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Naše obec

SLOVO starosty
Vážení spoluobčané,
zima nám skončila. Sdělovací prostředky nás přesvědčovaly, jak ta zima
byla hrozná. Snad jsme nezapomněli, že v zimě mrzne a padá sníh. Sněhu ale
u nás zas tolik nebylo. Stačilo to však na to, aby zakryl
a uklidil nepořádek. Sníh
roztál a objevily se různé
odpadky rozházené po obci
a hromádky po psích mazlíčcích. Určitě není nikomu
příjemné do něčeho takového šlápnout a donést si to
na botách domů. Zaměstnanci obce sesbírali několik
pytlů odpadků a kolečka
psích výkalů.
Pravidelně se objevuje
nepořádek kolem kontejnerů na papír, sklo a plasty.
Někteří jedinci asi nevědí,
že v kontejnerech je otvor,
kterým se přinesený papír,
plast či sklo vkládá dovnitř.
Stává se módou, že někteří
neznámí mají potřebu se
pochlubit, jakou měli televizi či křeslo, proto ho
v noci donesou před obecní
úřad, nebo ke kontejnerům
na veřejném prostranství.
Není nutné se takto chovat, obec má určena místa
kde je možné nepotřebné
věci odložit. Buďme k sobě
ohleduplní a dodržujme
Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2015 o stanovení systé2

mu shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce
Víceměřice.
Během prvního čtvrtletí
roku jsme žádali o dotace
na údržbu majetku obce. Na
Ministerstvu pro místní rozvoj bylo požádáno o dotaci
z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na
doplnění houpaček v areálu Bloudník a jeho osázení
stromy a keři.
Z dotačního programu
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků plánujeme opravit zeď
hřbitova. Olomoucký kraj
vyhlásil dotaci Program
obnovy venkova, zde jsme
požádali na opravu střechy
obchodu. Dále bylo žádáno
o řadu menších dotačních
titulů. Uvidíme, která žádost bude úspěšná.
Ve školce se dokončují
nové herní prvky, houpačky a průlezky se skluzavkou s dopadovou plochou.
Nad pískovištěm bude vybudována plachta, sloužící
k zakrytí písku a zároveň
jako stínítko před sluncem.
Tuto zakázku realizuje firma Hřiště 8D s.r.o. nákladem 244 000,- Kč.
Připravuje se výběrové
řízení na nový veřejný rozhlas. Mělo by být rozšířeno
na 16 reprodukčních hnízd

tak, aby byla pokryta celá
obec. Bude nový vysílací
pult (ústředna). Občané budou mít možnost si objednat domů nahrávací zařízení pro možné přehrátí zpráv
nebo zasílání SMS zpráv do
mobilu.
Probíhá jednání s agenturou Aragon Security s.r.o.
o poskytování bezpečnostních služeb. V měsíci dubnu proběhne zkušební provoz, kdy jedenkrát týdně
vykonají pořádkovou službu. Budou dohlížet na dodržování obecně závazných
vyhlášek v obci, vyhledávat a zajišťovat původce
černých skládek v obci,
kontrolovat parkování aut,
dohlížet na pořádek v obci,
zjišťovat majitele pobíhajících psů. Do projektu se
zapojily čtyři obce Mikroregionu Němčicko. Po měsíci
proběhne vyhodnocení přínosů nebo záporů pro obec.
Připravují
se
oslavy
700 let od první písemné
zmínky o obci Víceměřice,
spojené se sjezdem rodáků.
Termín oslav je plánován
na 24. června 2017. Program
oslav se připravuje. Tímto
Vás v předstihu na akci srdečně zvu.
Přeji krásné jarní dny.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

Usnesení č. 22/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce
Víceměřice konaného dne 19. 12. 2016
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

program zasedání
ověřovatele zápisu – Petra Buriánka a Hanu Kalvodovou, předkladatele na usnesení
ze zasedání zastupitelstva – Bc. Jarmilu Zbožínkovou a zapisovatelku jednání Miluši
Burešovou
rozpočtové opatření Domova u rybníka p.o. č.6/2016
plán rozpočtu Domova u rybníka p.o. na rok 2017
rozpočet MŠ na rok 2017
rozpočtovou změnu č.13/2016 obce Víceměřice
rozpočet obce na rok 2017
odměny zastupitelů obce dle vládního návrhu č.37/2003 Sb.
příspěvek na nákup hraček pro MŠ v Němčicích nad Hanou ve výši 500,- Kč
změnu v organizačním řádu obce Víceměřice od 1. 1. 2017
odkup ¾ domu č.p. 67, st.p.č. 27 o výměře 89 m² v k.ú. Víceměřice,
přihlášku k elektronické dražbě ¼ domu č.p. 67, st. p. č. 27 o výměře 89 m²
navyšování ceny v elektronické dražbě domu č.p. 67 do výše 50000,-Kč
pověření starosty podáním žádosti na SPÚ k provedení komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Víceměřice
zařazení všech pozemků ve vlastnictví obce Víceměřice do pozemkových úprav

