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Naše obec

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
asi nikdy se na nás nevalilo tolik negativních zpráv.
Svět je plný neštěstí, katastrof a krizí. V současné době
nás válcuje lavina informací
spojená s migrační krizí. Zdá
se, že to jde kolem nás. Ale
když se podíváme na dotační možnosti doporučené
z Bruselu – sociální bydlení,
sociální začleňování, jídlo
pro chudé děti do škol, dotacemi podporované nesmyslné semináře a školení, inkluze ve školství. K tomu Unijní
neochota řešit příval cizího
živlu do Evropy. Je to pouze
souhra okolností?
Ano, náš konkrétní život
plyne někde jinde. První
čtvrtina roku se nesla ve
znamení tradičních kultur-

ních a společenských událostí. První akcí roku, hojně
navštívenou, byl Hasičský
ples a Dětské šibřinky. Život
v obci obveselil maškarní
průvod a Ostatková veselice. Výrobky z výpěstků ze
zahrádek jsme měli možnost
hodnotit na Zeliádě a Gořalce roku. Obec pořádala Setkání seniorů. Všechny akce
byly velmi vydařené. Všem
pořadatelům patří velké
poděkování za obětavou
přípravu a organizaci akcí.
Poděkování patří Domovu
u rybníka za zapůjčení prostor košíkárny.
První měsíce roku jsou obdobím příprav a podáváním
žádostí o dotace. Obec podala celou řadu žádostí o dotace. Čas ukáže, jak jsme byli

úspěšní a co s podporou dotací se podaří opravit či vybudovat. Rovněž probíhalo
zpracování inventur, roční
uzávěrky a podávala se roční hlášení. Probíhá výběr
místních poplatků. S platností nového občanského zákoníku byla obci přidělena
nová agenda opatrovnictví.
Obec se stala opatrovníkem
73 klientů Domova u rybníka p. o. Tato náročná agenda
přinesla spoustu práce, zabere spoustu času, stát změnou zákonů přerozdělí práci
a zodpovědnost, ale peníze
přerozdělit zapomněl.
Přeji Vám krásné jarní dny.
Eduard Novotný,
starosta obce

USNESENÍ Č. 12/2015
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 14. 12. 2015
I. Schvaluje:
1.
2.
3.

Program jednání zastupitelstva obce Víceměřice ze dne 14. 12. 2015.
Ověřovatele zápisu – pana Petra Buriánka a Ing. Michala Hamalu.
Předkladatelku usnesení - paní Bc. Jarmilu Zbožínkovou, zapisovatelku jednání –
paní Miluši Burešovou.
4. Schvaluje rozpočet Mateřské školky na rok 2016.
5. Schvaluje rozpočet Domova u rybníka p. o., na rok 2016.
6. Schvaluje odpisový plán Domova u rybníka p. o. na rok 2016.
7. Schvaluje žádost o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu pro Domov u rybníka.
8. Schvaluje rozpočtové opatření Domova u rybníka p. o., č. 6/2015.
9. Schvaluje rozpočtové opatření Obce č. 3/2015 a č. 10/2015.
10. Schvaluje rozpočet obce na rok 2016.
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11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění - komunální odpady.
12. Schvaluje pravomoc starosty obce k rozpočtovým opatřením.
13. Schvaluje úkoly pro ředitelku Domova u rybníka na rok 2016.
14. Schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti s Olomouckým krajem (uložení a provozování kanalizace).

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu starosty o plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti MŠ.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p. o.
Rozpočtové opatření Obce č. 5/2015.
Zprávu o dopisu od senátorky Boženy Sekaninové.
Zprávu o petici paní Uherkové.
Zprávu finančního výboru.
Zprávu kontrolního výboru.
Zprávy komisí - kulturní komise, stavební komise a komise pro dodržování obecných
vyhlášek.

III. Ukládá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ukládá starostovi písemně informovat ředitelku Domova u rybníka o splnění úkolů,
které měla stanoveny pro rok 2015.
Komisi pro obecně závazné vyhlášky a kontrolnímu výboru zjistit a doporučit nápravu dodržování vyhlášek v obci – OZV č. 1/2011 a OZV č. 1/2014.
Informovat občany o realizaci územního plánu.
V rámci spolupráce se svazem rybářů upozornit na nevhodné parkování u rybníka.
Zvážit pořízení kotce pro psa, který bude uložen na obci.
Napsat písemný požadavek na řešení možnosti propojenosti cyklostezky z Němčic
do Doloplaz.

USNESENÍ Č. 13/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 11. 1. 2016
I. Schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Program jednání zastupitelstva obce Víceměřice.
Ověřovatele zápisu Hanu Kalvodovou a Bc. Jarmilu Zbožínkovou, předkladatelku
usnesení Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou.
Návrh zadání územního plánu Víceměřice.
Žádost na dotaci z programu Podpora kultury na akci „Mikroregion Němčicko se baví“.
Žádost o dotaci z programu Podpora aktivit v oblasti životního prostředí na akci
úprava pozemku p. č. 80/1.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žádost o dotaci z programu Obnova staveb drobné architektury a místního významu
na akci oprava kříže u Pivína.
Žádost o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů na akci
nákup hadic.
Žádost o dotaci z programu Obnova kulturních památek na akci oprava kaple.
Zřízení Dobrovolného svazku obcí Hanácký venkov, včetně Stanov Dobrovolného
svazku obcí Hanácký venkov.
Rozpočtové opatření obce č. 1/2016.
Smlouvu o koupi nemovitosti č. p. 38.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2009C1553 mezi Státním pozemkovým úřadem a obcí Víceměřice.
Směrnici o účetnictví č. 3.

II. Bere na vědomí:
1.

Zprávu pro občany - Kotlíková dotace, podání žádostí od 22. 2 do 13. 5. 2016

III. Ukládá:
1.

Starostovi obce jednat s firmou INSTA ohledně podtlakové kanalizace

USNESENÍ Č. 14/2016
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÍCEMĚŘICE KONANÉHO DNE 22. 2. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.

Program jednání zastupitelstva obce Víceměřice.
Ověřovatele zápisu Ing. Michala Hamalu a Zdeňka Malčíka, předkladatelku usnesení
Jarmilu Mézlovou a zapisovatelku jednání Miluši Burešovou.
3. Rozpočtovou změnu Domova u rybníka p. o. č. 1/2016.
4. Seznam sponzorských darů r. 2015 Domova u rybníka p. o.
5. Žádost o převod finanční částky ve výši 279 450,- Kč z rezervního fondu do investičního fondu Domova u rybníka p. o.
6. Přijetí dotace z Olomouckého kraje na poskytnutí účelové dotace na zajištění sociálních služeb.
7. Uzavření smlouvy mezi Olomouckým krajem a Domovem u rybníka p. o. na poskytnutí účelové dotace na zajištění sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách.
8. Plán oprav na rok 2016 v Domově u rybníka, p. o.
9. Plán práce zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2016.
10. Plán investic a oprav obce Víceměřice na rok 2016.
11. Dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu a provozování č. 18/2004 mezi Obcí Víceměřice
a INSTA CZ s.r.o.
12. Kupní smlouvu mezi Agrodružstvem Tištín a Obcí Víceměřice na odkup pozemků
č. 120/4, 120/17, 120/18, 126/8.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rozpočtové opatření obce č. 2/2016.
Žádost o poskytnutí dotace pro Rybářský spolek ve výši 5 000,- Kč.
Žádost o poskytnutí dotace pro SDH Víceměřice ve výši 18 000,- Kč.
Žádost o poskytnutí dotace pro SK Mexiko ve výši 5 500,- Kč.
Žádost o sponzorský příspěvek na rok 2016 pro Svaz tělesně postižených Němčice
nad Hanou ve výši 200,- Kč.
Odměnu pro ředitelku Domova u rybníka p. o. ve výši 8 000,- Kč.
Navýšení neuvolněných odměn zastupitelům o 3 %.
Navýšení odměn s účinností od 1. 3. 2016.
Rozpočtový výhled obce Víceměřice na období 2017-2019.
Zbourání domu č. 38.
Rozhodnutí nepokračovat v dalším jednání o využití dotace pro zřízení terénní služby v obci.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolu plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Zprávu o činnosti mateřské školy.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka p. o.
Rozpočtové opatření č. 7/2015 Domova u rybníka p. o.
Rozpočtové opatření Obce č. 11/2015 – starosty obce.
Zastupitelstvo obce Víceměřice bere na vědomí, že se obec Želeč stává od 1. 1. 2016
členskou obcí MRG Němčicko.
8. Zprávu finančního výboru.
9. Zprávu komise pro dodržování OZV.
10. Zprávu komise kulturní a sociální plán práce finančního výboru pro rok 2016.

