletí školního roku je vţdy jedno z těch náročnějších, jak
pro děti, tak i pro zaměstnance škol i školek. Je potřeba dokončit spoustu
naplánovaných úkolů, děti se účastní většího mnoţství akcí, na které se musí
připravit.
Co máme poslední čtvrtletí za sebou:
- návštěvu Němčického divadla a hudební vystoupení skupiny „MARBO“,
na které se děti učily nové písničky, aby se mohly aktivně zapojit
- návštěvu pracovníků z Červeného kříţe Prostějov, kteří přijeli dětem zahrát
další díl pohádky „Medvídek Popleta a sněhuláček Záchranář“. Děti si zde
vyzkoušely různé obvazové techniky a soutěţily mezi sebou v různých
záchranářských disciplínách.
- návštěvu příslušníka české policie, který měl pro ně připravenou pěknou
besedu
- oslavu „Mezinárodního dne rodiny“, kterou jsme letos připravili místo
tradičního svátku matek. Program nazvaný „Koukám, jak ten čas letí…“,
děti i rodiče pojali velmi zodpovědně – proběhla svatba našich ţáčků, kteří
se mají od batolat moc rádi. Nechyběl ani svatební dort, prstýnky,
šampaňské a bohatá svatební hostina, na které se podílely jak děti, tak jejich
maminky, kterým tímto děkuji za spolupráci.
- 29. 5. 2014 – to byl sváteční den pro naše předškoláky, kterých je letos
devět. Jiţ tradiční minimaturitní zkoušky, na které se poctivě připravovali,
dopadly všem na výbornou. Děti se na ně poctivě připravovaly a snaţily se
předvést všem, co se všechno naučily. Někde byla trošku znát nervozita, ale
to je přirozené a děti se s ní dobře vypořádaly. Domů si všichni odnášeli
pěkné záţitky, vysvědčení se samými jedničkami a drobné dárky, aby na
naši školku nezapomněli. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem jejich
rodičům za vzornou spolupráci s naší Mateřskou školou.
- děti přijelo potěšit také „Loutkové divadélko Brno“ s jejich kouzelným
kolotočem pohádek
- tradičních OH v Doloplazích se zúčastnily všechny děti ze školky. Ti starší
soutěţili, co jim síly stačily, a ti mladší si procházeli disciplíny, které byly
vhodné pro jejich věkovou kategorii. Odměněny byly samozřejmě všechny
děti, které se zapojily. Kaţdý si domů přivezl diplom, medaili a sladkosti.
Děkujeme Obci Doloplazy za pozvání a vzornou přípravu a organizaci OH.

Co nás čeká do konce školního roku:
- celodenní výlet na plumlovský zámek, kde je pro mateřské školy
připraven program. Na začátku nás čeká divadelní představení „Princ
Bajaja“, které se bude hrát v přírodě před zámkem. Potom si děti
vyzkouší různá řemesla z dob minulých a na závěr navštívíme
podzemí zámku. Pokračovat budeme na plumlovskou přehradu, která
je nově opravená a napuštěná, zastavíme se na nějakou tu dobrůtku –
to patří ke kaţdému správnému výletu a pak uţ návrat domů…
- návštěva Agrodruţstva Tištín, kde děti uvidí vystavenou moderní
techniku - traktory, kombajny, nakladače a další nejmodernější
stroje. Tady si přijdou na své především chlapci, kteří musí
prozkoumat kabinu kaţdého z nich. Ale uvidíme také různá
hospodářská zvířata, na která se těší všechny děti, protoţe i na dnešní
vesnici je to pro mnohé z nich vzácností.
- pracovníci z Červeného kříţe přijedou zahrát dětem třetí a uţ
poslední díl své pohádky
- krátké vystoupení na „Dni rodáků“
- účast na sportovním dopoledni v Nezamyslicích s návštěvou
Základní školy.
- spaní ve školce, kterého se uţ děti nemůţou dočkat….
- hledání pokladu skřítka Vítka