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

kontrolu plnění předchozího usnesení
zprávu starosty obce o činnosti obecního úřadu
informaci ředitelky Domova u rybníka p.o.
plán odpisů majetku Domova u rybníka p.o. na rok 2017
zprávu ředitelky MŠ
rozpočtové opatření starosty obce č. 12/2016
zprávu kontrolního výboru
zprávu finančního výboru
zprávu stavební komise, komise pro dodržování OZV
předání majetku do hospodaření Domova u rybníka - Dodatek č. 5 ke zřizovací listině
připravení veřejného projednání upraveného územního plánu obce Víceměřice

III. Zastupitelstvo ukládá:
1.
2.

provést pohovor s Rybářským svazem o pohybu osobních vozidel kolem rybníka
umístit značku zákazu vjezdu u domu Uherkových
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Usnesení č. 23/2016
ze zasedání zastupitelstva obce
Víceměřice, konaného dne 23. 1. 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Program jednání
Ověřovatele zápisu na usnesení p. Buriánka a p. Malčíka, předkladatele usnesení
p. Mézlovou a jmenování zapisovatelky p. Burešovou
Převedení částky ve výši 746.916,- Kč z Domova u rybníka, p.o. do rozpočtu obce
a) Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje - Program obnovy venkova
Olomouckého kraje - oprava střechy na obchodě
b) Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje - Program na podporu JSDH
a SDH 2017 - nákup ochranných pomůcek
c) Podání žádosti o dotaci z Olomouckého kraje - Program podpory
kultury v Olomouckém kraji 2017 - 700. výročí obce a sjezd rodáků
Rozpočtové opatření obce č. 1/2017
Kupní smlouvu o koupi domu č. p. 67, st. p.č. 27 v k.ú. Víceměřice (3/4 domu)
Nezapojení se do akce „Vlajka pro Tibet“

II. Bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kontrolu plnění usnesení ZO
Zprávu Domova u rybníka, p.o.
Zprávu Mateřské školy Víceměřice, p.o.
Rozpočtové opatření č. 14/2016 starosty obce
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
Plán práce zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2017
Plán práce kontrolního výboru na rok 2017
Plán práce finančního výboru na rok 2017
Plán práce investiční komise
Dotační tituly na VVP z ÚP
Přípravná jednání k výběrovému řízení na pozici ředitele/lky Domova u rybníka, p.o.
Výsledek inspekce MPSV v Domově u rybníka, p.o.

III. Ukládá:
1.
2.

4

Starostovi projednat s dopravním inspektorátem umístění „zrcadla“ na křižovatce
u Antoníčkového
Projednat odvlhčení budovy Mateřské školy od školní zahrady

Víceměřice

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
leden - březen 2017
•
•
•
•

Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen Tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2017. V obci bylo vybráno celkem 6.363,- Kč.
INSTA poruchy kanalizace: 605 219 016
QUANTUM plyn pohotovost: 517 333 800
EON zákaznická linka: 800 77 33 22

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Aktuality z naší školky...
Od začátku kalendářního roku jsme se ve školce
zabývali tématem zimy, ale
také tématem „Naše tělo“.
Děti se učily pojmenovávat
a ukazovat jednotlivé části
lidského těla, kreslily postavu, obkreslovaly dlaně
i kamarády, hrály různé pohybové hry, tvořily, zpívaly,
ale také prohlížely encyklopedie, knížky, abychom
se toho o našem těle a jeho
fungování dozvěděly co
nejvíce. Učili jsme se také,
jak se musíme o své tělo
starat, abychom předešli
nemocem i úrazům, jak se
správně stravovat, dodržovat hygienu,…
Toto téma bylo pro většinu dětí zajímavé. Ale protože zima byla dlouhá a na
procházky se každý den
chodit nedalo, snažili jsme
se dětem zpříjemnit dlouhé
dny také aktivitami mimo
školku. Několikrát jsme navštívili divadlo v Němčicích
nad Hanou a jedenkrát nás

navštívili i loutkoherci v MŠ
Víceměřice. Měly jsme ve
školce také návštěvu z české policie. Děti se dozvěděly něco nového z dopravní
výchovy, hlavním úkolem
bylo však děti poučit o tom,
že mezi námi nežijí pouze
lidé hodní, slušní, ale bohužel i tací, kteří jim mohou
ublížit. Dozvěděly se, jak se
mají chovat, když je osloví
cizí člověk, když jim někdo
nabízí, že je odveze autem
za maminkou,… Zkrátka
jak se chovat, aby se jim nic
zlého nepřihodilo.
Všechny děti mají rády
pohádky. Ani ty naše nejsou jiné. Rádi poslouchají
pohádky, které jim paní učitelky čtou před spaním, ale
mají je rády i z rádia či televizoru. Rádi si hrají divadlo
a převlékají se do kostýmů.
Takže není nic zvláštního,
že ve školce potkáte hned
po ránu několik princezen,
princů a kouzelníků a třeba i draka. Toho jsme letos