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
LEDEN – BŘEZEN 2016
•

•
•

Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen tří
králů a koledníků za pomoc při Tříkrálové sbírce
2016. V obci bylo vybráno celkem 7.322,- Kč.
Začalo vyklízení domu
č. 38.
Byli přijati 4 pracovníci
z úřadu práce na veřejně prospěšné práce.

Negativní jevy:
•

V posledních dnech
se v naší obci a okolí projevuje zvýšený
vandalismus – poškozování veřejného majetku. Bylo polámáno
13 stromků – břízek
od Domova k lavičce
ve svodnici a 35 břízek
a buků na Malé Aleji.

Malůvkami a čmáranci
je poškozena opravená
zeď u zámku Domova.
Vandaly se podařilo
zjistit, ale je na škodu,
že občané, kteří o události věděli, nepodali
včas informace.
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co nového ve školičce?
Zima už je snad za námi,
ale přece jenom se za ní ještě
ohlédneme a připomeneme
si, co se ve školce za poslední tři měsíce událo. V lednu
nás navštívila pracovnice
firmy „Prima Vizus“, která už s naší MŠ dlouhá léta
spolupracuje a provedla
u většiny dětí screeningové vyšetření zraku. Smyslem vyšetření je vyhledání
dosud nezjištěných dioptrických vad u dětí a včasné zahájení účinné léčby
a předcházení tak dalšímu
zhoršování zraku. 19. 1. 2016
– to byl den důležitý hlavně pro naše předškoláky,
kteří se zúčastnili zápisu na
ZŠ v Nezamyslicích. Letos
odejde do 1. třídy osm dětí
(samí chlapci a jedna dívka).
Zápis na příští školní rok
do mateřské školy Víceměřice se uskutečnil 25. února.
Z nabízených sedmi míst je

doposud obsazeno pět, dvě
místa jsou tedy ještě volná
a budou nabídnuta pro děti
z okolních vesnic.
V únoru proběhlo ve školce také focení dětí, které
mělo letos veliký úspěch.
Děti předvedly na několika akcích, pořádaných místními obecními spolky, co se
ve školce naučily.
Například vystoupení na
šibřinkách, vystoupení na
sešlosti seniorů, na vítání
občánků atd.
Dlouhé zimní dny jsme se
jim snažili zpestřit návštěvou
divadla v Němčicích nad Hanou - „Kocourek Modroočko,
Kmotra liška a minulý týden
O koblížkovi“. Ve školce nás
navštívil také kouzelník Valdini, jehož vystoupením byly
všechny děti přímo nadšené.
Loutkové divadlo „Sluníčko“ také nezklamalo. Klasické pohádky „Hrnečku vař,
O zlaté rybce, a O Smolíčkovi“ se dětem také líbily.

Zima definitivně odchází
a my se radujeme z přibývajícího sluníčka. Na vycházkách pozorujeme první
jarní kytičky, posloucháme
zpěv ptáčků a už jsme byli
konečně také na školní zahradě, kam se děti vždycky
moc těší. Bohužel jsme však
z bezpečnostních důvodů
museli nechat odstranit dětské hrací prvky – dřevo na
nich bylo už tolik uhnilé, že
oprava by byla příliš nákladná. Děti byly trošku zklamané, což nás sice moc mrzí, ale
budeme muset být trpěliví
a počkat si na nové. Obecní
úřad už vyřešil odkup pozemků – zahrada totiž doposud nebyla majetkem Obce,
ale Agrodružstva Tištín.
Teď musíme doufat, že se
Obci podaří získat dotace na
hřiště nové.
Ve školce se nyní děti učí
básničky a písničky, které se
jim budou hodit při topení
Morany a svými výtvarnými
dílky zdobí školičku.
Zítra, to je čtvrtek začínají velikonoční prázdniny.
Chlapci už se těší na pomlázku a děvčata možná
najdou nějaké sladkosti od
zajíčka.
Přejeme Všem hezké svátky velikonoční a hodně sluníčka.

Vystoupení dětí na Setkání seniorů
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka
Dne 10. 2. 2016 se konala Valentýnská zábava, na
které si zatančili uživatelé
a uživatelky ze všech domovů. V závěru zábavy byli
vyhlášeni nejlepší tanečníci.
Senioři byli velmi spokojeni na Setkání seniorů,
které se konalo 21. 2. 2016
v košíkářské dílně. Velké
poděkování patří kuchař-

kám z Domova u rybníka,
které pro seniory připravily
pohoštění.
Dne 17. 3. 2016 se konal
v Domově u rybníka ,,Pepíkovský“ turnaj ve stolním
tenise, kterého se již tradičně účastnili sportovci ze
Šternberku, Zlína, Břežan,
Hodonína, Kyjova, Nezamyslic, Střelic, Rybníčku
a samozřejmě naši sportovci z Domova.

Za zorganizování turnaje
ve stolním tenise bych chtěla poděkovat paní Lence Trněné a jejímu týmu.
Jménem Domova u rybníka Víceměřice vám všem
přejeme příjemné prožití
velikonočních svátků.
Blanka Novotná,
vedoucí přímé péče

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
27. 12. 2015 – Z Kozlova až na Předinu (SDH, ČZS, KOPR)
Již po 7 let vyráží 27. prosince z Kozlova nadšenci na
povánoční 17 km procházku na Předinu a zpátky.
Nebylo tomu jinak ani tentokrát. V devět hodin nás
vycházelo od vyhlídky po
horizontu 15. Nad Poličkami se k nám připojila ještě
jedenáctičlenná
skupina
z Poliček a Doloplaz, takže
letošní pochod absolvovalo
celkem 26 účastníků. Předchozí večer sice pršelo, ale
přesto jsme riskli původní
trasu a šli jsme k Předině
obvyklou cestou – po horizontu polničkou k víceměřické lípě, pak asi tři
kilometry po silnici, až ke
křižovatce, k bývalé hospodě na gandii a odtud pak
polními cestami až na Pře-

dinu. Naštěstí polničky tentokrát nebyly rozježděné,
dalo se projít husím pochodem po ostrůvcích trávy,
takže jsme trasu k Předině
i letos zvládli relativně čistí.
Pod vysílačem nás už tradičně čekalo vozidlo s cateringem a rozdělaný oheň,
takže jsme si nad plameny
mohli opéct poslední klobásu v roce 2015. Po zasycení
žaludku následovalo i občerstvení duševní v podobě
veršů skládaných každoročně speciálně k příležitosti
pochodu. A pak už následovala cesta zpět po silnicích.
Prošli jsme kolem hradčanské „skále“ Hradčanami,
chodníčkem do Dobromilic
a pak po silnici do Doloplaz. (Letos byla cesta ko-