Na to, kolik nám zbývá času je toho jak vidíte sami, ještě opravdu
hodně. Snad se nám všechno vydaří, tak jak bychom si přáli a naše děti si
ještě s námi do prázdnin uţijí pěkné chvíle. Potom uţ nám nezbývá neţ se
s některými z nich rozloučit a popřát jim ve škole hodně štěstí a úspěchů a
s některými se odloučit na prázdniny, které budou trávit se svými rodinami.
Přejeme všem krásné léto, hodně sluníčka a prázdninových záţitků.
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka MŠ

Keramický kroužek
V lednu 2014 se náš keramický krouţek přemístil z košíkárny do nové
budovy Chráněného bydlení. Počet členů je 6 dětí a 6 dospělých. Nováčci se
učí od pokročilých, a tak v příjemném tvůrčím prostředí vzniká spousta
pěkných výrobků od misek, hrníčků, květináčů aţ po sošky koček, sov a
králíků. Naše nejhezčí výrobky budou vystaveny na nejbliţší výstavě.
Rádi uvítáme nové zájemce od září 2014 – kaţdé úterý od 16,00 – 18,00
hod.
Daniela Miková
vedoucí krouţku

Z jarní činnosti Hasičů a Zahrádkářů
Opět Vám po čtvrt roce přinášíme pár článečků pro připomenutí a jako
ohlédnutí po rozmanitých činnostech jeţ, pořádáme nebo se jich
zúčastňujeme. Krátké příspěvky pro Vás připravili - vedoucí mladých hasičů
Luboš Novotný ( -L.N.-) a Petr Buriánek (-P.B.-)
8.3. 2014 - Mezinárodní den ţen (SDH, ČZS)
V sobotu 8.března vyrazili do ulic muţští zástupci obou spolků, aby s
kytičkou popřáli svým kolegyním z organizací k Mezinárodnímu dni ţen.
Přáníčko bylo podobné, rozdíl byl jen v květinách. Hasiči věnovali řezané
rudé růţe a zahrádkáři pestrobarevné primulky. Víceměřičtí hasiči a
zahrádkáři patří uţ mezi jedny z posledních spolků v okolí, kteří tuto pěknou
tradici udrţují ...
-P.B.V mateřské škole - Den rodiny

8. 3. 2014 - Velitelský den Hamry (SDH)
I kdyţ podle názvu se můţe zdát, ţe je to cvičení pouze pro velitele jednotek
a druţstev, není tomu tak. Toto cvičení je směřované na celé jednotky a
jedná se o zdokonalování se a seznámení se s novinkami v poţární ochraně.
Nejvíce času bylo věnováno pořadové přípravě. Byli jsme seznámeni s
novým výstrojním řádem, pravidly soutěţí v poţárním sportu a na závěr
pravidel taţení hadicového vedení při lesních poţárech.
-L.N.16.3.2014 – Čelčický uzel (SDH)
Letošní první soutěţ našeho kolektivu se konala v Čelčicích. Soutěţ je
zaloţená na uvázání pěti daných uzlů (jsou to uzly, které nejčastěji pouţívají
hasiči), a to jak ve správnosti uvázání, tak na čas. Na letošní uzlovačku se
přihlásilo 11 druţstev mladších ţáků, 12 druţstev starších ţáků, 47
jednotlivců mladších, 41 jednotlivců starších a na závěr se do soutěţe
zapojili také vedoucí. Naše dvě druţstva mladších nezískala ţádné trestné
body, ale jejich čas stačil pouze na 8. a 11. místo ve své kategorii. Starší
dostali trestné body za jeden špatně uvázaný uzel, a to je posunulo na 9.
místo ve své kategorii. Po neúspěchu v kategorii druţstev se chtěl kaţdý
vyšvihnout v jednotlivcích. Zpravidla jak se člověk moc snaţí, tak se nic
nedaří. Nervozita vládla u všech a většina se zasekla hned u prvního uzlu a
potom se ztráta času těţce doháněla. Na závěr uzlovali vedoucí a řeknu
Vám, je to zvláštní pocit, stát najednou na startovní čáře a mladí hasiči,
kterým dáváte rady, vás sledují, jestli to také dokáţete. I kdyţ se na této
soutěţi moc nedařilo, patří dětem z našeho kolektivu uznání za snahu a
nasazení v soutěţi.
-L.N.12.4.2014 - Den Země (OU, ČZS, SDH)
Celosvětový Den Země připadá na 22. dubna, ale jelikoţ letos v tomto
termínu vycházely Velikonoce, probíhal u nás o týden dříve, a to hned v
sobotu 12. dubna. Způsob oslavy tohoto svátku je po světě rozmanitý, od
ekojarmarků, zábavných odpolední, po sbírání odpadků v okolí ... My uţ
několik roků volíme osvědčený scénář, a tím je výsadba nových stromků v
katastru obce a zároveň kaţdoročně vyvěšujeme i několik ptačích budek.
Jak uţ jsem předeslal, sešli jsme se po ránu 12. dubna u Rybníka a odtud
jsme se přesunuli ke Kamennému mostu. Letos jsme se soustředili na
dosázení lipek do Lipové aleje a zavěsili jsme zde i 5 nových budek na jiţ
vzrostlé lípy. Cestou zpět k Zámku jsme zároveň odstraňovali šlahouny,
neboli vlky, vyrůstající od kořenů lip. U rybníka jsme pak začali s výsadbou
nové druhé řady lipek zpět směrem ke "Kameňáku". Celkem bylo vysazeno