také využili a nacvičili jsme
s dětmi pásmo písniček
a tanečků na výše uvedené
téma – pohádky.
Se svým pohádkovým
pásmem se mohly děti
předvést svým rodinám
a kamarádům. Vystoupily na dětských šibřinkách,
které byly v letošním roce
nazvané „V zámku a podzámčí“ a na sešlosti seniorů
v obci, kde sklidilo jejich
milé vystoupení velký aplaus. Děkujeme za milé pozvání.
V současné době už nás
všechny nejvíc zajímá postupné prodlužování dne,
přibývající sluníčko a kytičky pohozené v trávě. Na
vycházkách
pozorujeme
kvetoucí podběl, hlavičky
bílých sedmikrásek, voníme k fialkám. Neujde nám
ani hlasitý zpěv ptáčků,
zabzučení včelky a ze všeho nejvíce jsme se těšily na
vycházky k zahradě „Domova u rybníka“, kde rádi
5
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pozorujeme právě narozená
mláďátka.
Čekáme, až se na zahradě
zazelená nově zasetý trávník a hurá na nové skluzavky a houpačky. Dětské

hřiště ve školce bylo minulý
týden dokončeno a děti se
už nemohou dočkat, až je
vyzkoušejí.
Zatím jsme začaly nacvičovat básničky na již tra-

diční ukončení zimy a Vynesení Morany. Už se moc
těšíme, že nás přijdete do
průvodu podpořit a sami
se podíváte, jak to máme na
zahradě pěkné.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
V prosinci jsme pro uživatele všech služeb uspořádali ,,Vánoční posezení“.
Se svým hudebním pásmem vystoupila skupina
,,Slunečnice“ z Brna. Zazpívali písně z doby od šedesátých let až do současnosti. Další vystoupení si
připravili uživatelé z muzikoterapie, kteří se pochlubili uměním hry na různé
hudební nástroje.
V době od ledna do poloviny února platil ve všech
Domovech zákaz návštěv
z důvodu chřipkového

onemocnění. V tomto období program pro uživatele připravoval personál na
jednotlivých odděleních.
V březnu se uskutečnila
,,Jarní zábava“, kde byl pro
naše uživatele a hosty ze
spřátelených zařízení připraven hudební program,
taneční vystoupení folklórního souboru Pantlék
z Němčic nad Hanou a zatančila paní Kurečková se
svým tanečním partnerem
J. Plačkem. Také pan Dražovský předvedl své umění
ve hře na bicí.

Dne 8. března se pro seniorky uskutečnilo posezení
k příležitosti Mezinárodního dne žen.
Dne 21. 3. se bude konat
,,Pepíkovský turnaj“ ve
stolním tenise. Na tento
již tradiční turnaj přijedou
velmi dobří sportovci z Litovle, Kyjova, Nezamyslic,
Hodonína, Šternberku, Zlína, Břežan a Střelic. Své síly
si poměří s našimi nejlepšími sportovci.
Blanka Novotná
vedoucí přímé péče

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA V OBCI
27. 12. 2016 – Z Kozlova až na Předinu (ČZS, SDH,OÚ)
Jednou z posledních společných akcí v roce bývá
už po několik let povánoční výšlap na Předinu. Jak
už napovídá úvodní věta,
17km procházka přírodou
probíhá po vánočních svátcích 27. prosince. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.
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Počasí nám ale moc nepřálo. V čase avizovaného
startu to na Kozlově vypadalo bledě. Ve stanovený
čas jsme zde byli jen dva,
ale pak se za horizontem ze
spodu od Víceměřic vynořila jedna postava, pak druhá,
třetí až nás nakonec z Koz-

lova navzdory protivnému
větru vyrazilo devět.
Na horizontu, kudy se jde
téměř polovina trasy, pěkně protahovalo. Přesto vše
na nás nad Poličkami čekala sedmičlenná prokřehlá
skupina pochodníků z Doloplaz a Poliček, která na

Víceměřice

nás díky opožděnému startu přesto vydržela ………
chvíli čekat. Ale po chvíli
jsme po společných krocích
své teploty vyrovnali a po
společné štamprlce jsme
mohli společně pokračovat
směrem na Předinu, kam
jsme ve zdraví kolem půl
dvanácté dorazili. Zde už
nás jako vždy čekal catering ve formě vlastnoručně
opečených klobás, teplého
čaje, atd., ale nechybělo také
občerstvení duševní, jež
pravidelně skýtá přednes
veršů složených každoroč-

ně k příležitosti pochodu.
Ale ani na Předině se nedalo kvůli protivnému větru
moc zdržovat a odpočívat,
a proto jsme záhy vyrazili ke svému domovu. Při
příchodu do Kobeřic vítr
jako mávnutím kouzelného proutku přestal. Zbytek
zpáteční trasy už proběhl
v klidu, ale i přesto jsem po
17km procházce byli rádi,
že jsme spatřili víceměřický
zámek a v jeho sousedství
hasičárnu, která značila konec našeho výšlapu.

