Vážení spoluobčané,
prezident republiky vyhlásil svým Rozhodnutím, vydaným ve Sbírce zákonů
č. 112/2014 Sb., volby do senátu Parlamentu České republiky a do
zastupitelstev obcí na dny 10. a 11. října 2014.
Kandidátní listiny mohly volební strany podávat do úterý 5. srpna 2014 na
Městském úřadě v Němčicích nad Hanou. Do voleb jsou v naší obci
zaregistrovány čtyři volební uskupení. Zastupitelstvo obce na svém
zasedání schválilo, ţe ve volebním období 2014-2018 zůstane Zastupitelstvo
obce Víceměřice 7 členné.
Dovolte mi, abych zhodnotil práci zastupitelstva v končícím volebním
období. Vznik zastupitelstva po volbách v říjnu r. 2010 a první zasedání, kde
zastupitelé byli voleni ze tří uskupení nezávislých kandidátů, bylo bouřlivé.
Před ustavujícím zasedáním sloţil mandát Zdeněk Malčík a na jeho místo
nastoupil první náhradník téţe kandidátní listiny Petr Mézl. Na prvním
zasedání zastupitelstva rezignovali Antonín Dostálík a MUDr. Margita
Mézlová. Na jejich místa nastoupili náhradníci Kamil Antoníček a Hana
Kalvodová, kteří sloţili slib na druhém zasedání zastupitelstva.
Jak pracovalo zastupitelstvo:
Za období od listopadu 2010 do září 2014 se uskutečnilo 35 veřejných
zasedání zastupitelstva, na kaţdém se projednávalo více jak 20 bodů.
Celkem bylo projednáno více neţ 350 materiálů. Významné bylo vţdy
schválení rozpočtu a rozpočtových změn, majetkových záleţitostí, dotačních
titulů. Pravidelnými body jednání byly zprávy výborů a komisí, zprávy
z Domova u rybníku a Mateřské školy. Byly projednávány plány oprav a
investic.
Účast členů zastupitelstva na zasedáních:
Jméno
funkce
Eduard Novotný
RSDr. Ludvík
Ševčík
Jan Kočí
Kamil Antoníček

Starosta
Místostarosta
Předseda fin.
výboru
Předseda
kontrolního
výboru

Počet
ZO
35
35

přítomen
35 x
35 x

nepříto
men
0
0

35

32 x

3x

35

29 x

6x
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Nově zakoupené hasičské auto

Petr Buriánek
Petr Mézl
Hana Kalvodová

Předseda komise
pro zvelebení
obce
Předseda komise
pro
dodrţování OZV
Předsedkyně
komise
sociální, zdravotní
a kulturní

35

31 x

4x

35

20 x

15 x

35

28 x

7x

Finanční výbor – finanční výbor pracoval ve sloţení:
Předseda: Kočí Jan, členové: Mézlová Jarmila, Rábek Petr, Kozárová
Ludmila, Horáková Vladimíra – v roce 2012 na svou ţádost práci ve výboru
ukončila, na uvolněné místo nastoupila 6.2.2013 Starobová Martina. Za
období od listopadu 2010 do srpna 2014 se uskutečnilo 26 schůzí finančního
výboru.
Kontrolní výbor – kontrolní výbor pracoval ve sloţení:
Předseda: Antoníček Kamil, členové: Horák Jaroslav, ing. Rumplík, Balher
Gerhard a Vydlák Emil. Za období od listopadu 2010 do srpna 2014 se
uskutečnilo 13 schůzí kontrolního výboru.
Dále byly v průběhu volebního období jako poradní orgány zřízeny
následující komise: komise pro projednávání přestupků - do roku 2013,
komise kulturní, zdravotní a sociální, komise pro zvelebení obce a od února
2014 komise pro dodrţování Obecně závazných vyhlášek.
Komise pro projednávání přestupků pracovala ve sloţení:
předseda – Kvasničková Jaroslava, členové – Mézl Petr, Horák Jaroslav.
Koncem roku 2013 byla činnost komise ukončena a agenda předána do
Prostějova.
Komise pro dodržování Obecně závazných vyhlášek vznikla nově v únoru
2014 ve sloţení: předseda – Petr Mézl, členové – Horák Jaroslav, Štébl
Milan ml.
Komise kulturní, zdravotní a sociální
Předseda - Kalvodová Hana, členové - Melíšková Věra, Malčíková Jiřina,
Vránová Vlasta, Mézlová Marie, Vydláková Iveta, Štvrtecká Marie.
Komise se podílela na oslavách ţivotních výročí, vítání občánků.

Komise pro zvelebení obce
Předseda - Buriánek Petr, členové – Rumplíková Marcela, Křepelka
Zbyněk. Komise předkládala náměty na úpravu obce a na zkvalitnění ţivota
v obci.
Blíţí se konec volebního období, čtyři roky uběhly, mnohé se změnilo a
událo v ţivotě obce. Za tím vším je vidět spolupráce zastupitelů, spolků i
celé řady občanů, kteří neváhali přiloţit ruku k dílu. Za to jim všem patří
velké poděkování. Zvlášť bych chtěl poděkovat za mnohaletou obětavou
práci pro obec a její občany dlouholetým zastupitelům – RSDr. Ludvíku
Ševčíkovi a Janu Kočímu, kteří se rozhodli dále jiţ nekandidovat. Za celé
své působení na obci odvedli kus práce, obětovali spoustu svého volna a
nervů. Poděkovat chci také pracovnicím obecního úřadu Evě Rácové a Mile
Burešové za dobře odvedenou práci, za vedení veškeré agendy a za přípravu
ke všem kontrolám.

Zvu Vás k účasti na volbách do Zastupitelstva obce Víceměřice,
které se uskuteční v pátek dne 10. října od 14 do 22 hodin a
v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin. Místem konání je jako vždy
zasedací místnost Obecního úřadu Víceměřice.

Závěr volebního období - skládání účtu
Uplynuly téměř čtyři roky volebního funkčního období 2010-2014. Je
správné a poctivé sloţit účet pro všechny naše spoluobčany.
Kaţdý z nás se na dění v obci dívá svým úhlem pohledu. Někteří
upřednostňují jen své vlastní zájmy, většina se ale objektivně dívá na ţivot
v obci, zda se změnil k lepšímu, stagnuje nebo se zhoršil. Posuďte sami.
Ale pěkně od počátku. Ve volbách bylo zvoleno 7 zastupitelů. Na
ustavujícím a následném zasedání ZO sloţilo slib všech 7 zastupitelů a tato
sestava pracovala aţ do konce stávajícího volebního období. Po zvolení ZO
nebylo moţné zahájit činnost OÚ z důvodu nepředání funkcí mezi bývalým
a nově zvoleným starostou obce. Po opakované výzvě k předání bylo
přikročeno k úřednímu převzetí veškeré nalezené dokumentace a úředních
razítek. Právnička prošla a sepsala za účasti člena zastupitelstva obce
všechny v kanceláři nalezené písemnosti a další úřední doklady. Tato
zbytečná „operace“ stála z rozpočtu obce cca 27.000 Kč.

Následovalo vytřídění a rozhodnutí ZO, v kterých akcích se bude
pokračovat, a které byly v různém stupni přípravy, vzhledem k finančním
moţnostem rozpočtu obce a postaveným prioritám potřebnosti pro rozvoj
obce zastaveny.
Začínali jsme po volbách s finančními prostředky k 31.10.2010 v částce
154.622,- Kč, ale neuhrazené faktury spojené s investicemi v obci činily
celkem 1,076.482,- Kč. Na realizaci jedné z investičních akcí – výměna
oken a zateplení budov v Domově u rybníka p.o. bylo nutné poţádat v r.
2011 o finanční úvěr 3,100.000,- Kč, aby akce jiţ smluvně s dodavatelem
podepsaná neskončila u soudu, bez realizace a s finanční sankcí.
K stejnému období činil nesplacený úvěr na ČOV 1,060.000,- Kč, nyní
celý zaplacen. Za celé volební období bylo zaplaceno ve splátkách na úvěry
celkem 2,015.021 Kč. K 30.9.2014 zůstává zaplatit část úvěru ve výši
2,144.979 Kč.
Na počátku volebního období byla zapsaná zástava v katastru nemovitostí na
majetek obce ve výši 2,14% z celkové hodnoty investic. Dnes jsou všechny
zástavy vymazány a veškerý majetek obce je „čistý“ bez zástav.
Jak se v průběhu let dařilo realizovat jednotlivé akce a kolik kaţdá akce
stála finančních prostředků, je uvedeno ve stručném přehledu. Osobně za
nejvýznamnější povaţuji dokončení II. a III. etapy revitalizace Aleje,
vybudování infrastruktury pro novou výstavbu a zahájení výstavby 20 RD
v II. a III. řadě, zřízení nové autobusové zastávky pro děti „Jitřenka“,
úpravy, výměnu oken a dveří v MŠ se zvýšením kapacity pro 28 dětí,
zahájení opravy kaple sv. Floriána, revitalizaci prostoru Bloudníku,
vybudování místního muzea historie a současnosti obce, úpravy na hřbitově
a v Domově u rybníka rozšíření kapacity pro seniory včetně výtahu,
zateplení a výměny oken na 5 budovách, rekonstrukce domu čp. 109 pro
„Chráněné bydlení“ a další. Ke zkvalitnění ţivota v obci přispěla zajisté
výsadba stovek okrasných stromů a keřů nejen v okolí ale i uvnitř obce.
Přes počáteční obavy a připomínky se beze vší pochybnosti zlepšilo
zásobování obce potravinami a dalšími potřebami v prodejně ENAPO. Není
cílem zde vyjmenovat všechny podařené akce.
Nejen investičními akcemi a údrţbou jiţ vybudovaného majetku obce
ţili občané v naší obci. Značně bohaté a různorodé kulturně společenské
akce byly pořádané OÚ ve spolupráci zejména s Domovem u rybníka,
mateřskou školou, hasiči a zahrádkáři. Svým podílem přispěly i Šikovné
ruce a Malá kopaná Mexiko. V průběhu volebního období byl nově zaloţen
keramický krouţek, zaloţena tradice řehtaček a klepaček po vesnici
v období velikonočních svátků, vybudovány vánoční jesle a setkání občanů