25 stromků. Práce šla dobře od ruky, neboť se sešlo na třicet příznivců
přírody z řad dětí i dospělých, zastoupeni byli i zahrádkáři, či hasiči se svým
mládeţnickým dorostem. Finále patřilo jako kaţdoročně prvnímu opékání
špekáčků v sezóně, kdy špekáčky a další občerstvení věnoval Obecní úřad.
-P.B.-

Výsadba zeleně – ke Dni Země
12.4.2014 - Námětové cvičení Vrchoslavice (SDH)
Po vyhlášení poplachu vyjela naše zásahová jednotka do Vrchoslavic, kde
byl hlášen poţár nízké budovy. Po příjezdu na místo jsme byli informováni,
ţe se jedná o prověřovací cvičení a jaký bude mít průběh. V areálu Na
zamlýní bylo přichystáno sedm stanovišť, na kterých jsme se po určitých
intervalech střídali a na kterých nám profesionální hasiči předávali nejen
nové informace v poţární ochraně, ale i své zkušenosti ze zásahů.
- L.N. 16.4.2014 - Pletení pomlázek (ČZS, Domov)
V rámci udrţování velikonočních tradic na vsi pořádají zahrádkáři, uţ po
několik let, ukázku pletení pomlázek. Nepleteme je však sami, ale díky
vstřícnosti vedení Domova u rybníka a samozřejmě i ochoty místních
košíkářů, můţou zájemci z řad dětí i dospělých, na této instruktáţní a naučné
akci, shlédnout ukázku způsobu pletení několika typů pomlázek u zručných

košíkářů, anebo si je sami, či s malou pomocí uplést. Na letošní ukázce
pletení se v průběhu odpoledne prostřídalo asi patnáct zájemců, většinou z
řad dětí ...
-P.B.26.4.-2.5.2014 - Brigády na přípravu oslav (SDH)
Od soboty 26.4. probíhaly průběţně, mimo dopoledních příprav zaměstnanci
obce a Domova, kteří upravili terén, posekali areál a provedli výzdobu na
oplocení, i odpolední brigády členů SDH a dalších příznivců, na
přípravách Bloudníku na oslavy 70. výročí SDH. Stavěly se stany,
montoval se taneční parket a na něj stany pro věřící na chystanou venkovní
mši, naváţely se lavice a stoly. Místní farníci připravili oltář a slavnostní
květinovou výzdobu pro mši a svěcení praporu. Výbor SDH tímto děkuje
Všem, kteří se na těchto přípravách prostorů pro oslavy podíleli.
30.4.2014 - 69. výročí osvobození obce (OÚ)
Ve středu 30. dubna jsme si připomněli 69. výročí osvobození naší obce a
zároveň jsme poloţením věnce k pomníku padlých uctili památku obětí 2.
světové války. Pietní vzpomínky s připomínkou průběhu událostí v naší
obci na konci války, se zúčastnilo asi třicet občanů ...
-P.B.30.4.2014 - Slet čarodějnic (OÚ,ČZS,SDH)
V podvečer 30. dubna se vesnicí rozlehlo mimořádné hlášení o rojení
Čarodějnic a Čarodějů na horním konci obce, kteří se chystají na pravidelný
průlet obcí. Na ten se pak, pár minut po osmnácté hodině opravdu vydali. Z
důvodů velké přízně a solidarity k obyčejným smrtelníkům, kteří je přišli
podpořit a bohuţel nevlastní létající košťata, ani jiná vzdušná přibliţovadla,
se avízovaný průlet obcí nahradil klidnou procházkou celou vesnicí a dále
Svodnicí, aţ na místo sletu do Bloudníku. Zde uţ byly připraveny disciplíny
pro čarodějnické klání. Promenáda, nejzdařilejší škleb či jekot, hod
košťetem, hod netopýrem a další. Škoda jen, ţe soutěţí si uţívala spíš ta
odrostlejší část čarodějnictva, mladí čarodějníci soutěţili jen sporadicky a o
společnou zábavu nejeví zájem ...
Ani na tomto čarodějnickém sletu nechyběla ochutnávka obrových prstů či
pestrobarevných lektvarů, jeţ připravila jeţibaba Mariána. Nakonec byla
zapálena vatra na které si čarodějnictvo mohlo opéct špekáčky, které na tuto
veselici věnoval Obecní úřad ...
-P.B.-