Zde proběhlo závěrečné
posezení, občerstvení a samozřejmě i vyhodnocení
pochodu s předáním památečních léstků za absolvování trasy.
Závěrem tohoto článku
bych chtěl poděkovat hasičům za zajištění cateringu
a za azyl v hasičárně, zahrádkářům, kteří nám přispěli na zajištění občerstvení a obecnímu úřadu za
keramické medaile Víceměřic, které jsme věnovali
účastníkům výšlapu.
Petr Buriánek

31. 12. 2016 – Silvestrovský ohňostroj (SDH, OÚ)
Skončily vánoční svátky,
rok se uchýlil ke svému konci a tak jako již několikátý
rok se sešlo mnoho příznivců ohňostrojů u rybníka, aby
se setkali s mnoha přáteli
a známými a popřáli si vše
dobré do nastávajícího roku.
Letošní rok ale bylo vše
proti pořadatelům. Mlhavý den nevěstil nic dobrého
a v podvečer se nic nezmě-

nilo, tak ohňostroje byly
vidět jen z části. Největší
parádu pohltila hustá mlha.
U velkého ohňostroje selhala i technika, tak většina zúčastněných odcházela domů
s rozpačitým pocitem, zda
to bylo vše nebo ještě něco
přijde. Bohužel si počasí
objednat nelze a do příštího roku určitě pořadatelé
vylepší technickou stránku

věci, abyste vy, návštěvníci,
byli spokojeni. Alespoň děti
byly částečně spokojené,
jejich občerstvovací stánek
měl vše jako v minulých letech, nechybělo šampaňské,
banánky v čokoládě a svítící
kroužky. Doufejme, že mlhavý silvestr jsme si na pár
let užili a následující roky
budou opět přát krásnému
zážitku z ohňostroje.
red.

31. 12. 2016 – Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
Konec roku 2016 byl mlhavý, ale i přesto se našlo
několik nadšenců a příznivců, kteří v husté mlze před
silvestrovskou půlnocí vystoupali společně s námi na
vrchol Kozlova k vyhlídce,

aby společně s kamarády
a známými přivítali uprostřed přírody, kousek od
nebe, nový rok 2017.
Účast byla opět mezinárodní – mezi dvacítkou
účastníků s námi nastupu-

jící nový rok vítali přátelé
ze Slovenska, ale i z nedalekých Dřevnovic. I přes
malou viditelnost, kdy jsme
stěží dohlédli na pohárky
v natažené ruce, kterými
jsme si připíjeli s ostatními,
7
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jsme ani letos nepokazili asi
10letou tradici půlnočních
výšlapů, na kterých teplý čaj a nějaké ty bublinky

zajišťují zahrádkáři, i když
mnozí už si po několik let
vystačí i s vlastními zdroji.

A jsme v roce 2017. Doufejme, že bude pohodový,
klidný a úspěšný.
Petr Buriánek

20. 1. 2017 – Hasičský ples (SDH)
Během zimního období
se u nás v obci konal pouze jeden společenský ples,
jehož pořadatelé byli hasiči. Týden před plesem se
tři skupinky pořadatelů vydaly po obci s pozvánkami
na připravovaný ples. Při
této příležitosti jste si mohli
koupit vstupenky a mohli
jste přispět na bufet. Jako
malá holka si toto „obcházení“ pamatuji velmi dobře,
protože z vybraných ingrediencí se před plesem peklo cukroví na bufet u paní
Brandstetterové. V posledních letech se cukroví objednává u paní Tomáškové
z Doloplaz a rolády s řezy
peče paní Jarmila Horáko-

vá. Všem, kteří přispívají
ať už materiálně či finančně
mnohokrát děkujeme.
A teď konečně k samotnému plesu. Jako tradičně se
ples konal v pátek a úderem
20. hodiny se postupně začala zaplňovat košíkárna.
K tanci i k poslechu hrála
opět skupina Yantar. K občerstvení byly připraveny chlebíčky, bufet, řízky
s bramborovým salátem
a další pochutiny. V letošním roce se už podruhé
losovaly tři ceny ze vstupenek koupených v předprodeji. Ze skleniček se
radoval pan Gottwald, na
víně si určitě pochutnal pan
Buriánek a v neděli nemu-

sel ke kávě péct žádný zákusek pan Polášek, který
si odnesl řez. (perlička při
losování první ceny – pan
Balher: „Kdo vyhrál?“ Já:
„Gottwald.“ „Kdo?“ „Gottwald.“ „Kdo?“ „No Adam
Gottwald.“ „Kdo?“ „Gottwald, Dostálík.“) Večer nám
svým tanečním vystoupením zpříjemnila skupinka
žen z Víceměřic a za své
Labutí jezero sklidily velký
potlesk. Snad se v obci najde i skupinka odvážlivých
mužů a třeba nás mile překvapí příští rok. Návštěvníci se dočkali i losování tomboly a jen ti nejvytrvalejší
vydrželi do ranních hodin.
red.

Vystoupení – Labutí jezero
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21. 1. 2017 – Dětské šibřinky (SDH)
A nejen dospěláci se mohou bavit. Na své si přišly
i děti. Letos se košíkárna
proměnila v zámek a podzámčí, zaplnila se princezničkami, princi, rytíři
a dalšími členy od dvora.
Všechny přítomné přivítal
král s královnou a princeznou, svými lokaji a nechy-

běl ani mnich a komoří.
Představily se nám děti
z mateřské školy se svým
vystoupením na písničky
z pohádek, přidaly i básničky. Poté se děti mohly pustit do soutěží. Letos si děti
zahrály i „židličkovanou“.
Byla připravena malá a velká tombola a během losová-

ní se ukázalo, že se umí bavit i dospělí. Paní doktorka
Mézlová opět nezklamala
a zaúkolovala všechny dospělé členy od dvora. Nejrychleji se s úkolem popral
sám pan král. Odpoledne se
vydařilo, ceny byly rozdány
a teď už můžeme přemýšlet,
jaké téma bude příští rok.
red.