lem Brodečky a rybníků
zcela rozjezděná, probíhala
tam devastace krajiny a těžba topolů a dalších vzrostlých stromů. Pochybuju
o tom, že organizátor těžby dá chodníčky a sypané
cestičky kolem rybníků do
původního stavu. Můžeme
jen smutně konstatovat, že
zase je o místo k procházkách v přírodě méně. Zůstane planina s keři a zničené
cesty…). Z Doloplaz jsme se
kolem našeho rybníka dostali ke konci výpravy, který
byl v hasičárně. Zde už byly
připraveny chlebíčky, zákusky od Vánoc, pivo, limo,
káva, čaj. Proběhlo zde
předání „pamětních léstků“ na pochod a závěrečné
vyhodnocení. Tato akce se
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uskutečňuje díky podpoře
zahrádkářů a hasičů, kteří
se podílejí na nákupu občerstvení cateringu a zapůjčení
prostorů. Zbytek nákladů

se doplácí z dobrovolného
příspěvku účastníků pochodu. Tuto vycházku bych
hodnotil velmi kladně. Bylo
dost účastníků, příznivé po-

časí, dobrá nálada – co víc
si přát. Takže za rok znova.
Zkusíte s námi jít i Vy???
Petr Buriánek

31. 12. 2015 – Silvestrovský ohňostroj (OÚ, SDH)
Poslední den roku patřívá
už tradičně k oslavám a silvestrovskému
ohňostroji.
Letos byl trochu ohrožen
peticí příznivců přírody,
a proto jsme se při přípravách snažili různými opatřeními vyhovět přírodě
a zároveň nezklamat spousty lidí, kteří se na tuto událost těší. Věřím, že se nám
to podařilo ke spokojenosti
přírody, ochránců i návštěvníků akce. (Tato akce je předem ohlašována s přesným
časem, takže si lidé mohou
schovat své domácí mazlíčky alespoň na chvíli do
ticha. Bohužel daleko horší
jsou ty živelné nečekané ohňostroje, jen tak z ničeho nic,
kdy stresu zvířat zabránit
nelze. Bohužel na tyto lidi
a ohňostroje petice zaměřena nebyla.) Ale vraťme se
zpět k průběhu ohňostroje.
I tentokrát bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení v podobě svařeného
vína, grogu, čaje a uzených

klobás. Pro děti byl připraven a krátce po 17 hodině
spuštěn 7 minutový dětský
ohňostroj. Letos se pořadatelům podařilo po několika letech bádání a pokusů
i dobře ozvučit prostor před
zámkem. Také řidiči už letos
byli ohleduplní. Nesnažili
se na poslední chvíli vecpat
do uzavřené ulice k zámku,
ale využili připravených záchytných parkovišť v obci,
takže cesta k zámku zůstala
z bezpečnostních důvodů
volně průjezdná. V loňském
roce došlo i ke zpřísnění
bezpečnostních podmínek
pro ohňostroje a i střelmistr
byl letos jiný než obvykle,
po několik let nazpět, na
jehož styl ohňové show už
jsme byli zvyklí. Tak toto
byly drobné postřehy z přípravy na ohňostroj. Ten
začal i letos načas. Přesně
v 18 hodin se rozsvítilo
nebe nad rybníkem a začal
očekávaný rej světelných
efektů. Během 12 minut

gradoval k vyšším a vyšším nečekaným světelným
efektům až do finále, kdy
většina z přítomných očekávala tu poslední závěrečnou
ránu a rozsvícené nebe, tu
třešničku na dortu a ono nic.
Najednou byl konec. I potlesk byl tentokrát takový
rozpačitější. Ohňostroj byl
po celou dobu nádherný,
objevila se v něm i spousta
nových efektů, ale bohužel
ta třešnička mi tam chyběla.
Možná mne budete kamenovat za můj názor a názor
okolní skupiny návštěvníků,
mezi kterými jsem stál, ale
prostě to tak bylo. Na ten letošní ohňostroj si tu závěrečnou petelici určitě pohlídáme. Tenhle malý mráček nic
ale nemění na tom, že počasí nám vyšlo, lidí se sešlo
podobně jako loni (kolem
700), návštěvníci se potkali,
občerstvili, poklábosili a to
bývá hlavní cíl této akce. Na
shledanou za rok…
Petr Buriánek

31. 12. 2015 – Vítání Nového roku na Kozlově (ČZS)
Poslední akcí roku 2015
bývá už po devět roků Vítání Nového roku na Kozlově.
8

I tentokrát se vydařilo, bylo
nádherné počasí, krásný výhled, sešlo se při něm spo-

lečně vysoko nad Víceměřicemi, asi 25 lidí, se kterými
jsme si společně připili na
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úspěšný Nový rok, co víc
si přát. Jenom připomínám,
že nahoře nejsme nasucho,

teplý čas a „šampáňo“ na
přípitek věnují zahrádkáři
a letos jsme ho nahoru do-

pravili s Milanem a Janou
Štéblovými…
Petr Buriánek

23. 1. 2016 – Hasičský ples (SDH)
První společenskou akcí
v novém roce bývá už tradičně hasičský ples, který
se letos uskutečnil v pátek
23. ledna. Letošní bál se
však trochu odlišoval od
těch v předchozích letech.
Sál se letos zaplnil úplně celý
(což je asi 120 míst) již kolem
20 hodiny. K tanci a poslechu
hrála, tak jak už po několik
roků nazpět, skupina Yantar.
Ve „výčepu“ bylo i tentokrát
připraveno bohaté občerstvení – nealko i alko nápoje,
lihoviny, sudové i lahvové
víno, pochutiny, chlebíčky,
řízky se salátem či sladký
„bufet“. Kromě hudební
produkce byly letos připraveny i další dvě zpestření
programu. Tím hlavním kvůli kterému byl letos asi
sál beznadějně obsazen do
posledního místa – bylo vystoupení místních žen. Mo-

derátor večera je představil
jako „starší“ dorostenkyně
anebo (podle mne výstižnější) jako ostrovní tanečnice.
Tento název byl příhodnější
ke stylu vystoupení i kostýmům z třásní, třpytivým
parukám, květinovým ozdobám nebo ananasům,
které byly součásti choreografie a celého vystoupení.
Toto jejich, asi čtvrthodinové vystoupení rozproudilo
vynikající uvolněnou atmosféru. Dalším neobvyklým
zpestřením programu byla
soutěž v držení vepřové hlavy v natažení ruky na čas.
Hlava byla položena na tácu
s madlem a včetně přílohy
byla celková váha, kterou
museli soutěžící co nejdéle
udržet, 8,2 kg. Třetím nejsilnějším mužem byl Radek
Radači, na druhém místě se
umístil Jarek Ryška a prv-

ní místo vybojoval s časem
1 minuta 57 sekund Míra
Musil, který si hlavu za odměnu odnesl domů. Soutěž s hlavou se střídala po
chvilkách se soutěží o ceny,
ze které si šťastlivci odnášeli
zajímavé i hodnotné dárky.
Ještě jednou děkujeme všem
sponzorům, kteří podpořili tento ples. V letošním
roce proběhla ještě jedna
novinka. Vstupenky, které
si mohli zájemci zakoupit
v předprodeji, byly slosovatelné a 3 šťastní výherci byli
odměněni cenami, i když se
třeba plesu nezúčastnili. Připravený bohatý program,
různá zpestření a vylepšení,
dobrá hudba, chutné občerstvení, to vše mělo podíl na
pohodové a příjemné atmosféře večera.
Petr Buriánek

24. 1. 2016 – Dětské šibřinky (SDH)
Po pátečním plese pro
dospělé se hned na to v sobotním odpoledni konaly dětské šibřinky, letos
s podtitulem „ Máme rádi
zvířata“. Kolem druhé hodiny se košíkárna zcela zaplnila dospělými s dětmi,
které se drželi tématu, tak-

že to v sále vypadalo jako
v zoo. Zahájení odpoledne
provedli pořádající hasiči
v maskách leoparda, zajíce,
kočky, psa a roje včel v podání Fčelky. Úvodní vystoupení sobotního odpoledne
patřilo dětem z mateřské
školy a jejich učitelkám.