3.5. 2014 - Oslavy 70. výročí SDH Víceměřice (SDH)
V sobotu 3. května, proběhly po velkých přípravách oslavy 70. výročí Sboru
dobrovolných hasičů ve Víceměřicích. V devět hodin ráno – od mostu
z dolní části vesnice, vyrazil slavnostní průvod na místo oslav – do
Bloudníku. Slavnostnímu průvodu velel velitel 16. okrsku – bratr Kyselák,
za ním šel vlajkonoš s praporem obce, doprovázen sličnými krojovanými
Hanačkami, následovaly vlajkové čety s prapory a zástavami hasičů z okolí.
Za vlajkami měli své místo krojovaní Hanáci, kterým za zády vyhrávala
němčická dechová hudba mladých. Za hudbou uţ průvod vedl starosta
víceměřského sboru hasičů bratr Balher, kterého následovali zástupci hasičů
z okresního sdruţení a hosté. A pak uţ šli členové našeho sboru ve
svátečních uniformách, druţstvo hasičů uţivatelů Domova u rybníka a náš
mládeţnický hasičský dorost. Dále uţ v průvodu pochodovalo přes stovku
uniformovaných hasičských hostů z okolních sborů, kteří přijali pozvání na
naše oslavy. Průvod uzavírali občané Víceměřic a další návštěvníci. U kaple
sv. Floriána průvod na chvíli zastavil, aby se k nám připojili zástupci církve,
kdy naše pozvání přijal i arcibiskup mons. Jan Graubner, doprovázen
nezamyslickým děkanem Miroslavem Hřibem a panem farářem Mgr.
Tomášem Stroganem z Němčic. Od kaple pak průvod pokračoval
k obecnímu úřadu, kde nás jiţ očekávali zástupci obce a Domova u rybníka.
Po zastavení průvodu starosta obce – jako zástupce občanů – slavnostně
předal vlajkové četě nový hasičský prapor víceměřského sboru, na jehoţ
pořízení z velké části občané Víceměřic přispěli. (Obyvatelé obce 16.930,Kč, Nadace pro podporu hasičského hnutí 5.000,- Kč a Olomoucký kraj
25.000,- Kč).
Jen ještě pro ilustraci o velikosti průvodu. Šlo se ve čtyřstupech, čelo
průvodu bylo téměř u košíkárny a konec na křiţovatce u obchodu, další
obyvatelé a návštěvníci přihlíţeli předávání z chodníku. Průvod pak
pokračoval ve tvaru aţ na prostranství před zámkem, kde byl zavelen
rozchod ke slavnostní mši. Po oficiálním přivítání mons. Graubnera, starosty
obce a sboru, proběhla pod širým nebem mše svatá. Svátečně vyzdobené
pódium v Bloudníku, které nazdobili místní farníci, poslouţilo jako
kazatelna a na tanečním parketu pod stany byly lavice, do posledního
místečka obsazené věřícími. Na závěr mše pak arcibiskup poţehnal našemu
novému hasičskému praporu. Během mše probíhala mezi věřícími sbírka
tzn. „ofěra“, jejíţ výtěţek 3.505,- Kč byl předán obci na opravu kaple sv.
Floriána. (Ještě pro věčné kritiky všeho – návštěva arcibiskupa – slouţení
mše – byla zcela zdarma!).