při zpívání pod stromečkem. Pokračovalo a významně bylo zkvalitněno
pořádání silvestrovského ohňostroje hasiči a OÚ pro děti a následně pro
dospělé. Akce vstoupila do podvědomí v širokém okolí a přijíţdějí i lidé
z větších měst. O akcích a ţivotě v obci jste byli v obecním časopise i na
webových stránkách průběţně informováni, zejména od P. Buriánka, L.
Novotného, M. Iránkové a V. Fialky. Historii obce vzorně zaznamenává
kronikářka Mgr. Věra Melíšková. V půjčovní dny si mnozí nedovedou ani
představit, v době televize a počítačů, mnoţství našich spoluobčanů, kteří si
pravidelně chodí půjčovat knihy k p. Novotné do místní knihovny.
V diskuzích před posledními volbami byly vyslovovány pochybnosti o
schopnostech „sehnat“ potřebné finance z různých dotací z EU, státu i kraje.
Chtěl bych ocenit aktivity, úsilí a energii, kterou vydal stávající starosta
Eduard Novotný na získání těchto prostředků. Mnohé by nebylo vykonáno
bez jeho nadšení a snahy udělat pro své spoluobčany co nejvíce.
Přes všechnu snahu zůstává ještě mnoho práce. Dokončit opravy budovy
mateřské školy a kaple sv. Floriána, dokončit veřejnou kanalizaci v dolní
části obce pro domy mezi mosty, vybudovat konečný povrch vozovky
v nové ulici mezi II. a III. řadou RD a chodníky tamtéţ, připravit i opravu
budovy střech prodejny potravin, budovy OÚ, „z gruntu upravit“ stavbu
chaty ve Svodnici, pokračovat ve stavebních úpravách v Domově u rybníka.
Stojíme obrazně přede dveřmi volebních místností, kdy rozhodneme, kdo
z našich spoluobčanů bude v následujících čtyřech letech řídit a spravovat
ţivot v naší obci. Dobře se zamysleme nad kaţdým jménem zapsaným na
jednotlivých kandidátkách. Zapomeňme na osobní předsudky a dejme hlas
těm, kteří v minulosti i v současnosti nezištně a vcelku pravidelně věnují
svůj čas pro věci veřejné v zájmu rozvoje naší obce, zkvalitnění ţivota v ní,
zlepšování osobních a vytváření dobrých sousedských vztahů. Na
kandidátkách jsou i osoby, které za poslední čtyři roky neprojevily ţádnou
aktivitu v obci, a nebo se jen pasivně někdy na některých akcích účastnily.
Při oslovení s nabídkou zapojení se do veřejných aktivit v obci s různými
výmluvami odmítly. Já osobně obecně nemohu ze svého přesvědčení dát
hlas takovému člověku, který se snaţí prosazovat jen své osobní nebo
rodinné zájmy na úkor zájmu většiny nebo obecních moţností. Mějme
šťastnou ruku při výběru z kandidátek, aby se nám všem v následujících
letech v obci ţilo lépe.
Nově zvoleným zastupitelům přeji úspěšnost v práci, dobrý kolektiv,
spokojenost spoluobčanů. Práce zastupitele v kterékoliv funkci je sluţba

spoluobčanům, ne postavení výlučnosti s hledáním vlastního prospěchu.
Jednou jsem četl zajímavou myšlenku: Kdo ztratí svůj majetek - má škodu,
kdo špatně hospodaří s majetkem obce, ztratí čest a úctu spoluobčanů.
RSDr. Ševčík Ludvík, místostarosta
Akce realizované v letech 2011-2014, cena díla
rok 2011
rozšíření kapacity domova seniorů a vybudování el. výtahu
10,824.194
provedena výměna oken a zateplení fasád na 6-ti budovách
v Domově
9,543.452
vybudování části infrastruktury pro výstavbu RD ve II. a
III. řadě – kanalizace
1,457.373
dokončena revitalizace Aleje III. část – klidová zóna a
vysázeno 2212 ks stromů a keřů
5,218.796
nové schody před MŠ a vydláţdění vchodu
50.000
dokončena první část opravy na prodejně smíšeného zboţí
50.000
vybudována nová autobusová zastávka Jitřenka
41.000
rok 2012
úprava hřbitova – oplocení, márnice, pilířů vstupní brány
34.038
vybudováno nové osvětlení k Bloudníku – autobusová točna
29.522
postavena vyhlídka na Kozlově – sponzoroval Petr Buriánek
-výměna oken v knihovně
5.000
vybudování veřejného chodníku před I. řadou RD
755.916
vybudování části infrastruktury pro II. a III. řadu
2,521.957
rok 2013
rozšíření kapacity MŠ na 28 dětí
50.000
výsadba zeleně a keřů podél chodníku před I. řadou RD
12.000
vybudování Muzea paměti a ţivota obce
100.000
dokončena výměna oken v MŠ, úplná rekonstrukce umývárny a
sociálního zařízení
400.000
oprava střechy místní kaple
416.603
oprava Boţí muky
49.858
dokončena rekonstrukce č.p. 109 – Chráněné bydlení
6,497.487
instalace klimatizace v obchodě
48.400
vybudování části infrastruktury pro II. a III. řadu
1,056.695
rok 2014
vybudování dětského hřiště v Bloudníku
255.756
oprava kříţe v Bloudníku
45.375

nákup nového hasičského auta
budování inţenýrských sítí ve II. a III. řadě RD
veřejné osvětlení ve II. a III. řadě RD
svoz odpadů- nákup 5 ks kontejnerů a l ks podvozku
-dodání do konce roku

300.000
913.636
446.713
568.000

Zadluženost obce na počátku a ke konci volebního období 2010-2014
ČOV a kanalizace – úvěr
3,580.000
v Kč
Od Státního fondu životního
prostředí
Výše úvěru k 31.10.2010

1,060.000

Zaplaceno v roce 2011

360.000

Zaplaceno v roce 2012

360.000

Zaplaceno v roce 2013

340.000

- doplaceno
úrok z posečkání

Zaplaceno v roce 2014
Nový úvěr od ČSOB na
zateplení
budov v Domově u rybníka od
roku 2011

80.040 - fin. úřadu z r. 2005

3,100.000

Zaplaceno v roce 2012

252.509

Zaplaceno v roce 2013

394.210

Zaplaceno v roce 2014 k 18.9.

308.302

Výše úvěru ke konci
Volebního období

2,144.979

Podíl zastaveného majetku obce na celkovém majetku územního celku:
za rok 2010 : 2,14 %
za rok 2011 : 2,00 %

za rok 2012 : 1,93 %
za rok 2013 : 1,92 %

k 23.4.2014: 0 %

Usnesení č. 34/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 21.7.2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
2. zprávu finančního výboru
3. zprávu kontrolního výboru
4. zprávu o činnosti komise sociální a kulturní
5. podání výzvy na uzavření pachtovní smlouvy na pozemky Obce uţívané
v k.ú. Víceměřice ZOD Němčice nad Hanou a VAK, a.s. Prostějov
II. Revokuje /ruší/
1. z usnesení ZO č. 33/2014, v části schvaluje , bod č. 7
2. z usnesení ZO č. 33/2014, v části ukládá, bod 1
III. Schvaluje
1.program jednání veřejného zasedání ZO včetně změn přednesených
starostou obce
2. ověřovateli zápisu: Antoníček Kamil a Jan Kočí, přípravou usnesení
RSDr. Ludvík Ševčík, zapisovatelkou Miluši Burešovou
3. rozdělení výsledku hospodaření Domova u rybníka, p.o. Víceměřice za
rok 2013 po zdanění do fondů: fond odměn 152.051,94 Kč a do fondu
rezervního 608.207,75 Kč
4. rozpočtové opatření Obce č. 03/2014
příjmy po změnách 8,867.011,20 Kč
výdaje po změnách 8,635.981,financování
-231.030,20 Kč
5. dodavatelem techniky pro „Svoz odpadu pro obec Víceměřice fi.
ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín, IČ 25347942 za cenu 568.700 Kč včetně
DPH
6. Kupní smlouvu s dodavatelem techniky pro „Svoz odpadu pro obec
Víceměřice“ ve znění z výběrového řízení a zpracování Dodatku č. 1
7. finanční příspěvek 70,- Kč/osobu a rok na zajištění dopravní obsluţnosti
v obci od r. 2015 s ţádostí o zváţení sníţení o 100 osob z důvodu jejich
dopravní obsluţnosti dopravními prostředky Domova u rybníka p.o.
IV. Ukládá
1.na základě připomínek z projednávání Kupní smlouvy s dodavatelem
techniky pro „Svoz odpadu pro obec Víceměřice zpracovat návrh
Dodatku č. l
odpovídá: Ševčík, Kočí