Všichni byli oblečeni v kostýmech ze zvířecí říše a celé
jejich vystoupení ve stejném duchu i probíhalo. Po
velmi zdařilém pásmu byli
odměněni sladkostí a navíc ještě stylovým dárkem
od Fčelky – sladkými úlky.
Pak už odpoledne pokračo9
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valo obvyklými soutěžemi,
buď za sladkou odměnu,
nebo u skládaček, omalovánek a kreseb za štěstíčka.
Po prostřídání dětí u všech
soutěží měla tradičně paní
Margita připravené i soutěže pro dospělé masky. Tentokrát ty bylo lepení řetězu
z papírových proužků. Po
soutěžení se začaly vydávat
odměny za soutěže a štěs-

tíčka, které každoročně věnuje p. Margita Mézlová. Po
malém občerstvení párky
v rohlících, pak následovala hlavní soutěž o ceny, do
které ceny věnovala celá
řada sponzorů. Za všechny
bych chtěl jmenovat (snad
se ostatní neurazí), dárce
sladkých odměn – manželé
Antoníčkovi, kteří věnovali dva marcipánové dor-

ty – znak SDH na večerní
ples a nádherného tučňáka
na šibřinky. To ale nebyly
jediné sladkosti v soutěži.
Hasiči ještě věnovali 8 menších dortíků a roládu, které
pro ně upekla p. Jarmila
Horáková.
Různorodých
dárků v soutěži bylo plno,
ale jako vždy ty sladké lákaly nejvíce. Po rozdělení
všech odměn tu byla najednou šestá hodina a děti
s rodiči se rozcházeli k domovům. Utahaní pořadatelé
po 48 hodinách, které jen asi
s tříhodinovým spánkem
jinak strávili na nohách, je
po chvilce následovali. Obě
tyto první hasičské akce letos nádherně vyšly v tom,
že se na obou sešla spousta
návštěvníků, kteří byli spokojeni, a to je vždy pro pořadatele ta největší odměna.
Petr Buriánek

30. 1. 2016 – Zeliáda (ČZS)
V sobotu 30. ledna probíhal, už pro mne neuvěřitelný, 9. ročník Zeliády – jak už
všichni víme, soutěžní degustace zakonzervovaných
zelenin a ovoce. Ač už jsme
to vůbec neočekávali, tak se
i letos sešel rekordní počet
168 soutěžích vzorků, který loňský rekord překonal
o 15 vzorků. Po přijetí rozličně zakonzervovaných soutěžících pochoutek a jejich přípravě na tácky, mohla soutěž
začít. Tahle zdánlivě jedno10

duchá činnost předcházející
věty však znamená: vzorky
nachystat na tácky, popsat,
správně zařadit do kategorií, úhledně naservírovat na
stoly atd., to vše samozřejmě
zachováním naprosté hygieny. Toto vše je skoro hodina
pilné práce pro téměř desítku pomocníků a pomocnic,
kterým tímto chci ještě jednou poděkovat. A pak se
po úvodním přivítání a seznámení s pravidly mohlo
začít degustovat a hodnotit.

Tohoto úkolu se ujímají už
tradičně degustátoři z řad
návštěvníků a majitelů vzorků. Někteří zvládnou ohodnotit kategorii jednu nebo
dvě, někteří téměř všechny.
V letošním roce nevím o nikom, kdo si troufl ochutnat
a ohodnotit všechny vzorky. Chuť mezi jednotlivými
soutěžními pochutinami je
možno neutralizovat rohlíky s máslem připravenými
na stolech společně se vzorky. U samotné degustace se
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snažíme dodržovat a hlídat
u degustátorů naprostou hygienu při ochutnávání. Na
nabírání vzorků se používají
nerezové příbory, kterým
si degustátor nandá do své
misky a z té pak ochutnává
a nabírá si svoji plastovou
vidličkou. Možná se to zdá
někomu jako omezování,
ale opravdu je to při takové soutěži, při ochutnávání
potravin a té spoustě lidí
naprosto nezbytné. Proto na
dodržování těchto pravidel
dohlíží u jednotlivých stolů
určený pořadatel.
Letos se společně se vzorky sešel i dostatečný počet
hodnotitelů, ale jak už bývá
zvykem, byly 2/3 přespolních… No a nyní už jsme se
dostali k výsledkům, číslům
a jménům vítězů v jednotlivých kategoriích (vzešlých
z odevzdaných 163 platných degustačních lístků).
Zelí (23)
1. Lubič Marek – Čelčice
2. Novotná Alena

3. Vránová Marie
Okurky (30)
1. Horáková Jarmila
2. Mlčochová Vlasta – Olšany
3. Vydláková Iveta
Přílohy (32)
1. Minátová Jarmila – Domamyslice – nakládané cibulky
2. Kubíčková Dagmar – Doloplazy – kapie
3. Novotná Pavla – kapie
v kysaném zelí
Kompoty (29)
1. Ševčíková Jarmila – meruňkový
2. Buriánek Petr – švestkový
3. Nemelová Pavla – dýně
s ananasem
Marmelády (37)
1. Foltýnová Miroslava –
Němčice n/H – jahodová
2. Mlčochová Vlasta – Olšany – meruňková
3. Novotná Pavla – malinová
Medy
1. Pulter Jiří – Pivín – lipový

2. Horáková Jarmila – bezinkový
3. Onderčinová Miroslava –
pampeliškový
Ostatní
1. Buriánková Marie – Dřevnovice – ořechové škvarky
2. Brandstetterová Růžena –
kandovaná dýně
3. Všianská Jana – Čelčice –
pečený čaj
Všem vítězům ještě jednou gratulujeme!
Ani letos jsme během odpoledne nezapomněli předat
certifikáty mladým mlsalům.
A všichni z řad návštěvníků
se mohli odnést i nějakou tu
cenu ze soutěže o ceny. Podle mého názoru se letošní
ročník velice dobře vydařil ať
počtem návštěvníků, počtem
vzorků, tak i dobrou a pohodovou atmosférou po celé
odpoledne. Díky všem, kteří se na přípravě a hladkém
průběhu zeliády podíleli.
Petr Buriánek

31. 1. 2016 – Výroční členská schůze ČZS (ČZS)
V neděli 31. ledna, den
po úspěšné Zeliádě, využíváme připravených prostor
košíkárny ke své výroční
členské schůzi, kde bilancujeme, jak se nám dařilo
v uplynulém roce, a připravujeme akce na rok letošní. Letos jsme využili této
slavnostní schůzi k předání