Král, královna, princezna

4. 2. 2017 – Zeliáda (ČZS)
V tomto roce proběhl už
neuvěřitelný 10. ročník zeliády, soutěže, jež spočívá
v degustaci a hodnocení
vámi dodaných vzorků
zakonzervovaného ovoce
a zeleniny. Kdo si vzpomínáte, tak u prvního ročníku „Mexické zeliády“ se
hodnotilo zelí a okurky,
v dalším se přidali přílo-

hové zeleniny, od třetího
ročníku se přidali „ovocné
mlsy“ – džemy a kompoty
pro děti a nejen pro ně a poslední čtyři ročníky už jsou
stabilní s degustací všech
uvedených kategorií pod
souhrnným názvem „Zeliáda“. I počet vzorků se s časem mění. Od počátečních
24, po rekordních 164 vzor-

ků v loňském roce, což byl
vrchol, který nikdo nečekal,
ale potěšil. Ale nepočítáme
a nepočítali jsme, že v takovém množství budeme pokračovat stále. V letošním
roce se sešlo pěkných a zejména i chutných 119 vzorků, což je takový optimální
počet, který by nás potěšil
i nadále po několik dal9
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ších ročníků než se soutěž
tzv. „omrzí“. Zatím je stále
o soutěž zájem, zejména
mezi přespolními, kdy asi
polovina vzorků bývá „zahraničních“. A tomu pak
odpovídá i přiměřeně i výsledková listina.
Ale zpět k letošnímu
ročníku. Tentokrát se sešlo
119 vzorků, z toho 15 zelí,
27 okurků, 31 přílohových zelenin, 20 kompotů,
18 džemů a marmelád
a 8 vzorků v kategorii ostatní. Po zodpovědné degustaci asi 35 hodnotitelů vzešlo
z jejich hodnocení toto pořadí:
Zelí
1. Gaťařík Zdeněk
Němčice
2. Foltýnová Miroslava
Němčice
3. Kňap Pavel
Tištín
1.
2.
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Okurky
Horáková Jarmila
Víceměřice
Štéblová Jana
Víceměřice

3.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

Ševčíková Jarmila
Víceměřice
Přílohy
Sedláčová Eva
Tištín
paprikový salát
s hříbky
Ševčíková Jarmila
Víceměřice
česnek s podravkou
Mlčochová Vlasta
Olšany
papriková hořčice
Marmelády
Mlčochová Vlasta
Olšany – meruňková
marmeláda
Foltýnová Miroslava
Němčice
jahodový džem
Štéblová Jana
jahodová marmeláda
Kompoty
Buriánek Petr
Víceměřice
třešně s meduňkou
Novotná Pavla
Víceměřice
ostružiny

3.

1.
2.
3.

Horáková Jarmila
Víceměřice
dýňový kompot
Ostatní
Hartelová Marie
Víceměřice
ořechové škvarky
Horáková Jarmila
Víceměřice
pampeliškový med
Novotná Blanka
Víceměřice
bezinkový med

Ještě jednou bych chtěl
popřát všem vítězům, poděkovat všem co dodávají
vzorky a také všem pořadatelům – členům i příznivcům, kteří už zkušeně a esteticky připravují vzorky na
stoly a v průběhu soutěže
dohlíží na maximální hygienu při degustování vzorků. Těší mne, že se nám to
společně zatím dobře daří,
což dodává soutěži určitou
dobrou úroveň.
Petr Buriánek

Víceměřice

5. 2. 2017 – Výroční členská schůze ČZS
Následující den po zeliádě, v neděli 5. února, se
zahrádkáři sešli na výroční
členské schůzi naší základní organizace. Po tradičních
bodech jednání, zprávách
výboru, kontrolní komise,
hospodáře a pokladní, došlo k ocenění členů a předání diplomů od Územního
sdružení ČZS. Za dlouho-

letou poctivou práci v ZO
ČZS obdrželi čestné uznání p. Jiří Balher, p. Oldřich
Špaček, p. Jana Vytlačilová,
p. Věra Melíšková, p. Marcela Iránková, p. Ludvík
Mik, p. Jana Svobodová
a p. Petr Buriánek. Další
čestná uznání, tentokrát od
naší organizace, za obětavou práci v uplynulém ob-

dobí obdrželi p. Jarmila Horáková, p. Libuše Iránková,
p. Hana Kalvodová, p. Jaroslav Horák. Všem oceněným ještě jednou gratuluji.
Po skončení oficiální části
následovalo
občerstvení
a volná zábava. Beseda, prohlídka kroniky, fotek, degustace jablek a další…
Petr Buriánek

11. března 2017 – Gořalka roku (ČZS, SDH, OÚ)

Degustátoři akce „Gořalka roku“
Další akcí pro zabavení
se v zimním období bývá
už několik let košt pálenek
a likérů s názvem Gořalka
roku. Letošní ročník byl poznamenán malou úrodou

ovoce, takže soutěžící museli sáhnout do zásob a vytáhnout vzorky z minulých let.
Na rozdíl od některých obcí,
kde košty pro slabou účast
pálenek zrušili, naše degus-