termín: do 24.7.2014
2. zastupitelům obce písemně připomínkovat předloţené návrhy
dokumentů:
- Plán obnovy obce Víceměřice na období let . 2014-2020
- Koncepce rozvoje obce Víceměřice v sociální oblasti na období let
2015-2018
odpovídají: zastupitelé
termín: do 8.8.2014
3. Komisi pro dodrţování vyhlášky na uţívání veřejného prostranství
provést kontrolu v obci a podat písemnou zprávu na příštím zasedání
odp. Mézl Petr- předseda komise
termín: příští zasedání
4. poţádat Policii ČR, prac. Němčice nad Hanou o provádění kontrol
parkování aut na silnici III. tř. v průtahu obcí v souvislosti se zvýšeným
provozem dopravy po dobu stavebních oprav vozovek a schválených
objíţděk aut.
odp. starosta obce
Usnesení č. 35/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 5.9.2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
2. zprávu o činnosti Domova u rybník, p.o.,
3. zprávu o zahájení nového školníku 2014-15 v mateřské škole
4. zprávu z jednání finančního výboru dne 4.9.2014
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání ZO obce
2. ověřovateli zápisu: Antoníček Kamil a Jan Kočí, přípravou usnesení
RSDr. Ludvík Ševčík, zapisovatelkou Miluši Burešovou.
3. podání ţádosti Domova u rybníka, p.o. o dataci na vybudování
„Oranţového hřiště v zahradě za domem čp. 109
4. Pachtovní smlouvu na uţívání pozemků Obce společností Vodovody a
kanalizace Prostějov a.s. v k.ú. Víceměřice s účinností od 1.1.2014
5. Smlouvu o zemědělském pachtu na uţívání pozemků Obce ZOD
Němčice nad Hanou s tím, ţe smlouva bude doplněna o připomínky
zastupitelů
6. prodej mikrobusu MAZDA nejvyšší nabídce za cenu 70.000,-Kč
III. Neschvaluje

1. finanční příspěvek Dechovému orchestru mladých ZUŠ Němčice nad
Hanou, z.s., který o něj poţádal
IV. Ukládá
1. zajistit prodej a řádný přepis mikrobusu MAZDA na nového majitele
odp. starosta obce
termín: do 30.9.2014
2. řešit připomínky z diskuze k dodrţování veřejného pořádku v obci,
zejména jízda kol po veřejných chodnících, volné pobíhání psů po obci.
odp. starosta obce

Informace o stavu věcí veřejných : červenec - září 2014
- celé období byla prováděna údrţba veřejné zeleně, vysázených stromů a
keřů
- je dokončena oprava kříţe v Bloudníku, včetně doplnění o sochu p. Marie
- dokončeno je nové veřejné osvětlení pro II. a III. řadu. Závazek obce daný
stavebníkům před zahájením výstavby RD, ţe v r. 2014 bude vybudováno
veřejné osvětlení, je splněn
- počátkem srpna bylo přivezeno repasované nové hasičské auto. Pořizovací
cena je 300.000,- Kč, z toho 180.000,- Kč z rozpočtu obce a 120.000,- Kč
dotace od Olomouckého kraje. Po vyřízení zápisu na příslušných orgánech
a přidělení SPZ je plně k dispozici místnímu Sboru dobrovolných hasičů.
Byl vyhlášen záměr staré hasičské vozidlo prodat nejvyšší nabídce. Stalo
se. Nejvyšší nabídka činila 70.000,- Kč. Auto je prodáno.
- 8. srpna byla před budovou obecního úřadu po souhlasu příslušných
orgánů vyznačena parkovací rezerva pro 4 osobní automobily, a to v čase
pondělí-pátek od 7-19 hod.
- poslední dvě stavební parcely pro RD získaly nové majitele. Je vytvořen
předpoklad, ţe všech 20 RD bude postaveno a uţíváno v nejbliţších letech
ke spojenosti jejich vlastníků
- ve třetí řadě nově budovaných rodinných domků je koncem září
kolaudováno 6 staveb a další jsou ke kolaudaci připraveny
Oceňujeme a děkujeme
- v Bloudníku si uţivatelé pod vedením vychovatelů a Pepy Vlčka
vybudovali svépomocí dopadovou plochu pro vrh koulí. Přejeme dobrou
přípravu a vítězné výkony při závodech.
Negativní jevy
- v čase posledního červencového víkendu byl ukraden kovový kontejner

na odpad u vstupní brány na místním hřbitově. Případ je předán k šetření
Policii ČR. Na hřbitov byl umístěn nový kontejner na odpadky, nyní z
plastu
- prázdniny jsou za námi. Jsou vţdy dobou dovolených, opékaček, posezení
s přáteli. Je dobré se ale zamyslet, zda někdy zvýšená „hlučnost“ hudby
je také příjemná, zejména v pozdních nočních hodinách, vašemu okolí.
Buďme tolerantní, ale i ohleduplní v zájmu dobrých sousedských vztahů.
- počátkem srpna se „podařilo totálně poškodit“ dopravní informační značku
s označením vzdálenosti od chráněného ţelezničního přejezdu v horní
části obce. Pachatel se přihlásil, uhradí škodu Správě silnic Olomouckého
kraje.
- na novou dopravní značku s vyhrazením parkování před obecním úřadem
„vtipálek“ vepsal jedničku před číslovku 7, a tím si moţná pro sebe upravil
parkování od 17-19 hod. Doporučujeme vyuţít osobní energii pro zlepšení
podmínek ţivota v obci a ne ničení veřejného majetku.
- ve Svodnici u rybníka po soutěţi hasičů veteránů v pondělí ráno 8.9.
neznámý pachatel rozházel z pytlů připravených k odvozu po břehu
rybníka papírové a umělohmotné odpadky. Také takoví občané ţijí mezi
námi.
Děkuji všem, kteří sledovali po celé volební období informace o stavu věcí
veřejných. Některým osobám, zejména upozornění na negativní jevy v obci,
nebylo příjemné, ţe se o nich dověděli všichni spoluobčané. Kvalita ţivota
v naší obci se bude vţdy odvíjet od stavu morálky a chování všech
spoluobčanů.
Jak se budeme všichni chovat doma i na veřejnosti, tak budeme i kvalitně
žít.
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta

pohled na novou ulici

Mateřská škola Víceměřice
Děti z Mateřské školy ve Víceměřicích se opět sešly po prázdninách
se svými kamarády. Někteří odešli do první třídy, a tak místo nich
nastoupily děti nové. Starší děti byly po prázdninách plné záţitků a
předbíhaly se, aby se mohly svěřit s tím, co proţily, co viděly, kde byly na
prázdninách se svými rodinami. Srdečně se vítaly s kamarády i zaměstnanci
mateřské školy.
Nově příchozí ţáčci to mají těţší. Vstup do školy mateřské je pro ně dosti
závaţnou změnou a v ţivotě malého dítěte, které bylo dosud zvyklé téměř
výhradně na mateřskou náruč, je to opravdu zlomový okamţik. Tato
významná událost se týká téměř celé rodiny dítěte. Začátek docházky do MŠ
je spojen s nejistotou všech zúčastněných, spojenou s obavami, jak bude dítě
tento přechod zvládat, jaké problémy se vyskytnou a zda se podaří tento
náročný moment překonat bez výrazné újmy na dětské psychice. V naší
školce se snaţíme adaptaci dítěte na nové prostředí a na širší kolektiv všem
co nejvíce ulehčit. Děti mají moţnost přijít do školky uţ dříve se svými
staršími sourozenci, můţou nás navštěvovat na akcích, které jsou pořádány
školkou, přijít k nám na jaře na zahradu mezi děti, ale i do školky s rodiči –
jen si tak chvíli pohrát ve skupině s ostatními dětmi, čehoţ většina opravdu
vyuţívá. Pro takové dítě uţ není prostředí MŠ úplně cizí.
Nyní mají děti za sebou prvních 14 dnů a můţeme hodnotit adaptaci na MŠ
velice kladně. Ukáplo sice několik drobných slziček, a to pouze po odchodu
rodičů ze třídy. Pak byly děti učitelkami zaměstnány hrou a na jejich tvářích
brzy zářily veselé úsměvy. Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci a
důvěru v prvních dnech.
Teď uţ je zase ve školce vše v zajetých kolejích a můţeme se proto věnovat
vzdělávacímu programu školy. Příští týden uţ čeká děti focení a návštěva
paní logopedky, která provede ve školce logopedickou depistáţ. 17.9. 2014
proběhne ve školce schůzka s rodiči, kde jim bude představen vzdělávací
program školy, vyřídí se provozní formality a budeme se domlouvat na tom,
co nového od naší školky rodiče očekávají.
Se všemi se těšíme na další spolupráci a doufáme, ţe i v letošním školním
roce v naší školce děti proţijí hezké chvilky a budou mezi nás chodit rády.
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka MŠ