čestných uznání za dlouholetou obětavou práci
a věrnost naší zahrádkářské
organizaci. Toto ocenění obdrželi: p. Jiří Balher, p. Jan
Kočí, p. Ludvík Mík, p. Jan
Urbánek, p. Milan Štébl st.,
p. Ludvík Ševčík, p. Věra
Melíšková, p. Jana Vytlačilová, p. Filoména Kroupo-

vá, p. Vladimír Brandstetter, p. Ladislav Pekárek, p.
Jana Svobodová, p. Oldřich
Špaček, p. Rudolf Zavadil.
Dále jsme navrhli naše členy p. Vladimíra Brandstettera, p. Ludvíka Míka, p.
Oldřicha Špačka a p. Janu
Vytlačilovou na vyšší svazové ocenění.
11
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Po skončení oficiální části následovalo občerstvení,
degustace jablek, prohlídka
fotografií z akcí, prohlídka
kronik a vzájemná beseda

členů při skleničce dobrého sudového vína. Jen mne
trochu mrzí, že ani při téhle slavnostní události se
nedokážeme sejít všichni

členové organizace, což je
veliká škoda.
Předseda ZO ČZS
– Petr Buriánek

6. 2. 2016 – Masopust a ostatková veselice
s pochováním basy (SDH)
V letošním roce, hned
první únorová sobota, to je
6. února, připadla na Masopust a od úterý pak začal
půst, jež potrvá až do Velikonoc.
Po osmé hodině ranní se
začala scházet víceměřická
„omladina“, aby se oblékla
do kostýmů, ve kterých i letos vyrazili do ulic. V 9 hodin pak v plné parádě vyšli
a jejich první cesta vedla na
obecní úřad požádat starostu o zapůjčení Práva nad
obcí. Po poučení starostou,
na co vše má chasa dbát,
pak do rukou stárka a stárkové v hanáckých krojích
právo předal a nabídl jim
na posilněnou už nezbytnou štamprli mléka a pro
případné alergiky pak byla
připravena i štamprle švestkové. Po společné fotce se
pak průvod, čítající 28 masek vydal na pouť obcí. Jejich první kroky vedly do
obchodu a pak už vzhůru
do kopce. Zde navštívili
s pozváním na večerní veselici všechny tři řady novostaveb a pak už se dolů
vraceli starou zástavbou. Po
desáté hodině jim na puto12

vání vysvitlo hřejivé sluníčko, které vydrželo téměř do
dvou hodin. V tuto dobu se
už vraceli novou ulicí a pak
návsí – letos bez zastávky
v košíkárně – na Zábraní,
do školní ulice a závěr patřil
ulici „v chaloupkách“.
Zpět do košíkárny se vraceli mezi čtvrtou a pátou
hodinou utahaní, prochladlí a přesyceni všemožnými
dobrotami, kterými je téměř
v každé chalupě pohostili.
Nárůst domů v obci, které
navštěvují, je na délce obchůzky už znát. V košíkárně pak cigánky ze svých
košíků, tašek a z kapsářů
pod sukněmi, policajti pak
ze šavlí, vyskládali na stoly
spoustu dobrot všech chutí,
sladké, slané, masové, klobásy, slivovici, vejce a další
pochutiny. Z toho všeho se
pak vybíralo nejlepší a neporušené a hned se krájelo
na tácky a chystalo na stoly pro hosty na večerní veselici. Pořezané a zlomené
klobásy se pak použily jako
základ pod smaženici. Ta se
začala připravovat kolem
18. hodiny. Základem byly
2 kg cibule a přes 2 kg špeků

a klobás. To vše se pak smažilo společně se 185-ti vejci.
Kolem šesté hodiny už
začali přicházet první návštěvníci a hosté. Stárkovi
a policajti po očku pokukovali, zda se všichni řádně pokloní právu nebo zda
budou za tento závažný
prohřešek
popotahování
a souzeni. Košíkárna se během hodiny téměř zaplnila
a v půl osmé už se mohla
všem přítomným roznášet
čerstvá smaženice, které se
letos vydalo přes 80 porcí.
Po večeři a malé pauze pak
začalo první sezení ostatkového soudu. Ten se zabýval
zpočátku mírnějšími prohřešky, jako je nepoklonění
se právu apod. (Vymyslet
si vtipnou formou přestupek, za který by mohl být
„ten-který“ návštěvník potrestán, vyžaduje řádnou
porci kreativity. Přestupky
sesbírané v průběhu roku
na určité lidi někdy přijdou
vniveč, neboť dotyční nepřijdou a místo toho se objeví jiní, kteří jsou relativně
„čistí“ a pak se musí rychle
pátrat v paměti, co ten, či
onen, během roku nebo bě-
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hem ostatkového veselí provedl, aby se mohl předvést
před soud.  První soudní
stání přerušila vůně teplé
sekané, připravené z masa,
ale vylepšené vykoledovanou uzeninou a uzeným,
kterou čerstvě připravuje
a ještě horkou přiveze p. Jarmila Horáková. Po večeři
následovalo druhé zasedání
ostatkového tribunálu, kde
se pokračovalo ve vynášení obžalob a rozsudků nad
hříšníky, kteří byli hned
dle zásluh vyplaceni poli-

cajtem. Po skončení soudu přišla na řadu recesní
ostatková soutěž o ceny. Po
rozdání cen, s postupujícím
večerem a zvyšující se intenzitou hudby z reproduktorů se návštěvníci postupně vytráceli a na půlnoční
pochování basy pak zůstalo
jen pár vytrvalců a chasa,
jež si užívala poslední chvíle s právem. Pak s úderem
půlnoci byla na márách přinesena basa Barborka a za
přítomnosti a smuteční řeči
velebníčka a nesnesitelného

kvílení plaček, byla uložena
do kouta, kde si po 40 dní
půstu až do Velikonoc, ani
nevrzne. Poté se chasa naposledy zvoláním „Čí je
právo? Naše!!!“ rozloučila
se vzácnou relikulií, kterou
pak stárek se stárkovou předali zpět do rukou starosty
obce, který všem, kdo se na
průvodu a večeru podíleli, poděkoval za pohodový
průběh a zachování tradic
v naší obci.
Petr Buriánek

20. 2. 2016 - Gořalka roku 2016 (OÚ, ČZS, SDH)
V sobotu 20. února jsme
se opět po roce sešli, abychom poměřili kvalitu
svých vzorků pálenek a likérů z uplynulé sezóny.
V letošním roce bylo do soutěže nominováno 26 vzorků
pálenek a 12 likérů. Role
hodnotitelů se ujalo 24 degustátorů (z toho počtu byla
1 žena), ze všech koutů Moravy – Nové Město, Přerov,
Prostějov,
Domamyslice,
Drnovice, Němčice, Nezamyslice, Dobromilice, Dřevnovice, Doloplary, … - z tohoho počtu byli jen 4 místní.
U likérů byla situace s degustátorkami podobná. Likéry hodnotilo 10 žen, z toho
4 místní. Zbytek sálu, až na
čtyři hosty zel prázdnotou.
Jedinou záchranou byl alespoň tentokrát naplněný počet pořadatelů, a proto jsme
se v sále už tak moc nebáli.