Po skončení slavnostní mše nastoupily hasičské sbory opět před zámkem,
kde proběhlo ocenění hasičů, nejen našich, ale i z dalších sborů 16. okrsku,
neboť oslavy našeho výročí byly spojeny i s oslavami svatého Floriána,
patrona hasičů. Po slavnostním ocenění hasičů a předání dárkových
předmětů od našeho sboru zástupcům jednotek a hostům, oficiální část
skončila.
Zástupci církve v doprovodu představitelů obce a Domova, věřících a
dalších návštěvníků, se odebrali do zahrady Domova u rybníka, kde
proběhlo ţehnání nové, malé, ale útulné kaple a zvonu, která bude slouţit
pro uţivatele Domova. Kapli i zvonu opět poţehnal mons. Graubner.
V Bloudníku mezitím probíhalo pod stany občerstvení členů sborů a hostů
na našich oslavách, pro které jsme měli připraven dobrý hasičský guláš
s chlebem a pivo. Bohuţel však, díky syrovému větrnému povětří, které naše
oslavy provázelo, se místo druţby a výměny zkušeností mezi hasiči, po
občerstvení sbory loučily a postupně odjíţděly do tepla domovů, takţe jsme
kolem poledne zůstali v Bloudníku jen domácí......
Z našeho pohledu se oficiální část oslav vydařila a slavnost měla důstojný
průběh, bohuţel však kvůli studenému počasí nevyšlo volně navazující
pokračování oslav a přátelských setkání. Oslavy 70. výročí SDH Víceměřice
finančně podpořil Olomoucký kraj a Obecní úřad Víceměřice. Děkujeme.
- P.B.-

3.5.2014 - Hodové odpoledne - (SDH)
Po dopoledním sychravém počasí při oslavách 70. výročí našeho SDH a
ţehnání praporu, pokračoval sobotní den v Bloudníku neméně studeným
Hodovým odpolednem. Asi šedesátka návštěvníků odpoledne byla
rozptýlena, ukrývajíc se před protivným větrem v hospodě, v rybářské
baště, pod stany nebo pod stanem hasičského občerstvení ...
V závětří tohoto stánku, nechyběla ani letos jiţ osvědčená Dětská hodová
střelnice, o kterou je mezi dětmi, ale i dospělými tradičně zájem. Svou
nabídkou není o nic horší neţ klasické střelnice na poutích, ale je několikrát
levnější. Ani u nás nechybí obvyklé sladkosti, či krepové růţe, které vyrábí
pí. Majka Hartelová, nebo nádherná hodová perníková srdce od pí. Blanky
Novotné.
Občerstvení v udírně se díky nepřízni počasí omezilo jen na výtečné
čabajkové a šunkové klobásy.
Navzdory počasí proběhla i letos soutěţ "O nejlepší hodový koláč" kdy
účast vzorků oproti minulým rokům byla slabší i díky dopolednímu
programu, kterého se mnohé cukrářky zúčastnily a na pečení uţ jim nezbyl
čas, ale přesto se sešlo celkem 11 vzorků. Šest dobrovolných degustátorů
pak vybralo vítězné sladkosti.
Výsledky soutěţe "O nejlepší hodový koláč roku 2014"v kategorii Kynuté soutěţily 4 vzorky:
1. místo Melíšková Věra za Vdolečky
2. místo Horáková Jarmila za Vdolečky
3. místo Horák Jaroslav ml. za Mašličky
V kategorii Zákusky se sešlo 7 vzorků:
1. místo Novotná Pavla za Pomerančový řez
2. místo Balherová Jarmila za Ţloutkový řez
3. místo Balherová Jarmila za Jablkový řez
Odpolední program pak pokračoval přečtením textů určených pro příští
generace a slavnostním uloţením těchto dokumentů do ţerdí praporů. Do
praporu hasičského byl uloţen na ručním papíře zápis o ţehnání praporu a
dárcích, kteří na jeho pořízení přispěli. Do ţerdi obecního praporu pak zápis
o vzniku a datu pořízení.
Ani na tomto hodovém odpoledni nechyběla tombola, která byla tečkou za
vcelku neveselým průběhem letošních sobotních hodových oslav. Holt, jak
se říká - "Vţdycky není posvícení ..."
- P.B.-