Ze života Domova u rybníka, p. o.
Váţení čtenáři, končí prázdniny a tak mi dovolte malé ohlédnutí za děním
v Domově u rybníka Víceměřice.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Od 2.6. do 6.6.2014 pořádal Domov u rybníka sportovní hry v Zubří. Sjelo
se mnoho nadaných sportovců a celý týden se nesl v duchu přátelského
zápolení. Z nadšených tváří si troufám soudit, ţe se nám akce podařila.
Od 12.6. do 14.6.2014 jsme měli moţnost prezentovat námi poskytované
sluţby na Veletrhu poskytovatelů sociálních sluţeb v Olomouci.
21.6.2014 jsme otevřeli dveře všem návštěvníkům, kteří se chtěli podívat,
jak naši uţivatelé ţijí a bydlí .
Od 30.6. do 3.7.2014 se nejlepší sportovci účastnili Speciální olympiády
v Brně, ze které si přivezli kromě zajímavých záţitků i medaile.
Během prázdnin se konaly individuální i společné výlety, nákupy, opékání
špekáčků, koupání na koupališti v Nezamyslicích, jízdy na kole apod.
Domov pro seniory
Během letních měsíců vyuţívali naši uţivatelé pěkného počasí
k venkovnímu posezení, které bylo příleţitostí si popovídat, zavzpomínat a
také zazpívat za doprovodu harmoniky. V měsíci červnu navštívili program
ke Dni otevřených dveří. Společně se zaměstnanci uskutečnili výlet do Určic
spojený s návštěvou restaurace Zátiší v Němčících n./H.
Domov se zvláštním režimem
Také uţivatelé Domova se zvláštním reţimem vyuţívali letních dnů k
posezení a procházkám po nově upraveném zámeckém parku. Navštívili
program ke Dni otevřených dveří. Uskutečnili výlet do Kroměříţe, kde
obdivovali Podzámeckou a Květnou zahradu. Další z výletů směřoval do
Plumlova, prohlédli si zámek a prošli se k přehradě. Uţivatelé také rádi
navštěvují cukrárnu U slona v Němčicích, zde si rádi posedí u kávy a
dobrého zákusku.
Chráněné bydlení
Během letních měsíců se u nás opravdu ţilo a uţivatelé se skutečně nenudili.
Začátkem července jsme navštívili Velehrad, kde se konaly tradiční Dny lidí
dobré vůle. Také jsme se společně vydali na Brněnskou přehradu, po které
jsme se plavili parníkem a poté jsme podnikli výšlap na hrad Veveří.
V srpnu jsme uskutečnili výlet do Skanzenu v Roţnově pod Radhoštěm, kde
jsme měli moţnost shlédnout tradiční lidová řemesla a obyčeje našich
předků. Zavítali jsme i na Plumlovskou přehradu. Někteří naši sportovci se

zúčastnili Sportovních her v Zubří a jeden závodil i na Speciální olympiádě
v Brně, kde se umístil na výborném 2. místě. Máme zde i členy Sboru
dobrovolných hasičů ve Víceměřicích a přes léto jsme jim fandili při
několika soutěţních kláních. Nedávno pod našimi okny vyrostla malá
zahrádka, o kterou se pečlivě staráme a pěstujeme zde zeleninu a okrasné
květiny. V parných dnech nás návštěvy koupaliště v Nezamyslicích
příjemně osvěţily. Opékání buřtů, či příprava zmrzlinových pohárů,
jahodových moučníků, pizzy a jiných laskomin byly příjemným zakončením
letních večerů. Nezapomněli jsme ani na naše oslavence, kteří během léta
měli narozeniny. Kaţdý z oslavenců dostal nádherný dort a nějaký ten
dáreček. Pravidelné nákupy a orientace v supermarketech jiţ nejsou pro naše
uţivatele ţádnou novinkou a staly se součástí všedních dnů.
Provozní úsek
Ve spolupráci s obecním úřadem proběhlo jednání s památkovým úřadem o
výměně oken na zámecké budově. V hospodářství bylo opraveno stání pro
vepře. V zámeckém parku se vysadily trvalky a usadily nové lavičky pro
příjemnější posezení. Také se rozmístily nové odpadkové koše. Po celý rok
probíhá stálá údrţba zeleně. Uskutečnila se oprava praček a plynové kotelny
pro budovu ve dvorním traktu. Na odděleních probíhají opravy denního
charakteru.
Blanka Novotná, vedoucí Domova 3

Knihovna
Váţení spoluobčané, dovolte, abych Vás informovala o nově zpřístupněném
on-line katalogu knih. Ten je čtenářům k dispozici na internetových
stránkách obce Víceměřice v sekci obecní knihovna. Cílem katalogu je
především prezentovat čtenářům aktuální elektronické informační zdroje pro
potřeby vzdělávání, seberozvoje či volného času. V katalogu jsou
návštěvníkům k dispozici všechny dokumenty z fondu naší knihovny
(knihy). U kaţdého dokumentu lze vyhledat, zda je volný nebo jestli je
někým právě půjčený.
Všechny dostupné knihy je moţno v on-line katalogu vyhledávat na základě
zvolených údajů (jméno autora, název knihy, případně roku vydání).
On-line katalog byl pořízen z dotace ministerstva kultury a částečně
z rozpočtu obce.
Aneţka Novotná, knihovnice

O Kozlově ……
Mnozí z Vás se jistě ptáte, jak a kdy vznikl název Kozlov. Toto pojmenování se
traduje uţ od nepaměti, od dob, kdy Víceměřice byla jen malá vesnička s tvrzí a
několika staveními. Hospodáři obdělávali svá pole kolem potoka a na rovině a
kopec nad vsí byl porostlý skupinami stromů a remízků, přerušovaných
loukami, na kterých se dělalo seno, nebo se posílal pást dobytek.
V té době ţil ve vsi Čeněk, který byl od mládí mrzákem, kdyţ při pomoci u
kácení stromů nešťastně zakopl a padající strom mu rozdrtil ruku i nohu, které
uţ zůstaly navţdy nepohyblivé. Jako mrzák ţádnou kloudnou práci nenašel, ani
své políčko si bez cizí pomoci nemohl obdělávat a tak ţil se svou ţenou a dětmi
v maličké chaloupce na konci vesnice a obţivu pro rodinu zajišťoval jako
pasáček dobytka, většině hospodářů ze vsi. Děti dorůstaly, peněz na školu a na
oblečení nebylo, i chaloupka po rodičích chátrala a Čeněk byl smutnější a
smutnější a trápilo ho, ţe si se svým mrzáctvím nedokázal vydělat více peněz,
aby se jim ţilo lépe.
Jedenkrát, kdyţ při pasení seděl zas aţ na vrcholku kopce nad vsí a díval se do
krajiny, rozjímaje nad svým osudem, objevil se u něj znenadání, odněkud,
chlapík v panském šatu. "Vím co tě dlouho trápí a můţu ti pomoci. Půjčím ti
tenhle šátek a kaţdé ráno, kdyţ ho rozloţíš, najdeš v něm krejcar. Vidíš? Tu
máš hned první .... " . "A co za to budeš chtít?" otázal se Čeněk. "Nic, jen mi tu
stvrdíš krví tenhle papír, ţe mi šátek vrátíš, aţ si pro něj za deset roků přijdu",
pousmál se pán. Čeněk chvíli přemýšlel, ale to uţ měl chlapík připravený papír
a větvičku ze šípku, kterou Čeňka píchl do palce a s krví otiskl jeho palec na
lejstro. Čeněk se rozhlídl po lístku jitrocele na krvavou ranku a kdyţ se otočil
nazpět, chlapík uţ byl fuč a v ruce mu zůstal jen šátek od něj, s krejcarem. "Asi
nějaký podivín, ale hlavně ţe mám krejcar", pomyslel si Čeněk a zastrčil šátek
do kapsy a vypustil setkání z hlavy. Druhý den po ránu si na šátek vzpomněl,
rozbalil ho a "Světe div se!" byl v něm další krejcar! A tak den co den, ráno co
ráno. Časem se mu za tajemné peníze podařilo opravit rozpadající se chalupu,
děti mohly chodit do školy a vyučily se řemeslům. Dny, měsíce a roky ubíhaly,
aţ přišel den, kdy se před ním, při pasení na vrcholu kopce, objevil rohatý
chlupáč v koţichu - no opravdový čert to byl! "Jdu si pro šátek, pastevče, a ty
půjdeš se mnou!" pronesl pekelník. " A kam?" optal se Čeněk, jenţ v rohatci
poznal pána, který mu kdysi dal šátek a začal tušit, ţe jde do tuhého. "No do