Přes malou návštěvnost má
dle přespolních degustátorů a soutěžících náš košt
vysokou úroveň a hlavně
objektivitu, kvůli které se
k nám v narůstajícím počtu
vrací. Ve skupině likérů se
letos hodnotilo ve dvou kategoriích – krémové a ovocné likéry. U pálenek byly
vzorky rozděleny d o tří kategorií: 1. švestky, 2. jádroviny, 3. ostatní peckoviny.
Ve všech 5 kategoriích byly
první tři místa odměněny
diplomem a věcnými cenami, které věnoval obecní úřad. Ze zodpovědné
degustace koštérů vzešlo
tohle pořadí.
Švestky:
1. Ludvík Ševčík
2. Robert Zůvala – Přerov
3. Bohumil Selucký – Dobromilice

Jádroviny:
1. Radek Kříž – hruška Nové Město
2. Petr Mézl – jablko
3. Milan Štébl ml. – jablko
Peckoviny:
1. Jarmila Minátová – mirabelka – Domamyslice
2. Anna Vránová – meruňka
+ mirabelka
3. Miloslav Žvátora – ryngle
– Dřevnovice
Krémové likéry:
1. Anna Pekárková – karamelový
2. Jarmila Horáková – čokoládový
3. Růžena Brandstetterová –
kakaový
Ovocné likéry:
1. Jarmila Horáková – višňový
2. Robert Zůvala – bezinkový
13
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3. Jaroslav Horák – zahradní tajemství
Košt byl doplněn i soutěží o ceny, do které tematické
ceny věnovali pí. Margita
Mézlová, p. Emil Vydlák,
p. Benadík (SK), manželé
Minátovi a Novotní z Do-

mamyslic, hasiči, zahrádkáři a další.
A závěrečné zhodnocení? Myslím si, že to byla
jedna z dalších vydařených
akcí, i přes absolutní nezájem místních návštěvníků.
Bohužel se stává smutnou
tradicí, že na místních ak-

cích už hosté z okolí převažují nad domácími. Ale co
můžeme chtít po ostatních,
když nechodí ano návštěvníci z řad pořádajících organizací… Tak se pak nedivme a nereptejme.
Petr Buriánek

21. 2. 2016 – Setkání seniorů (OÚ,KK)
Také v letošním roce proběhlo již několikáté setkání seniorů naší obce, které
uspořádalo zastupitelstvo
obce ve spolupráci s kulturní komisí. Začátek byl
naplánován na 14 hodinu
v košíkárně a je nutno podotknout, že všichni zúčastnění byli opravdu dochvilní
(holt stará škola, kdy jsme
věděli, že normální je být
všude včas...). I díky této
přesnosti mohl začít naplánovaný bohatý program
načas. Prvním vystupujícím hostem byl pan poslanec Holík (ČSSD) (politici
a poslanci se mezi námi
teď budou objevovat na
akcích určitě častěji, neboť
nás čekají krajské volby),
který nás stručně, ale výstižně informoval o nových
zákonech a dalším dění po
novém roce v poslanecké
sněmovně. Povídání vystřídalo vystoupení dětí z mateřské školy se svým pásmem o zvířátkách. Hned po
dětech následovalo vystoupení taneční skupiny Baby
Boys z Ivanovic. Po ukázce
14

Vystoupení „ostrovních tanečnic“
pak přednesl rady seniorům – jak se chránit před
krádežemi – příslušník policie ČR z Prostějova. Mluvené slovo pak opět vystřídalo taneční číslo Baby Boys.
Po skončení vystoupení si
vzal slovo starosta obce p.
Eduard Novotný a ve své
řeči připomněl, co se ve
vesnici od minulého setkání podařilo udělat a co nás
v letošním roce čeká. Starostu obce vystřídal předseda Klubu seniorů v obci
p. Ludvík Ševčík. Který
hosty seznámil s činností

klubu a přizval další spoluobčany, aby se také připojili. A pak přišlo na řadu
vystoupení „ostrovních tanečnic“, složené z místních
odvážných žen, které předvedly své secvičené taneční
vystoupení. Po vyčerpání
všech připravených bodů
programu následovalo občerstvení v podobě řízku se
salátem, kávy, zákuskem,
sýru, slaných pochutin a sudového vína. Ke konzumaci
dobrot jim tiše vyhrávaly
housle s harmonikou, prostě servis, který by obstál ve
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vyhlášené restauraci v „Hiltonu“. Tichou podmanivou
hudbu pak „duo Martin
a Laco“ plynule převedlo
k poslechovým písničkám
a nechybělo ani okénko
vážné hudby. Kdy na piano a housle zahráli ukázky
skladeb J. S. Bacha. Ty pak
s postupujícím odpolednem
zaměnili za české a moravské lidovky. Většina hostů
zpívala s nimi a sami si určovali písně, které si chtěli
zazpívat a muzikanti ihned
reagovali. Čtyři hodiny hudební produkce uběhly jako

mávnutí proutku a byl tu
večer. Část seniorů během
podvečera postupně odcházela a po sedmé hodině
večerní se se skupinkou asi
osmnácti zpěváků a zpěvaček rozloučila i hudba. Pro
naše zpěváky však absence
muziky nic neznamenala
a pokračovali vyzpěvováním dál a dál i bez ní. Kolem deváté hodiny mi zatrnulo při písničce „až ráno,
až ráno, až bude bílý den.
Dřív domů nepůjdem...“
a už jsem hledal telefon,
abych si na další den vyří-

dil dovolenou... Ale to píšu
jen v žertu. Vážení senioři!
Jste skvělí! A strávit s vámi
jakoukoliv dobu není ztráta času! Dokázat se bavit,
zazpívat si i bez hudby,
bez toho, aby vás někdo
musel bavit, se zasluhuje
velikou poklonu. Tak se mi
teď hlavou honí myšlenka,
jak se asi ve vašem věku na
podobné akci budou bavit
dnešní čtyřicátníci a vůbec
už si nedokážu představit
setkání seniorů dnešních
dvacetiletých.
Petr Buriánek

8. 3. 2016 – MDŽ (ČZS, SDH)
V úterý 8. března opět vyrazili mužští zástupci z řad
obou organizací do terénu,
aby s kytičkou a přáníčkem
popřáli svým kolegyním,

členkám a příznivkyním
obou organizací k jejích svátku Mezinárodního dne žen.
Zahrádkáři ženám věnovali
pestré primulky a hasiči ve

svátečních uniformách obdarovávali navštívené ženy
rudými růžemi.
Petr Buriánek

Z ČINNOSTI SK MEXICO
Z dění a činnosti klubu SK
Víceměřice – Mexiko, z. s.

Valná hromada

V pátek 5. 2. 2016 proběhlo
jednání valné hromady klubu, kde bylo hlavním bodem
jednání změna stanov a s tím
související změna názvu
klubu ze současného názvu
SK Víceměřice Mexiko na
SK Víceměřice Mexiko, z. s.
(z. s. – jako zapsaný spolek).
Změna názvu byla vyvolána
změnou nového občanského zákoníku, který vstoupil

v platnost k 1. 1. 2014. Dále
byl dán návrh aktualizovat
členskou základnu, která je
v současnosti z původních
40 členů zredukována na cca
25. Závěrem byli voleni noví
statutární zástupci spolku
(členové oprávnění jednat
jménem spolku), na které je
možné se s jakýmikoliv dotazy a podněty obracet:
Předseda: Vladimír Fialka,
email:
Vladimir.Fialka@tudc.cz,
GSM: +420 602 361 868

Místopředseda 1. Ing. Michal Hamala, email:
007michal@seznam.cz,
GSM: +420 775 334 981
Místopředseda 2. Jiří Dostálík, email:
jiri1dostalik@seznam.cz,
GSM: +420 602 734 878
Jedním z diskutovaných
témat byla otázka činnosti klubu a jeho výhled do
budoucna. Tím se otevřela
otázka zapojení dětí a mládeže do činnosti klubu
15

Naše obec

Areál a přístup k areálu SK Víceměřice – Mexiko, z. s.
a rozšíření členské základny nejen o tuto mládež, ale
také o jejich rodiče, popř.
další zájemce, kteří se budou chtít spolupodílet na
rozvoji především sportovních a pohybových dovedností nejen svých ratolestí,
ale i sebe sama.