Kategorie PECKOVINY:
1. Meruňka – Žvátora Pavel – Kučerov
2. Švestka – Žvátora Miloš – Dřevnovice
3. Švestka – Buriánek Petr

tace proběhla a to díky polovině přespolních vzorků.
V kategorii peckovin se
sešlo 9 vzorků a taktéž tomu
bylo u jádrovin. 10 degustátorů pak určilo pořadí:

Kategorie JÁDROVINY:
1. Jablečná – Mézl Petr
2. Jablečná – Oplocký Petr – Němčice
3. Jablečná – Štébl Milan
11
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V kategorii likérů se sešlo celkem 11 vzorků, které hodnotilo 6 žen. Z výsledků vzešlo toto pořadí:
KRÉMOVÉ LIKÉRY:
1. Vaječný – Krugová Vladimíra – Olomouc
2. Vaječný – Štéblová Jana
3. Vaječný – Iránková Marcela
OSTATNÍ LIKÉRY:
1. Bezovka – Zůvala Robert – Přerov
2. Ostružinový – Horáková Jarmila
3. Višňovka – Iránková Marcela

I u této pohodové akce na vyplnění sobotního odpoledne jsme dosáhli, troufám
si říct – solidní úrovně, jak v samotném
průběhu, tak i ve způsobu hodnocení.
Přesto VY, domácí, ať staří či mladí, nebo
noví spoluobčané – nechodíte… 
Na letošní košt přijeli z Drnovic, Kučerova, Dřevnovic, Němčic, Přerova, Olomouce, Lubojic. Bohužel nás domácích
zase byla jen hrstka.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Výsledek podzimní části sezony 2016/2017 zobrazuje výsledková tabulka po jarní části fotbalové sezóny 2016/2017, kde nám s 6 body za 2 výhry z domácích turnajů (10. 9.
a 8. 10. 2016) patří 6. místo.

Výsledková tabulka po jarní části fotbalové sezóny 2016/2017
Pořadí

Mužstvo

Utkání

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Dobrochov

7

7

0

0

41 : 14

21

2.

Chaloupka

7

5

0

2

28 : 18

15

3.

Laškov

7

5

0

2

24 : 14

15

4.

Vrbátky

7

4

0

3

28 : 13

12

5.

Otinoves

7

3

0

4

27 : 35

9

6.

Mexiko

7

2

0

5

13 : 22

6

7.

Kobeřice

7

1

1

5

15 : 33

4

8.

Dřevnovice

7

0

1

6

19 : 46

1

Prvním krokem v roce 2017 byla výroční schůze, která se konala 20. 2. 2017. K řešení
byly na programu následující body:
1. Běžný účet – změna názvu SK (doplnění: z. s.) + úprava osob, které můžou manipulovat s BÚ.
2. Možnosti řešení dotačních titulů a plán čerpání a financování klubu.
3. Rozšíření a údržba šaten.
4. Plán činnosti na rok 2017.
12
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Změna názvu účtu byla provedena včetně zajištění vyhotovení 3 ks razítek klubu.
O dotace na provoz a údržbu byla podána žádost o finanční podporu na obec, bude podána žádost na ČUS Prostějov, dalšími příjmy do „pokladny“ klubu jsou členské příspěvky a příjmy z doprovodné činnosti klubu. Finanční prostředky budou použity na nákup
fotbalového příslušenství, údržbu, provoz a rozvoj areálu klubu.
Plán činnosti (akce za účasti SK Mexiko) je popsán níže.

Kulturní a sportovní akce s účastí SK Mexiko na rok 2017:
1.
2.
3.
4.
5.

25. 2. 2017 		
7. 5. 2017 		
24. 6. 2017 		
8. 7. 2017 		
22. 4. a 20. 5. 2017

masopust,
hodový fotbal (svobodní versus ženatí),
Výročí obce 700 let + sjezd rodáků,
Mexiko cup – 11. ročník Memoriálu Antonína Dostálíka,
soutěžní turnaje 1. Okresní ligy malé kopané.

Masopustní průvod byl zahájen v sobotu 25. 2. po 9 hodině ranní před obecním úřadem.
Účast byla hojná – sešlo se cca 30 masek. I když obec nepůsobí velikým dojmem, po jejím
rozšíření „novou ulicí“ za kolejemi a postupnému navyknutí si spoluobčanů být doma
a očekávat průvod s „otevřenými“ dveřmi se těm, kteří vydrželi až do konce, zdála obrovská. Návrat do košíkárny byl kolem 17 hodiny, pak přišla chvíle odpočinku a ostatkové
odpoledne se plynule překlopilo od 18 hodin na ostatkovou veselici, která bezproblémově
probíhala až do pozdních nočních hodin.

Masopust
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Harmonogram soutěžních turnajů – utkání SK Mexiko:
22. 4.	Pořadatel: SK Mexiko
9:00 SK VÍCEMĚŘICE MEXIKO – SK TOMEK DOBROCHOV
11:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK DŘEVNOVICE
6. 5.