Slavnostní průvod k 70. výročí zaloţení SDH Víceměřice

10.5.2014 Brigáda na Chatě (SDH)
V sobotu v devět hodin ráno se hrstka hasičů (vedoucí mládeţe jeli s
mladými hasiči do Němčic na soutěţ vybojovat poháry), sešla na Chatě ve
Svodnici, aby ji připravila na letní provoz. Proběhl zde úklid po zimě,
uspořádání věcí uvnitř chaty a příprava výčepů pro prodej na akcích. Dále
proběhla oprava podia, kdy nám skupina občanů z jiné obce (z důvodů
případné diskriminace zde neuvedu jejich národnost), vytrhla podpěru pod
podiem a odvezla ji do kovošrotu, kde byla zajištěna policií. Odtud jsme ji
na své náklady dopravili zpět a museli ji znovu sami nainstalovat. Bohuţel
dnešní zákony tento čin řeší pouze jako přestupek, jelikoţ se odvíjí z ceny,
kterou by pachatelé utrţili. Nikdo uţ nezohlední další poškození podia, které
vytrţením vzniklo, dovoz nazpět, práci a náklady s opětovnou instalací do
původního stavu, coţ je podle mne úplně špatně ...
-P.B.10.5.2014 - Hanácký pohár Němčice nad Hanou (SDH)
Na první letošní soutěţ v poţárním útoku, která se konala v sousedních
Němčicích, jsme vyrazili se dvěma druţstvy mladších a jedním druţstvem
starších ţáků. Do soutěţe bylo přihlášeno 12 druţstev mladších a 5 druţstev
starších ţáků. Naše týmy mladších zaběhly časy 34,6 sekund a 35,2 sekund.
Tyto časy znamenaly, i v tak velké konkurenci, 1. a 2. místo ve své
kategorii. Druţstvo starších zaběhlo čas 43,2 sekund, a to s velkým
zaváháním na koši, ale i tak si doběhli pro 1. místo ve své kategorii.
Krásným zpestřením útoku starších bylo zajímavé zamotání hadic u
rozdělovače, které neuniklo téměř ţádnému divákovi soutěţe. Na
závěrečném nástupu dostala první druţstva k vítěznému poháru ještě putovní
pohár, a to jak mladší, tak starší. Domů jsme si tedy odvezli celkem 5
pohárů z jedné soutěţe.
-L.N.17.5.2014 - Vrchoslavice (SDH)
V sobotu 17. 5. 2014 jsme vyjeli na soutěţ v poţárním útoku do
Vrchoslavic. Do soutěţe bylo přihlášeno 11 druţstev mladších a 5 druţstev
starších ţáků. U našeho druţstva mladších "A" se nepodařilo na poprvé
našroubovat koš, a to je stálo cenné vteřiny. U druţstva mladších "B" došlo
k rozpojení hadice u rozdělovače, opět velké zdrţení a tím pádem horší čas.
Zbytečné chyby, které soupeři neodpouští, pro nás znamenaly 7. a 9. místo
ve své kategorii.
-L.N.-