pekla! Nebo si myslíš, ţe krejcary byly zdarma? Upsals mi za ně svou duši!"
odpověděl pekelník a vytáhl z koţichu papír, kterým mu zamával před očima.
Najednou se od stáda kozí oddělil statný kozel, neboť spatřil potencionálního
rohatého soka a s rozběhem do konkurenta vrazil, aţ pekelník udělal dva
kotrmelce a papír mu vypadl z ruky. A začal nelítostný boj dvou rohatých.
Čeněk jen nevěřícně chvíli hleděl na zápas, přemýšleje, co se vlastně děje a pak
zavolal na kozla, aby ho zklidnil a ten jej neochotně poslechl. Pekelník se
zmátořil a dal se na ústup. " Nu coţ" pravil Čeněk, "podepsal jsem, tak musím
jít s tebou." Rohatej se začal rozhlíţet po pergamenu. Jaké však bylo jeho
zděšení, kdyţ spatřil poslední kousek papíru, který trčel z huby kozy, která si
na něm při sledování boje právě pochutnávala. "Vyhrál jsi pastevče !!!" zvolal
čert a s rachotem zmizel, zůstal po něm jen oblak dýmu a smrad ze síry.
Čeněk ještě chvíli přemýšlel, co se vlastně právě událo a šel a pohladil
statečného kozla, který mu právě zachránil ţivot a ten se vrátil zpět ke svému
stádečku kozí ...
A na počest hrdinného kozla, po něm začal nazývat Čeněk dosud bezejmenný
vrchol kopce, na který chodil dobytek pásávat. A tak se časem pojmenování
kopce dostávalo do podvědomí ostatních a pak i do map jako KOZLOV.
Bylo to tak, nebo nebylo? Kdo ví? Tak jsem zaslechl a zapsal a tak posílám
tento příběh dál.
Petr "Burda" Buriánek

Kronikářka obce
Vážení spoluobčané,
blíţí se obecní volby, které jsou pro nás nejdůleţitější ze všech voleb.
Občané, kteří mají zájem pracovat v obecním zastupitelstvu, mají chuť,
energii a nápady, kterými chtějí přispívat ke zvelebení obce a dobrému ţití
obyvatel Víceměřic. Je chvályhodné, ţe svůj drahocenný čas chtějí věnovat
druhým a určitě buď znají obyvatele či se jim chtějí přiblíţit.
V době od posledních voleb v r. 2010 se do obce přistěhovali noví občané a
i starousedlíci si třeba ani neuvědomují, co za uplynulé 4 roky vykonalo
zastoupení obce v čele se starostou p. E. Novotným a p. RSDr. L. Ševčíkem.
Dovolte mi jen ty nejviditelnější akce připomenout – začala velká pozornost
údrţbě obecního majetku, který dlouhá léta chátral.
1) hřbitov – generálka a oprava oplocení, podst. zídek, márnic, vstupní
brána (hřbitov vybudován v r. 1924)
2) budova OÚ – oprava štít. zdí, v prostoru obecní knihovny výměna
oken, oprava schodiště do l. patra, zbudování archivu, vybudování

muzea paměti a historie obce
3) MŠ – stavební úpravy v r. 2012, 2013, výměna oken, generálka
přípravy jídel, loţnice, herny, umyvárny, WC, rozšíření pro 28 dětí
4) kaple sv. Floriana – poloţena nová střecha včetně klempíř. prvků
5) oprava a narovnání Boţí muky u cesty na Kozlov
6) výstavba inţ. sítí pro 2. a 3. řadu rodinných domků v horní části obce
– elektr. energie, zemní plyn, splašková a dešťová kanalizace,
zpevnění komunikace, elektr. osvětlení, zpevnění komunikace pro
výjezd na stát. silnici
7) dokončení revitalizace Aleje III. výsadba stromů a keřů v počtu cca
l560 kusů, bezpečnostní úprava Bloudníku, oprava oplocení,
zbudování dětského hřiště včetně hracích prvků
8) zlepšení zásobování obyvatel obce, přestavba prodejny fi. Enapo,
zbudování kvalitní samoobsluhy
9) spolupráce s přísp. organizací Domov u rybníka – zbudování nových
objektů pro seniory, zmodernizování ubytovacích prostor pro
uţivatele, modernizace stravovacích prostor, prádelny, nový výtah i
do Domova seniorů, nová komunikace v prostorách parku, kaple sv.
Anny, vybudování Chráněného bydlení pro 6 uţivatelů v č. 109, atd.
10) výstavba chodníku před l. řadou nových rod. domků v horní části
obce + kompletní zahradnická úprava včetně výsadby stovek keřů a
jejich ošetřování pracovníky OÚ
11) setkání rodáků r. 2012 + 2014, setkávání seniorů na jaře kaţdého
roku v organizaci OÚ, zpívání u stromečku s posezením občanů
12) organizace práce při pravidel. ošetřování zelených ploch v obci,
v oblasti rybníka a Alejí, Svodnice, atd.
13) - v tomto vol. období zásluţná práce zastupitele p. Buriánka –
zbudování vyhlídky na Kozlově (vlastní materiál, práce), pomoc
kamarádů bavičů + zahrádkářů při umístění do přírody
- zhotovení romantické lavičky před Svodnicí s pomocí p. Štébla,
pomoc při usazení- obecní úřad a vybudování nášlapných ploch
na můstek
Peníze na tolik akcí by obec neměla, ale za tím vším je velká práce starosty
a místostarosty při shánění dotací – coţ je v současné době nadlidský výkon.
Je toho mnohem více, toto vidím z pohledu kronikářky i občanky obce, která
nechodí nevšímavě. Ale mám velkou ţádost na občany obce – dokončím
tento rok psaní obecní kroniky (ze zdravotních důvodů).
Ten či ona, kteří mají k obci vztah, znají nejen lidi, ale i částečně historii
obce, rádi se s občany setkávají a také rádi píší, tedy z vlastního pohledu

popisují dění a situaci ve světě, republice a hlavně v obci – tento člověk
bude tímto obci velice potřebným.
Mgr. V. Melíšková, kronikářka obce
*******
Uplynula další čtvrtina roku 2014 a my Vám chceme našimi příspěvky
připomenout, co se v létě událo. Příspěvky si pro Vás připravili : vedoucí
mladých hasičů Luboš Novotný -L.N.-, starosta 16. okrsku Květoslav
Špaček -K.Š.- a Petr Buriánek -P.B.- .
Příjemné počtení …

1. 6. 2014 - Memoriál A. 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.7.6.2014 - Víceměřický výšlap (ČZS)
V krásném skoroletním počasí, kdy rtuť teploměru vystoupala na 29 °C, se v
sobotu 7. června uskutečnil, symbolicky k datu, uţ 7. ročník víceměřického
výšlapu do okolí obce. Jako kaţdoročně, tak i letos se mohli zájemci o
procházku vydat na jednu ze dvou tras, které uţ po několik let zatím
zůstávají stejné. Ta delší, 10 kilometrová, vede na Kozlov a odtud kolem
trati do Nezamyslic, aţ ke kostelu a pak na Mokroš, do Mořic a poté proti
proudu Brodečky a kolem mořického splavu nazpět na Chatu. Jelikoţ
kontrolní razítko o průchodu bylo umístěno ve výčepu na Hotelu, málokdo
odolal a zhřešil s pivkem na osvěţení a snad i proto má tahle trasa pracovní
název "na pivo". Na tuto trasu se letos vydalo 16 turistů.
Druhá trasa je kratší, má jen 5 kilometrů a vede taktéţ na naši
"dvaapůltisícovku" s vyhlídkou, pak pokračuje do Poliček, kolem

dobromilických rybníků na doloplazský zámek a pak zpět kolem našeho
rybníka na Chatu. Razítko o průchodu pochodníci obdrţeli v doloplazské
podzámecké cukrárně, a jelikoţ tuhle kratší trasu vyhledávají většinou
rodiče s dětmi, mnohdy i v kočárcích, nebo senioři, je tato trasa pořádajícími
označována "na zmrzlinu". Na tuto kratší trasu se vydalo 44 pochodníků. A
kdyţ uţ jsem u bilancování: Celkově vyrazilo na vycházku 60 účastníků a
stejný počet se nám dokonce i vrátil zpět do cíle. Nejstarším účastníkem byl,
uţ po několikáté, pan Šťastný (71) z Ivanovic a obdrţel od pořadatelů
placatici jablíčkové a sukulenty. Nejmladším človíčkem, který absolvoval
trasu byl Jiří Moţný z Tištína (*2014) a za svou účast od nás dostal plyšáka
a sukulent. Dárek v podobě placatice jablíčkové a sukulentů si odváţeli i
nejvzdálenější účastníci výšlapu - Kamila a Kateřina Foltýnovy ze Vsetína.
Jak uţ jsem psal, obě trasy vedou přes naši nejvyšší horu - Kozlov, kde i
letos očekával návštěvníky p. Kočí s dalekohledy na zapůjčení, kterými bylo
moţno dohlédnout do dalekého okolí. A nebyl to jediný záţitek na trasách.
Rozkvetlé lekníny na Mokroši, či procházka Svodnicí, nebo kolem
doloplazských rybníků, ve stínu vzrostlých šumících stromů, pohladí
kaţdého příjemnými pocity na duši ...
Po návratu do cíle obdrţeli všichni pochodníci novou, dřevěnou, pamětní
medaili s logem výšlapu, diplom, uzeninu na opečení a pivo či limonádu. Po
vlastnoručním opečení špekáčku na připraveném táboráku, byl odpolední
program zakončen malou, výšlapovou, tombolou ... A pak uţ následovala
volná zábava a příjemné posezení ve stínu stromů ....
-P.B.-