Pořadatel: FK Vrbátky
8:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – FK VRBÁTKY
10:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – 1.FC LAŠKOV

20. 5. 	Pořadatel: SK Mexiko
8:00 SK VÍCEMĚŘICE MEXIKO – SK KOBEŘICE
9:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – SK CHALOUPKA PV
3. 6.

Pořadatel: SK Dřevnovice
10:00 SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE – ORLI OTINOVES

Tímto bychom Vás rádi pozvali na všechny výše jmenované akce a obzvlášť na domácí
turnaje, na kterých VELMI RÁDI uvítáme vaši podporu so. 22. 4. 2017 a so. 20. 5. 2017,
které se konají ve Víceměřicích, jako obvykle, na hřišti za Domovem u rybníka a zájemce
a skalní fandy na zbylé soutěžní zápasy do Vrbátek a do Dřevnovic.

Cíle a výhled klubu pro rok 2017:
Naším cílem pro rok 2017 je celkové umístění v 1. polovině tabulky. Rozšířit zázemí
šaten, jejichž prostory by mohly posloužit mimo potřeby klubu i jiným spolkům, popř.
občanům obce ke konání soukromých akcí.
Samozřejmostí je pokračovat v pravidelné činnosti klubu samostatně i ve spolupráci
s obcí a spolky. Snažit se o zapojení dětí a mládeže do činnosti klubu a rozšíření členské
základny. Udržovat a rozšiřovat zázemí a vybavení klubu (areál šaten, fotbalového hřiště a příslušenství).
Kdo by měl zájem o podporu klubu, stát se členem, popř. jakýmkoli jiným způsobem
přispět a zapojit se k pravidelné či ojedinělé činnosti klubu nás může kontaktovat:
1. Vladimír Fialka, tel.: 602 361 868
2. Ing. Michal Hamala, tel.: 775 334 981
3. Jiří Dostálík, tel.: 602 734 878
Michal Hamala, místopředseda SK Mexiko
14

Víceměřice

ZE ŽIVOTA KLUBU DŮCHODCŮ
Pozvání všem spoluobčanům
Klub důchodců ve Víceměřicích Vás zve na připravované akce. Blíží se Velikonoce. Letos budou čtyři dny pracovního volna, je tedy dostatek času abychom se na svátky připravili. Velikonoce jsou považovány za svátky jara. Převažují jasné barvy zelená, žlutá,
modrá, červená,…
Klub důchodců zve své členy a všechny zájemce v úterý a středu 11. a 12. dubna do
velké zasedací místnosti obecního úřadu na zhotovení velikonočních přízdob. Po oba
dny se setkáme v době od 15 do 17 hod. Jsou pro Vás připraveny zakoupené ozdůbky,
které můžete bezplatně využít na tvorbu svých velikonočních přízdob. Samozřejmě se
předpokládá, že si přinesete sebou i množství svých pomůcek a věcí.
Zhotovené velikonoční přízdoby se jmény jejich tvůrců budou následně vystaveny ve velké zasedačce obecního úřadu v pátek a sobotu 14 a 15. dubna 2017. Na výstavu budou
přijímány veškeré věci, které se symbolicky vztahují k Velikonočním svátků - kraslice,
vyšívané ubrusy, dečky, velikonoční pohledy, vytvořené věci z různých materiálů. Příjem
a instalace věcí na výstavě bude provedena v pátek ráno od 8 do 10 hod.
Velikonoční výstava bude otevřena v pátek od 10 do 18 hod a v sobotu od 9 do 17 hod.
Ukončení výstavy bude v sobotu v 17 hod a veškeré zhotovené a zapůjčené věci budou
vydány vlastníkům k použití v jejich domovech po dobu hlavních svátečních dnů - v neděli a pondělí. Všechny srdečně zveme k účasti na tvorbě velikonočních přízdob a děkujeme předem všem, kteří přinesou a vystaví své velikonoční předměty.
srdečně zve výbor Klubu důchodců

Vážení spoluobčané, rodáci i současní obyvatelé naší obce
Již delší dobu se mezi
námi připomíná blížící
se významná událost v historii naší obce Víceměřice,
historicky pod různými
názvy, patří mezi nejstarší sídliště na Moravě. Kdy
přesně byly založeny, zatím nevíme. V dosud shromážděných písemnostech
o historii se poprvé v retrospektivním lexikonu obcí z
r. 1854-1870 uvádí na straně

748 pod poř. číslem 89 první
písemná zmínka o Víceměřicích z roku 1317.
Připomínka výše uvedeného významného výročí
spolu s tradičním setkáním rodáků, současnými
i v minulosti žijícími obyvateli obce se připravuje na
sobotu 24. června 2017. Více
informací bude zajisté postupně sděleno od informovanějších představitelů obce.