24.5.2014 - Okresní kolo Hry Plamen v Němčicích nad Hanou (SDH) Tato
soutěţ není zaloţená pouze na poţárním útoku, ale skládá se ještě ze štafet
4x60 metrů, 400 metrů štafetový běh s překáţkami CTIF a štafeta poţárních
dvojic. Také se započítává celoroční činnost celého kolektivu a výsledek
branného závodu, který se konal u nás, na podzim loňského roku. Jako první
jsme nastoupili na štafetu 4x60 metrů, na které jsme skončili na 8. místě.
Druhá následovala štafeta dvojic, která uţ byla lepší a vynesla nám 3. místo.
Poté jsme se přesunuli na poţární útok, kde jsme si doběhli pro 2. místo a
jako poslední byl 400 metrů štafetový běh s překáţkami, na kterém jsme
skončili na 8. místě. Po sečtení bodů to pro nás znamenalo celkové 4. místo
na okresním kole.
-L.N.31.5.2014 – Hanácký pohár Pivín (SDH)
Do soutěţe v poţárním útoku bylo přihlášeno 10 druţstev mladších a 7
druţstev starších ţáků. My jsme měli zastoupení pouze v kategorii mladší.
Druţstvo "A" běţelo mezi prvními startujícími a s časem 22,22 sekund uţ
jsme jen sledovali, jaký bude další vývoj soutěţe. Jako poslední vyběhlo
naše druţstvo "B" a to s časem 21,16 sekund vyšouplo naše druţstvo "A" na
čtvrtou pozici a sami se usadili na 3. místě.
-L.N.-

Ze soutěţe Hanácký pohár Pivín

1.6.2014 - Memoriál Aloise Zelinky Dřevnovice (SDH)
V neděli dopoledne jsme vyjeli do Dřevnovic obhájit loňské první místo na
soutěţ v poţárním útoku doplněnou soutěţí ve střelbě ze vzduchovky. Do
soutěţe byla přihlášena 3 druţstva přípravky, 12 druţstev mladších ţáků a 5
druţstev starších ţáků. Druţstvo "A" nasadilo laťku vysoko, a to s časem
24,1 sekund. V těsném závěsu s časem 25 sekund doběhlo naše druţstvo
"B", a to pro náš kolektiv znamenalo první a druhé místo ve své kategorii a
k tomu putovní pohár. Druţstvo starších do poţárního útoku také pěkně
šláplo a se ztrátou 6-ti setin na prvního získalo 2. místo ve své kategorii. V
doplňkové disciplíně střelby ze vzduchovky získali mladší shodné 4. místo a
starší 2. místo. Ze soutěţemi nabitého dopoledne náš kolektiv dovezl do
Víceměřic 4 poháry.
-L.N.-

obsahuje více neţ 250 receptů z 50-ti zemí, bohatě ilustrována (barevné
fotografie).
V. Motalová – Kuchařka pro chlapy- kuchařka chce přiblíţit všem ta
nejlepší a mnohdy originální jídla chlapů. V této knize kromě vaření, pečení,
grilování a receptů je na posledním listě i několik rad, pro typicky domácího
kuchaře:
- nebojí se experimentovat, ale co nezná, nejí
- nepřidává do jídla příliš chemických látek, protoţe v noci nemá svítit
- vaří taková jídla, u jejichţ vaření nestráví víc času, neţ u jejich trávení
- nespokojí se s poráţkou, proto se stále učí a u vaření je vţdy ve střehu
- ví, ţe nejlepší zbraní proti nepřátelům je dobré jídlo
Schinharl – Basic Vaření po asijsku – obsahuje všechno, co je třeba pro Jin a
Jang v kuchyni
Těším se na setkání v knihovně – Aneţka Novotná

Obecní knihovna
Milí čtenáři a spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s bilancí o stavu a vyuţívání Obecní
knihovny v roce 2013. Stav knihovního fondu ke konci roku měl 2867
svazků knih. V tomto mnoţství kniţních svazků jsou i knihy naučné, kterých
je 520. Celkem bylo půjčeno 3142 knih. Dospělým čtenářům bylo
vypůjčeno 1770 knih krásné literatury a 499 knih naučných. Počet výpůjček
dětem činil 135 svazků knih zábavných a 19 svazků knih naučných.
Stav registrovaných uţivatelů knihovny 44 osoby a z toho 11 čtenářů do 15ti let. Z výměnných fondů regionální knihovny v Prostějově máme půjčeno
470 svazků knih všech ţánrů, takţe knih je v knihovně dost. Stačí jen udělat
si čas, přijít a vybrat si.
Malá nabídka knih k vypůjčení:
Ve výměnném souboru knih je i několik kuchařek. Chci Vás na ně
upozornit, aby „neleţely ladem“.
I.Stepanova – Pohoštění s fantazií a vtipem – kníţka přináší inspiraci pro
přípravu zajímavých pokrmů – rychlé občerstvení, studená kuchyně, toasty,
sendviče, hamburgery, ovocná a zeleninová jídla, zdobení a aranţování jídel,
slavnostní úprava. Má 930 barevných fotografií.
J. Babica – Babicovy dobroty – v této kuchařce najdete jedinečné polévky,
pokrmy z masa a zeleniny a také něco speciálního.
R. Hess – Speciality z celého světa