Masopust 6. 2. 2016

Jako každoročně probíhal
i letos MASOPUST „karnevalový průvod“ obcí. I zá-

stupci klubu SK Mexiko si
nenechali tuto obecní, slavnostní událost ujít a v podobě stárkové (Jana Musilová),
medvěda (Pavel Iránek),
vodníka (Michal Hamala)
a klauna (Vladimír Fialka) se
účastnili průvodu. Celkem
se do této události zapojilo
cca 30 masek složených ze
zástupců místních spolků
a občanů. Blíže o masopustu
píše Petr Buriánek.

Plánované akce spolku a akce, do nichž je
spolek zapojen:
1.
2.

3.

Hodové fotbalové utkání „svobodní / ženatí“,
dne 8. 5. 2016.
10.
ročník
turnaje
v malé kopané: Memoriál Antonína Dostálíka, dne 9. 7. 2016.
Mikroregion Němčicko
se baví, dne 27. 8. 2016.
Ing. Michal Hamala

Z ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY
Vážení čtenáři a spoluobčané,
tak jako každý rok i letos
vám chci předložit několik
statistických údajů z obec16

ní knihovny za loňský rok.
V roce 2015 bylo zaregistrováno 49 čtenářů, z toho
18 návštěvníků do 15 let. Během roku bylo uskutečněno

520 návštěv čtenářů, kteří si
celkem, vypůjčili 2542 knih
a 469 časopisů., Dospělí uživatelé knihovny si vypůjčili
1624 svazků beletrie a 218
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titulů naučné literatury. Děti
v roce 2015 přečetly 153 knih
krásné literatury a 78 svazků knih naučných. Celkem
obecní knihovna vlastní 2825
knih a z toho 511 naučných.
Tolik ze statistiky knihovny
a ještě vám představím několik titulů dětských knih.
Jiří Žáček – Aprílová škola
Humorné verše a říkadla pro nejmenší, ilustroval
Adolf Born.
Vojtěch Steklač – Boříkovy lapálie.

Humorné příběhy o dětech. Je tu povedený čtyřlístek holešovických kluků
– Bořík, Čenda, Mirek, Aleš
a jejich „lapálie a maléry“.
Rudyard Kipling – Kniha
džunglí.
Chromý tygr Šerchán
ukradl lidské mládě, aby
ho sežral. Dítě zachrání vlci
a pojmenují je Mauglí neboli
žába. Vychovají ho jako svého bratra. Jsou to nesmrtelné
Kiplingovy historky a příběhy u indické divočiny.

Mark Twain – Dobrodružství Toma Sawyera.
Kniha začíná v malém
americkém městečku Saint
Petersburg u řeky Mississippi, kde u tety Polly žije
sirotek Tom Sawyer. A co
bylo dál, se můžete dočíst
na stránkách jedné z nejoblíbenějších knih pro mládež.
Zdravím a srdečně vás
zvu k návštěvě knihovny.
Anežka Novotná,
knihovnice

Z ČINNOSTI KULTURNÍ KOMISE
Kulturní a sociální komise
naší obce pracuje ve složení
p. Melíšková, p. Vránová,
p. Vydláková, p. Štvrtecká,
p. Malčíková, p. Mézlová, p.
Kalvodová. Mimo jiné aktivity jsme pomohly OÚ s akcí
Setkání seniorů. Bohatý program se všem zúčastněným
líbil, zajímavá a poučná byla
beseda s policií, děti z MŠ
nám předvedly pásmo o zvířátkách. Zatancovaly tanečnice z Ivanovic, nevšedním

zážitkem byly tanečnice
z Havaje, návštěva pana poslance Holíka a závěr patřil
pánům učitelům ze ZUŠ
Němčice nad Hanou, při
kterém zpívali téměř všichni
do pozdních hodin.
27. 2. 2016 jsme přivítali
3 děti. Sofii Gottvaldovou,
Zuzanu Surmovou, Elišku
Eichlerovou. Paní místostarostka v pěkném projevu popřála jak dětem, tak rodičům
šťastný a krásný domov,

hodně zdraví, štěstí, klidný
život v naší obci a taky hodně lásky a trpělivosti. Děti
z MŠ pěkně přednesly básničky. Sváteční uvítání dětí
jsme si symbolicky připili
skleničkou na zdraví dětí.
Další příjemné setkání
byla návštěva nejstaršího
občana naší obce p. Vladimíra Brandstettera, který oslavil 92. narozeniny. Přejeme
mu hodně štěstí a zdraví do
dalších let.

MUZEUM PAMĚTI A ŽIVOTA
Vážení spoluobčané.
V r. 2012 bylo v obci otevřeno místní Muzeum paměti
a života. Hlavním posláním
bylo, je, a jsme přesvědčeni,
že i bude zachytit událos-

ti a zachovat některé věci,
předměty denního života
pro současné i budoucí generace. Pokusit se věrohodně zdokumentovat historii
života našich předků i sou-

časníků. Jak se žilo a žije,
starosti i radosti, události
místní i dopad velkých společenských změn v širším
okolí, republice i ve světě, na
změny života v naší obci.
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Ukazuje se, že řadě spoluobčanů je zájem o historii
obce velmi blízký. Věnují do
muzea nejen předměty denního života ale i věci, které
nalezli po svých předcích.
S ochotou se dělí o své vzpomínky z mládí, ze svých
zkušeností, nebo jak jim byly
události vyprávěny jejich rodiči nebo prarodiči.
K uchování našeho historického bohatství - vzpomínek, věcí, tradic je stále
velký prostor ke zlepšení
a rozšíření. Možná k tomu
přispěje i záměr ustavit
KLUB HISTORIE OBCE
Víceměřic. Půjde o otevřený spolek zájemců věnovat
část svého osobního času na
objevování a zdokumentování historie i současnosti
života v naší obci.

V obci v posledních desetiletích probíhaly značné
změny ve složení obyvatelstva. Je postaveno několik desítek nových domů.
Mnohá příjmení rodů v obci
zanikla, nově se vyskytují
příjmení, která v obci historicky neexistovala. Mění
se zástavba obce. Přichází
nové rodiny s dětmi, které
zde nemají kořeny ani rodinné vztahy. K spokojenému a šťastnému životu
vedle mnoha dalších věcí
patří neoddělitelně i poznání místa kde člověk žije,
poznání historie, kladení
si otázek proč a jak šel život. Patří k tomu i pro většinu lidí potřeba pomoci
k utváření životních podmínek pro sebe, rodinu
i spoluobčany.