Víceměřický výšlap

14. 6. 2014 - Hruška (SDH)
Do soutěţe v poţárním útoku, která se konala v Hrušce, se přihlásilo 9
druţstev mladších a 6 druţstev starších ţáků. U druţstva mladších zůstal
proudař daleko od čáry, a to ho stálo dlouhé vteřiny u sestřelení terče. Čas
38,87 sekund stačil pouze na 7. místo. U druţstva starších byl problém
našroubovat koš a s časem 25,06 sekund se umístili na 5. místě.
- L.N.21. 6. 2014 - Hradčany - Kobeřice (SDH)
Na tuto soutěţ jsme vyjeli pouze se dvěma druţstvy mladších ţáků.
Přihlášeno bylo 8 druţstev mladších a 5 druţstev starších ţáků. Našim
mladším se útoky povedly a časy 18,12 vteřin a 20,63 vteřin znamenaly 1. a
2. místo ve své kategorii.
–L.N.21.6.2014 - Setkání rodáků a 90. výročí sociálních služeb v obci (OÚ)
Třetí neděli v červnu, proběhlo uţ jedenácté setkání rodáků, bývalých i
současných obyvatel obce a zároveň i 90. výročí sociálních sluţeb v obci,
které oslavil Domov u rybníka.
Na celý den - tak jak je u tohoto pravidelně po dvou letech, opakujícího se
setkání, zvykem - byl připraven bohatý kulturní i doprovodný program. V
dopoledních hodinách bylo moţno nahlédnout do vnitřních, v loňském roce
zrekonstruovaných prostor Mateřské školky, nebo do kaple svatého
Floriána s loni opravenou střechou. Po celý den bylo moţno navštívit

Setkání rodáků – červen 2014

Domov u rybníka, novou kapličku se zvonem v zámeckém parku, anebo
nové chráněné bydlení na čp. 109.
Stejně tak bylo po celý den otevřeno i Muzeum paměti a ţivota s rozšířenou
expozicí i do velké zasedací místnosti, kde byla moţnost nahlédnout do
starých kronik, matrik, domovních listů atd. Zasedačce vévodily pod
stropem zavěšené vlajky obce a nová, letos poţehnaná, vlajka Sboru
dobrovolných hasičů, na jejíţ pořízení přispěli nemalou částkou místní
občané. Dále zde byly k vidění sbírky kuchyňských mlýnků a vah a
plynových vařičů, doplněny starými zpěvníky a čítankami, které nám
zapůjčil místní sběratel. Dole v přízemí byla ukázka, rozrůstající se expozice
praček a ţdímaček. V zasedací místnosti byla dále nainstalována i výstava
obrazů, výtvarníka Jiřího Ryšavého. Další výstava byla připravena v
košíkárně. Zde byly instalovány panely s fotkami z minulých setkání
rodáků, panely s fotografiemi z činnosti hasičů, zahrádkářů a dalších
zájmových sdruţení a spousta dalších panelů s fotografiemi, dokumentující
ţivot v obci v uplynulých letech aţ po současnost , které zachycuje svým
objektivem Marcela Iránková. Nechyběla zde ani ukázka prací keramického
krouţku. Mimo tyto výstavy byla po cely den otevřena i hasičská zbrojnice,
kde byla k prohlédnutí naše technika i vybavení, na které nám přispěl
Olomoucký kraj, dále poháry a diplomy, jeţ získávají především naši mladí
hasiči.Ale nejen vzpomínáním ţiv je člověk. V Bloudníku bylo připraveno
celodenní občerstvení v bohaté nabídce. Pečené maso od kosti, guláš a
smaţené řízky, které připravil obecní úřad, nebo makrely a klobásy, jeţ
kromě tradičního sortimentu pochutin a nápojů měla připraveno Hospoda v
Bloudníku a nechyběl ani nápojový stánek SDH, který nabízel pivo, limo a
kávu.
Hlavní kulturní program byl pod širým nebem v Bloudníku. Jiţ od desáté
hodiny ranní vyhrávala k navození nálady skupina Naši kluci, kterou v
jedenáct hodin, vystřídali jejich spolubydlící z Domova s divadelním
představením Indiánské léto. Obě dvě vystoupení sklidila velký úspěch.
Před zahájením odpoledního programu v Bloudníku ještě proběhlo poloţení
kytic u kříţů, u kaple a na hřbitově, jako vzpomínka na ty, kteří uţ tu nejsou
s námi. Po přestávce na oběd začal hlavní kulturní program Setkání rodáků.
Zahájil ho starosta obce p. Novotný přivítáním všech návštěvníků,
následovalo vystoupení dětí z Mateřské školy, taneční vystoupení HipHopu, maţoretky a taneční vystoupení p. Kurečkové a p. Plačka. Celým
odpolednem s přehledem a s vtipem provázel moderátor Zdeněk Brabec z
Vrchoslavic. Během programu, mezi jednotlivými vystoupeními hrála

náladové melodie skupina Animo band p. Jindřicha Štěpánka, která své
vystoupení končila aţ s půlnocí.
Jsme rádi, ţe se letošní Rodáci i oslavy 90. výročí Domova vydařilo. Sešlo
se spousta lidí, naše pozvání přijaly i sestry dominikánky, či náměstkyně
hejtmana Olomouckého kraje, p. Yvona Kubjatová. Ale pro nás všechny
bylo nejdůleţitější, ţe pozvání přijali a také i přijeli naši rodáci, přátelé a
kamarádi, na setkání s nimi se spousta místních občanů těšila a všude
společně vytvářeli hloučky s povídáním a vzpomínáním. A právě proto, ţe
se lidé sejdou a společně pobaví, proto mají tyto akce smysl ….
-P.B.28. 6. 2014 - Hurá prázdniny (SDH)
Letos opět pořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Víceměřicích letní akci
"Hurá prázdniny". Pohodového odpoledne se zúčastnily děti, které si přišly
zasoutěţit, ale také dospělí, kteří přišli posedět a pobavit se. Pro děti byly
opět nachystané soutěţe na stanovištích ve Svodnici, kde ukazovaly své
umění a zručnost, za které byly odměněny sladkostmi. Po ukončení soutěţí
byl zapálen táborák, na kterém si jak děti, tak dospělí opekli špekáčky. Tím
samozřejmě odpoledne nekončilo. Dále pokračovaly soutěţe na parketě před
chatou. Přetahování lanem a hod školní brašnou nebyla pouze zábava pro
děti, ale zapojili se i dospělí, kteří se u soutěţe náramně bavili.
–L.N.12. 7. 2014 - Doloplazy (SDH)
Závody mladých hasičů v poţárním útoku v sousedních Doloplazích, byl pro
naše druţstva jak mladších tak starších ţáků neúspěšný. U druţstva mladších
bylo i menší zdrţení na koši rozhodující a čas 25,89 vteřin stačil pouze na 6.
místo. Starší předvedli bezchybný útok s časem 19,99 vteřin. Ani ten však
nestačil na pohárové umístění a museli jsme se spokojit také s 6. místem.
–L.N.2.8.2014 - Pyžamová párty (SDH)
V sobotu 2. srpna, dá se říct, ţe uprostřed prázdnin, proběhla na Chatě ve
Svodnici, oblíbená, uţ tradiční Pyţamová párty, kterou pořádají místní
Hasiči. Počasí se na nás usmálo a vydrţelo celý den i večer bez deště, na
rozdíl od celé poslední dekády, s kaţdodenními večerními bouřkami.
Posezení na terase se hned po šesté hodině zaplnilo rozmanitými večerními a
spacími úbory, jeţ na sobě měli pořadatelé, dospěláci, mládeţníci i děti.
Večer probíhá uţ po několik let podle osvědčeného scénáře. I letos se