Z činnosti SK Mexico za rok 2014
(uskutečněné + plánované akce)
duben – květen 2014 – 4 turnaje malé kopané (jarní část 1.okresní ligy malé
kopané ČSRS - soutěţního ročníku 2013/2014) s konečným umístěním na 7
pozici
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

muţstvo
Chaloupka
DD Sport
Dobrochov
Dřevnovice
Brodek u PV
Kobeřice
Mexico
Dubany

utkání
14
14
14
14
14
14
14
14

výhry remízy
12
1
11
1
10
1
5
1
5
1
5
0
3
0
2
1

Jednotlivé výsledky SK Mexico (jarní část 2014):
SK Mexico – DD Sport
0: 5
SK Mexico – Brodek u PV 10: 3

prohry
1
2
3
8
8
9
11
11

skóre
76 : 30
65 : 29
71 : 25
49 : 54
51 : 62
37 : 49
56 : 83
23 : 96

body
37
34
31
16
16
15
9
7

SK Mexico – Dřevnovice
SK Mexico – Kobeřice
SK Mexico – Dobrochov
SK Mexico – Dubany
SK Mexico – Chaloupka

4: 6
3: 6
0:12
10: 2
6: 8

Díky těmto výsledkům se bohuţel loučíme s 1. okresní ligou malé kopané
ČSRS a v dalším ročníku 2014/2015 budeme znovu nastupovat v 2. okresní
lize malé kopané. „Nic se neděje“, pevně věřím, ţe zabereme jako tým opět
postoupíme zpátky.
Dále jsme odehráli zápasy malé kopané v rámci Poháru města Prostějova s
těmito výsledky:
1. kolo – 29.3.2014 (hřiště Dřevnovice)
SK Mexico – Medvědi PV 3:2, SK Mexico – Dřevnovice 2:1, SK Mexico –
Chaloupka 3:4 - konečné umístění: 2.místo (postup do semifinále, které se
odehraje 14.6.2014 v Brodku u PV, naši soupeři budou: domácí Brodek u
PV, Vrbátky a Spojené kluby)
Hráči SK Mexico

2 nejlepší týmy postoupí do finále Poháru města Prostějova, které se
odehraje 21.6.2014 (místo turnaje není zatím určeno).
Hráči, kteří nastoupili za SK Mexico v roce 2014:
Jirka Dostálík, Mirek Musil, Petr Fialka, Radek Fialka, Pavel Iránek, Tomáš
Mariánek, Martin Vojtíšek, Laďa Vojtíšek, Matěj Hatle, David Hájek,
Kamil Lonc a Jirka Lonc
Plán na nejbliţší období:
14.6.2014 – semifinále Poháru města Prostějova (místo: Brodek u PV), v
případě úspěchu (21.6.2014 – finále Poháru města Prostějova)
12.7.2014 – VIII. ročník tradičního turnaj malé kopané ve Víceměřicích –
„MEXICO CUP 2014“ - doufáme, ţe nás přijdete podpořit v
hojném počtu
září – říjen 2014 – podzimní část okresní ligy malé kopané + Pohár města
Prostějova
Vladimír Fialka ml.- předseda SK Mexico
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název strany
Křesťanská a demokrat. unie – Česká strana lidová
Strana zdravého rozumu
Koalice TOP 09 a STAN
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
ANO 2011
Občanská demokratická strana
Strana zelených
Komunistická strana Československa

počet
hlasů
5
1
3
7
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9
2
3
2

Odvolilo 52 voličů, coţ představuje 15% z celkového počtu voličů, dva hlasy byly
neplatné.