Proto tato výzva k pomoci a zapojení se do uchování prvků z historie naší
obce. Kdo ze spoluobčanů,
bez ohledu na věk - děti,
mládež, dospělí, máte zájem podílet se na poznávání historie i současnosti
života obci, jste zváni na
první setkání „muzejníků
a historiků“
v pondělí 4. dubna 2016
v 17:00 hod.
do velké zasedací místnosti
obecního úřadu
Těšíme se na účast a spolupráci. Zájemci, připravte
si řadu otázek a námětů, je
na čem pracovat.
Dr. Ševčík Ludvík
– správce muzea,
Eduard Novotný
– starosta obce

AKCE KONANÉ DUBEN – ČERVEN 2016
8. duben - Čaj o čtvrté - velkoplošná projekce fotek fotografky Marcely Iránkové
(ČZS)

23. duben - Den země

- (OÚ,ČZS,SDH a přátelé přírody)

30. duben - Průlet čarodějnic a čarodějů obcí (OÚ,SDH,ČZS)
7. května - Hodové odpoledne, soutěž o hodový koláč – chata ve Svodnici (SDH)
8. května - Hodový fotbal (SK MEXIKO)
4. červen - Víceměřický výšlap - 5 a 10 km procházka přírodou Víceměřic a okolí
(ČZS)
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PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ
ODPADŮ (v tunách)
Komodita (v tunách)

rok
2011

rok
2012

rok
2013

rok
2014

rok
2015

Papír

4,040

4,264

4,439

4,131

5,103

Plast

12,080

5,149

2,812

2,880

3,547

--

--

0,318

1,180

3,624

3,300

6,790

5,411

2,275

2,809

Nápojový karton samostatné

--

--

0,112

0,110

0,103

Textil

--

--

--

0,525

1,654

1,830

0,670

0,005

0,007

1,070

90,588

104,851

107,346

116,193

112,191

Sklo bílé
Sklo barevné

Kov
Směsný odpad
Bioodpad

136,61

Směsné stavební a demoliční odpady

1,460

CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ
Vážený pane starosto,
v poslední době se ve
vaší obci na kanalizační síti
a čerpacích stanicích opakují případy poruch chodu
čerpadel odpadních vod,
které jsou způsobeny vypouštěním látek, které do
kanalizace nepatří. Vypou-

štěním těchto látek jednotlivými producenty, dochází
k poškození čerpadel. Musíme Vás upozornit, že náklady na provedení oprav
poškozených zařízení nejsou zanedbatelné a výrazně se podílí na celkové výši
ceny stočného ve Vaší obci.

Chtěli bychom Vás tímto
upozornit, že úhradu těchto oprav nesou ve stočném
nejen občané, kteří svou
lehkovážností tuto poruchu způsobili, ale i ostatní
slušní občané.

19
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Obracíme se tímto na
Vás s žádostí o předání občanům následujících informací:
Vypouštění
odpadních
vod do veřejné kanalizace
se řídí zákonem č. 274/2001
sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění
a dále je upřesněno v Kanalizačním řádu obce Studnice, který schválil vodovodní
úřad MÚ Vyškov.
Systém odvádění odpadních vod kanalizačních sítí
funguje bez problémů, jenom pokud všichni připojení používají kanalizaci tak,
jak mají. Splašková kanalizace je projektována na odpadní vody – tj. vody mírně
znečištěné během běžného
splachování, koupání, praní nebo umývání nádobí
a potravin v kuchyni apod.
Koncentrované kapalné,
tuhé nebo nebezpečné odpady do kanalizace v žádném případě nepatří. Kdo
používá záchod nebo kanál
jako popelnici, může svým
chováním
zkomplikovat
odtok i následné čištění odpadních vod.
Kanalizační řád stanovuje
maximální přípustnou hodnotu znečištění nerozpuštěných látek v odpadních
vodách. Tento stanovený
limit bývá mnohonásobně
překračován při použití drtičů kuchyňského odpadu.
20

Vypouštění drceného odpadu do veřejné kanalizace je
zakázáno! Při drcení odpadů jsou zbytky jídla rozmělňovány na hustou kaši, na
kterou nejsou kanalizační
přípojky ani kanalizace dimenzovány.
Tuky a jiné extrahované
látky (oleje) se mohou do
kanalizace dostávat nejen
jako odpady z domácností, které se zbavují plejů
a tuků ze smažení a fritování vylitím do kanalizace, ale i v případech, kdy
stravovací zařízení nemají
nainstalované lapače tuků
nebo o ně správně nepečují. V kanalizaci se pak tyto
látky sráží, usazují, vznikají
hrudky, které se postupně
nabalují a rostou. Dochází
ke vzniku nánosů, které snižují kapacitu zařízení a brání volnému průtoku. Může
dojít až k ucpání přípojky
nebo stoky. Kromě toho tukem zanesené kanály nepříjemně zapáchají.
Rozkladem tuků v kanalizaci vznikají mastné kyseliny, které zvyšují korozi
stěn kanálů a potrubí. Dále
veškeré tyto látky způsobují i velké potíže při mechanických a biologických
procesech na čistírně odpadních vod.
Kromě níže uvedených
hygienických potřeb jsou
dalšími nevítanými před-

měty v kanalizaci provazy,
uhynulá zvířata a kovové
předměty (např. žiletky,
hřebíky, dráty). Velké problémy mohou v kanalizaci
způsobovat i odpady ze staveb a stavební materiál.
Ucpaný kanalizační řád
může způsobit vytopení přilehlých nemovitostí
splaškovými vodami. Na
odstraňování
takovýchto
havárií jsou vynaloženy nezanedbatelné náklady, které
mohou navyšovat stočné,
pokud je ten, kdo je za havárii zodpovědný neuhradí.
V případě, že je zjištěno, že
nejsou při provozu veřejné kanalizace dodržovány
legislativou, kanalizačním
řádem a vodoprávním úřadem stanovené podmínky,
jedná se o porušení zákona
a hrozí sankce.
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TYTO ODPADY DO VEŘEJNÉ KANALIZACE NEPATŘÍ:
Biologický odpad
•
•
•

Odpady z kuchyňských drtičů - patří do sběrného dvora příp. kontejnerů na směsný
odpad.
Zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin - patří do sběrného dvora
příp. kontejnerů na směsný odpad.
Tuky, fritovací a ostatní oleje z domácnosí - patří do sběrného dvora.

Veškěré hygienické potřeby

(kondomy, vložky, pleny a separační vložky, čistící ibrousky apod.) - patří do kontejnerů
na směsný odpad.

Chemikálie a další nebezpěčné látky - vše patří do sběrného dvora
•
•
•
•
•
•
•
•

Staré barvy, ředidla, lepidla,
kyseliny, hydroxidy, detergenty,
mazadla, oleje,
zbytly čisticích prostředků,
domácí a zahradní chemie,
obsah baterií, ropné látky,
radioaktivní látky, infekční a karcinogenní,
a další chemické látky.

Léky - patří zpět do lékárny nebo do sběrného dvora.
Stavební hmoty - patří na sběrný dvůr nebo na řízenou skládku.
Dále kanalizační řád zakazuje vypouštění do kanalizace následujících
nebezpečných látek:
Tyto látky jsou uvedeny v Kanalizačním řádu obce Studnice.
Nebezpečné látky
1) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:
1. Zinek
6. selen
2. měď
7. arzen
3. nikl
8. Antimon
4. chrom
9. molybden
5. olovo
10. titan

11. cín
12. baryum
13. berylium
14. bor
15. uran

16. vanad
17. kobalt
18. thalium
19. telur
20. stříbro

2) Biocity a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou potřebu,
procházejí z vodního prostředí, sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve
vodách.
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4) Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit
obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5) Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
6) Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
7) Floridy.
8) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli
a dusitany.
9) Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.
Dále by neměly do kanalizační sítě vniknout:
1. soli použité pro údržbu komunikací v zimním období v množství přesahující v průměru 300 mg/l
2. uliční nečistoty (písek, prach) v množství přesahující 20 mg/l
3. ropné látky v množství 20 mg/l
Vážený pane starosto,
jsme si vědomi, že není
možné změnit chování
a jedníní Vašich občanů
mávnutím proutku, ale
opakovanou osvětovou činností je možné přispět ke
snížení poruchovosti čerpadel a tím i ke snížení provozních nákladů, které se
následně promítají do ceny
stočného ve Vaší obci.
S přátelským pozdravem
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