začínalo v 18. hodin, návštěvníci v pyţamech měli vstup zdarma a ostatní
jen za symbolických 30 Kč. Mnozí opět přinesli dárky do tomboly, která je
stejně jako celý večer, s nádechem recese, takţe se v ní objevily rozmanité
kousky. Nechybělo bohaté občerstvení, alko i nealko, sladkosti, 13° pivo kvasničák, uzené speciality, či letošní novinka - grilovaná vepřová kýta.
Během večera nás překvapila návštěva spřátelených doloplazských hasičů,
kteří přípravu na párty nepodcenili a jejich noční úbory stály za to. Svým
příjezdem a vzezřením nám vnukli myšlenku, vyhlásit nejoriginálnější noční
úbor. Volba byla opravdu těţká, neboť si na svém negliţé dali záleţet téměř
všichni návštěvníci a my jsme z původních zamýšlených tří, vybrali pět
nejlepších. Jelikoţ tato část večera byla neplánovaná, obdrţeli vyhodnocení
ceny z našich zdrojů, kterými jsme zrovna disponovali a tím byla láhev
orosené desítky a brambůrky.
Večer ubíhal při zábavě, tanci, hudbě, pojídání a popíjení, aţ se přiblíţila
desátá hodina a s ní i čas pro vylosování recesní tomboly. Mezi cenami se
objevili cukety, patizony, kalendář, keramika, obrázky a obrazy, lahvinky s
alkoholem, domácí potřeby, upomínkové předměty obce, či koberec peršan.

Pyţamová párty

Mezi finálové ceny patřil i hasičák od našeho sboru, tričko, obrovský
plyšový medvěd a rotoped, na kterém do Poliček odjel "chalupář" p. Rohel.
Cenou útěchy byla opět recese, odkouknutá z TV reklam, tzv. "Kostka ve
skluzu".
Ceny byly rozebrány a rodiče s mládeţí, která uţ po celodenním křepčeni
byla znavená, je odcházeli uloţit domů do postýlek, čímţ se terasa, před
půlnocí, pomalu ale jistě, vylidňovala. Mnozí z odcházejících, uţ cestou
špekulovali nad úborem pro příští párty a určitě se na ně budou, společně s
pořádajícími hasiči, těšit uţ dnes ...
-P.B.14.8.2014 - Prohlídka zahrádek (ČZS)
V trochu opoţděném termínu neţ bývá zvykem, aţ 14. srpna, proběhla i
letos akce s názvem Prohlídka zahrádek. Není to o tom, ţe k někomu
vtrhneme bez pozvání na zahradu. Během roku si vytypujeme několik
hezkých zahrádek a potom přemlouváme a poţádáme jejich majitele o
moţnost návštěvy ve vyhovujícím termínu. Tentokrát jsme oslovili a
poţádali p. Krepelovou a p. Melíškovou.

Prohlídka zahrádek

Sraz byl na horním konci obce, u domu p. Balgy a p. Krepelové. Ţijí zde
relativně "krátce" a po předchozích majitelích zůstala klasická vesnická
zahrada, kterou noví majitelé, během několika roků postupně upravili na
květinový ráj. Nevelký dvorek je řešen jako relaxační část pro trochu
soukromí, ale ani přesto zde nechybí trávník obklopený spoustou niţších
trvalek a skalniček. Zato zahrada je velkoryse vzdušná a světlá. Zůstali zde
asi jen tři ovocné stromy. Téměř třetinu zahrady na délku zabírá obrovský
květinový záhon, ohraničen po délce zezadu plotem a od středu zahrady
nepravidelně zasahujícími meandry a zálivy, pečlivě střiţeného trávníku.
Menší část zahrady je obdělávaná jako zeleninové záhony, pro okamţité
zásobení domácnosti, čerstvou, sezónní zeleninou všech druhů. Květinový
záhon je krásně patrově odstupňován, u plotu jsou vyšší druhy trav, keřů a
květin, které se pomalu sniţují, rozmanitými druhy zeleně, aţ k zemi. Škoda
ţe jsme přišli aţ mimo hlavní sezónu kvetení, ale i tak záhon hýřil spoustou
barev kvetoucích i dokvétajících květin, či jen odstínů zelení okrasných trav.
Rostliny jsou osázeny na kvalitní propustné textilii, která moţná i ušetří i
hodně dřiny v boji s plevely. Nejen záhon ale i celou zahradu, zajímavě
obzvláštňovaly, jiţ vyřazené předměty z domácnosti, které osázením
vhodnými druhy skalniček, dostaly zajímavé kouzlo a nový rozměr ... S
fantazií byly vyuţité i ořezané torza stromů, kteráá s trochou přízdoby
získala téměř pohádkové kouzlo. Po poděkování za prohlídku a
rozlučkovém kalíšku bylinkového likéru od paní domácí, jsme se vydali
dolů ulicí na další návštěvu.
Cestou jsme neodmítli pozvání pana Zahradníčka, k návštěvě jeho pečlivě
udrţované zahrady, která uţ zvenčí přitahuje pohledy kolemjdoucích,
rozmanitou škálou jehličnanů, popínavek i ostatních dřevin, které se
vzájemně doplňují svým tvarem, barvou i velikostí a obklopují celou vilku.
Nahlédli jsme do skleníků, z nichţ jeden byl vyhrazen na révu, další na
zeleninu a další na rozsáhlou sbírku, nepřeberného mnoţství druhů kaktusů,
jeţ jsou velkým koníčkem majitele uţ od mládí. Zde jsme se také dozvěděli
malou vychytávku. Pan Zahradníček skleníky, před ostrým letním sluncem,
nenatírá vápnem, ale kaší s hlíny, která dobře zastíní a pak ji déšť postupně
smyje, a ušetří se tím pracné omývání vápna. A ještě jedna věc která mne
zaujala. Kousek od laviček ve stínu stromů, kde domácí relaxují, je
rozvěšeno několik budek a krmítek pro ptáčky, které prý opeřenci bývají
pravidelně obsazované a vyvádějí zde i mladé a nevadí jim přítomnost
domácích , kterým poskytují zajímavou podívanou.
Poslední zastávkou byla návštěva u p. Melíškové. Krásně upravený dvorek s
posezením, spoustou květin, keřů a stromků, vkusné keramické dekorace na

zdech, to vše zde vytváří nádhernou oázu pohody. V letošním roce mělo
hojně nasazeno i révoví, které, z doslechu, pak pečlivě obrali špačci a
nevadili jim ani zábrany ze sítí. Zahrada je ve stylu starých vesnických
zahrádek. Malý skleník se zeleninou, několik zeleninových záhonků,
dřevěné plotečky ozdobené hrníčky, přes které nakukují za světlem
slunečnice, švestky s větvemi ohýbajícími se pod tíhou plodů, stejně tak i
jabloně. Ani zde nechybí několik domečků a krmítek pro ptáčky - prostě
zahrádka, která dýchá svým tajuplným kouzlem a připomínkou našeho
mládí ...
Závěrečné posezení a beseda byla tradičně v zeleném domečku pod tratí. Po
zběţné prohlídce mé mini úrody následovala neformální beseda. Přítel
Ševčík přinesl na ukázku plody rajčat a nových odrůd paprik, dále nám
předvedl a zároveň i vyzvedl výhody pěstování cibule šalotky (zajímavé
výnosy, pikantní chuť, dobrá a dlouhá skladovatelnost) a dále předvedl
výpěstky, z mnohdy zavrhovaných, jarních výsadeb česneků. V besedě se
pak pokračovalo dále i během občerstvení, kterým byla voňavá čerstvě
vyuzená klobása a štamprle jablíčkové, které pro všechny účastníky
prohlídek měli připravené zahrádkáři.
–P.B

Víceměřice". Do soutěţe úspěšně zasáhla druţstva mladších i starších ţáků z
našeho sboru. V kategorii mladších si naši vybojovali 2. místo a 4. místo.
Druţstvo starších získalo 3. místo ve své kategorii.
Výsledné pořadí mladších:
1. místo - Vícov A
2. místo - Víceměřice A
3. místo - Vrchoslavice A
Kategorie starších:
1. místo – Hruška
2. místo – Krasice
3. místo – Víceměřice
-L.N.-

16. 8. 2014 - Kojetín - ,,O hodový koláč“ (SDH)
,,O hodový koláč“, to je přesný název soutěţe v poţárním útoku, která se
konala v Kojetíně. Naše druţstvo mladších se nezaleklo pro nás neznámých
soupeřů a vybojovalo 3. místo ve své kategorii. K poháru za umístění dostali
ještě velký ,,hodový koláč“. Na závodu se ukázalo, ţe s našimi výslednými
časy v poţárním útoku můţeme reprezentovat náš sbor i za hranicemi
našeho okresu.

Diplom za 2. místo
„O pohár starosty obce“

–L.N.6.9.2014 - O pohár starosty obce Víceměřice (SDH)
V sobotu 6. 9. 2014 se konala soutěţ mladých hasičů v poţárním útoku na
místním hřišti ve Víceměřicích. O tom, ţe bude soutěţ zajímavá, svědčilo
mnoţství a kvalita všech přihlášených druţstev. 14 druţstev mladších a 10
druţstev starších ţáků přijelo bojovat o "Putovní pohár starosty obce

účastníci soutěţe

6.9.2014 – Závody Hasičských veteránů (SDH)
První zářijová sobota patří ve Víceměřicích jiţ tradičně hasičským
závodům. Dopoledne soutěţí mladí hasiči "o pohár starosty obce". Letos se
konal 4. ročník a bojovalo o něj 24 kolektivů mladých hasičů. Odpoledne
patří zápolením veteránů a veteránek v poţárním sportu se stříkačkou PS-8.
Letos přijelo soutěţit "o putovní poháry starosty 16. okrsku" 7 druţstev
veteránů a 5 druţstev veteránek. Konal se jiţ 13. ročník a ze známých
jenom nedojeli zástupci Dobromilic či veteráni z Mořic. Závodu se
nezúčastnili ani klienti z Domova u rybníka. Se zpoţděním dorazili veteráni
Vřesovic a do soutěţení se zapojily i veteránky Mořic ze sousedního
okrsku. V muţích na prvním místě obhájili pohár z loňského roku
Obědkovice před druhou Hruškou. Na třetím místě skončily Vřesovice, které
odsunuly Němčice. Těm letošní třináctka nepřinesla štěstí a nakonec museli
dolévat terče přilbami plné vody, jako kdysi my v roce 2010. Naši borci
nastoupili v sestavě bratr Balher, Špaček, Horák Joţo, Novotný František,
Rábek, Mézl Vlastík, Fčelka. I kdyţ byl trénink muţstva a příprava mašiny,
náš nejstarší věkový průměr druţstva veteránů, nakonec stačil stejně jako
loni na 6. místo. Ve veteránkách si Doloplazy vyměnily s Obědkovicemi
pořadí a obsadily první příčku. Ostatní pořadí se neměnilo stejně jako loni.
Jen veteránkám z Němčic se letos nepodařilo dosáhnout stejného loňského
výsledku. Dobrá nálada, skvělé počasí, ţádné organizační problémy, to vše
byly letošní veteráni Víceměřice 2014. Zpestřením sobotního odpoledne byl
nafukovací skákací hrad a soutěţe pro děti z iniciativy paní Zboţínkové za
ČSSD, která se o tuto akci postarala a sponzorovala. Závěrem je třeba
poděkovat všem proviantním skupinám, sborům, které chystaly dráhu a
stavěly stany, rádiu Kykyryky a DJ Kubovi, rozhodčím v čele se sestrou
Špačkovou a v neposlední řadě panu starostovi obce Edovi Novotnému. Na
všechny se dostalo, neboť všechny druţstva mimo jiné také sponzoroval
bratr Fčelka svým výborným rybízovým ekrazitem, za coţ mu děkujeme.
Letošní ročník prostě neměl chybu. Uţ se zase těšíme na další ročník! Kdo
přišel, určitě nelitoval za hezky strávené odpoledne
-K.Š.starosta 16. okrsku a rádio Kykyryky
20.9.2014 Na bicyklech Němčickem
V sobotu 20. září se uskutečnila akce Mikroregionem Němčicko na kolech,
která byla přesunuta z původně plánované soboty 13. září, kdy bylo nevlídné
počasí. Snad i změna termínu ovlivnila o něco menší účast cyklistů, neboť v
mnohých obcích uţ pořádali své akce. Kolaři si svůj výlet regionem mohli

projet svou individuální trasou i podle místa odkud startovali tak, aby do 15
hodin dorazili do cíle, který byl letos v Doloplazích. Do cíle dorazilo přes
520 cyklistů; z toho 407 kolařů Víceměřicemi projelo a zastavilo se zde
(devatenáct jich odtud startovalo), ostatní přijeli do cíle od Ţelče a
Dobromilic. Ti kdo Víceměřice po cestě navštívili, nejenţe nelitovali,
naopak odjíţděli spokojeni. Snaţili jsme se (p. Burešová a p. Ševčík v
muzeu, p. E.Novotný, p.Hartelová a p. Buriánek u prezence a občerstvení),
jim nabídnout co nejvíce. Propagační materiály kraje s mapkami, pohledy
obce, samolepky s razítkem vyhlídky. Na občerstvení byly připravené
zelňáky (závin z listového těsta, plněný kysaným zelím s nakrájenou
klobásou, jeţ upekla. p. J.Horáková), které málokdo odmítl a zaznívala na
ně slova chvály. Pro toho, kdo nemá rád zelí, byly připraveny tyčinky z
listového těsta, či chleby se škvarkovou pomazánkou ozdobené cibulí a
paprikou - poslední jmenovanou dobrotou jsme před čtyřmi lety začínali
jako jediní. Letos prý, podle slov projíţdějících, byla uţ téměř v kaţdé druhé
vesnici a v těch prvních byly koláče. Takţe jsme se zelňáky byli úspěšní a o
krok vpředu před ostatními. ☺
Po občerstvení jsme pozvali cyklisty na prohlídku našeho muzea s
rozšířenou expozicí mlýnků, vah a ţehliček, malou výstavku svých fotek tu
měla i M. Iránková. I letos sklidili velký obdiv panely z ţivotopisy domů a
jejich obyvatel. Dle skromného odhadu prošlo v sobotu našim muzeem
kolem třech stovek kolařů. Moţnost návštěvy odmítlo jen pár lovců razítek a
časových rekordů. Jsme rádi, ţe od nás odjíţděli výletníci spokojeni a
během dne dokonce několikrát zaznělo:" Jóó, Víceměřice, sem se vţdycky
těšíme ... " Coţ je pro naši obec určitě velká pochvala ...
-P.B.-

Kořeny života
V průběhu lidského ţivota máme své místo narození, dětství, dospívání,
aktivní a důchodcovské období. V kaţdém z těchto období máme někde svůj
domov, kde se vţdy vracíme ke svým blízkým do prostředí, v němţ se
cítíme v bezpečí a pohodě. Úředně se tomu říká záznam trvalého pobytu.
Bohuţel, ne všem je dáno proţít všechna tato ţivotní období.
Lidská paměť má svá světlá, ale i tmavá místa. Po čase si někdy, někdo
nemůţe vzpomenout, od kdy v kterém místě ţil. V období po vzniku I.
republiky – Československa - byl úředně kaţdou obcí, městem vydáván
Domovský list pro kaţdého občana. Podle něj měla tato osoba úředně určené

domovské právo v obci nebo městě, která měla své závazky a povinnosti ke
kaţdé přihlášené osobě. Po II. světové válce tento statut nebyl obnoven.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo na závěr současného volebního období,
vydat Domovský list kaţdému občanovi, který v naší obci získal úředně
trvalý pobyt (narození, přistěhování) na paměť této události. Byli jsme
překvapeni k jak velké obměně obyvatel za dobu čtyř let - od listopadu
2010 do konce září 2014 v naší obci došlo. Za uvedené období v naší obci
trvalý pobyt nově získalo celkem 68 osob.
V pátek 26. září byli všichni nově přihlášeni, pozváni starostou obce, na
krátké setkání a předání Domovského listu kaţdému spoluobčanovi.
Domovský list jako symbol přijetí do společenství spoluobčanů naší obce
bude po celý ţivot symbolicky připomínat datum, kdy kaţdý z nich zapustil
v naší obci své kořeny ţivota. Přejeme všem příjemný ţivot v naší obci.
Pohodu, spokojenost, aby kaţdý den byl pokud moţno plný slunce, dobrých
lidských vztahů a přátelství. V případě, ţe někteří v průběhu let změní svá
bydliště, aby se do naší obce rádi vraceli a v paměti se vybavovaly jen
příjemné vzpomínky.
RSDr. Ševčík Ludvík, místostarosta

Slavnostní setkání v Domově u rybníka v den 90. výročí zřízení sociálních
sluţeb v naší obci – 25. září 2014.
Pozvaní hosté i bývalí zaměstnanci si mohli prohlédnout úpravy a změny,
kterými v poslední době Domov prošel, proběhlo seznámení se všemi typy
poskytovaných sociálních sluţeb.
Rovněţ byly představeny práce uţivatelů z aktivizačních činností –
košíkářské výrobky a výrobky keramického krouţku.

Akce pořádané do konce roku
28. 10.

lampionový průvod k 96. výročí
vzniku Československé republiky

6. 12.

Moţná přijde i Mikuláš

košíkárna

14. hod

Předvánoční prodejní výstava

košíkárna

9.-18. hod

18. 12.

Setkání u stromečku

u OÚ

27. 12.

Z Kozlova aţ na Předinu,

start Kozlov

31. 12.

Silvestrovský ohňostroj

před Zámkem 17. hod

31. 12.

Vítání Nového roku
na Kozlově

u Vyhlídky
ve

13-14. 12.

17. hod.

Bliţší informace ke kaţdé akci včas sdělíme.

Den otevřených dveří 25.9.2014

17. hod
9. hod

24.00 hod
ukázka práce uţivatelů Domova u rybníka, p.o.