Jednou z akcí tohoto dne
bude i otevřené naše místní Muzeum a připravovaná
výstava v budově obecního
úřadu a v košikárně Domova u rybníka, p.o. Obracím
se s časovým předstihem
na Vás všechny, kteří máte
svoji obec rádi a příjemně se
Vám v ní žije s prosbou i žádostí. Obec i díky dárcům
a zapůjčitelům má již celou
řadu písemných i věcných
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předmětů, které se vztahují
k historii i současnému životu v obci. Jsem ale přesvědčen, že i ve vašich rodinách se najdou věci, které
můžete na připravovanou
výstavu zapůjčit a tím celou
expozici obohatit o pěkné
položky. Poslední velká celoobecní výstava se konala
v druhé polovině 70tých
let 20. století a bylo se na

co dívat. Zejména ženy
se prezentovaly pěknými
výšivkami ubrusů, deček
a dalších ručních prací. Jsou
mezi námi ale i další předměty, např. obrazy p. Ladislava Novotného. Věřím,
že se rozhodnete v téměř
každé rodině o zapůjčení
některého ze svých rodinných vzácností a poskytnete je na výstavu k potěšení

očím i srdci dalších účastníků připravovaného setkání.
Podrobnosti o zapůjčení –
místu, času a předání – budou včas veřejně ohlášeny.
Děkuji, že jste tuto výzvu –
prosbu dočetli až do konce
a těším se na spolupráci.
Ludvík Ševčík, pověřený vedením Muzea

Odpadové hospodářství
Obec Víceměřice vydala 30.
3. 2015 Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na
území obce Víceměřice, vyhláška byla vydána na základě zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech a zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
V obci je možno třídit komunální odpad na zákonem
stanovené složky.
Biologicky rozložitelný odpad (tráva, rostlinné zbytky,
listí, větve) máme možnost
ukládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou
rozmístěny v nové ulici,
před zámkem a u chráněného bydlení. Biologický
odpad vyvážíme do kompostárny v Agrodružstvu
v Tištíně. Pro snížení množství rozložitelného odpadu
byly občanům zapůjčeny
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kompostéry. Nyní se přes
MAS Hanácký venkov realizuje druhé kolo pořízení
kompostérů. Objednávky
jsou uzavřené a dodávka by
se měla uskutečnit v druhé
polovině roku.
Papír, plasty (PET lahve),
sklo bílé, sklo směsné je
možné dokládat do barevně
odlišených nádob, rozmístěných v nové ulici, u Zahradníčkového, u nástěnek,
před zámkem, u telefonní
budky. Nádoby jedenkrát
za čtrnáct dní vyváží firma
Bureš nakládání s odpady.
Nápojový karton se sbírá do
plastových pytlů v domácnostech a jedenkrát za čtvrt
roku jej pracovníci obce
sbírají. Sběr je plánován,
v I. čtvrtletí na 31. 3. 2017,
v II. čtvrtletí na 30. 6. 2017,
v III. čtvrtletí na 29. 9. 2017,
v IV. čtvrtletí 15. 12. 2017
Pytle na nápojový karton je
možné vyzvednout na OÚ.
Vedle ČOV jsou umístěny

kontejnery na železo, objemný odpad (koberce, nábytek), stavební suť. Odpad do
kontejnerů přebírají pracovníci obce po domluvě na OÚ,
zde je možné si také objednat
kontejner na odvoz suti.
Dvakrát do roku je sbírán
nebezpečný odpad (barvy,
chemikálie) firmou Suez
Využití zdrojů a.s. Sběr se
uskuteční 6. 4. 2017.
Svoz netříděného komunálního odpadu, jedenkrát za
čtrnáct dní provádí rovněž
firma Suez Využití zdrojů
a.s.
Sbor dobrovolných hasičů
Víceměřice je zapojen do
projektu Sbírejte s hasiči.
Sbírají elektro přístroje (ledničky, mražáky, sporáky,
televize, radia, aj. menší přístroje).
Na nepotřebné oblečení,
boty, hračky je určen sběrný box v nové ulici. Máme
požádáno o další pro dolní
konec obce.

Víceměřice

Přehled jednotlivých druhů odpadů v tunách
Komodita (v tunách)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Papír

4,040

4,264

4,439

4,131

5,103

4,630

Plast

12,080

5,149

2,812

2,880

3,547

4,039

--

--

0,318

1,180

3,624

4,204

3,300

6,790

5,411

2,275

2,809

3,909

--

--

0,112

0,110

0,103

0,094

Sklo bílé
Sklo barevné
Nápojový karton samostatně
Textil

--

--

--

0,525

1,654

1,801

Kov

1,830

0,670

0,005

0,007

1,070

0,452

Směsný odpad

90,588

104,851

107,346

116,193

112,191

114,359

Bioodpad

136,61

157,24

Směsné stavební
a demoliční odpady

1,460

1,340

Takhle opravdu NE!

INFORMACE PRO OBČANY
Keramický kroužek
Keramický kroužek začíná 5. dubna 2017 a uvítáme zájemce všech věkových kategorií. Nováčci se naučí základy a pokročilí se mohou pustit do náročnějších výrobků. Máme k dispozici keramickou dílnu v Chráněném bydlení a to každou středu od
16,00 – 18,00 hod. Lekce 50,-Kč.
			
Informace D. Miková – 734 701 243
17

Naše obec

INSTA informuje
Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu upozorňuje, že pokud bude přivolán
k odstranění poruchy na kanalizační přípojce nebo kanalizační šachtě podtlakové kanalizace a tato porucha bude evidentně zapříčiněna ucpáním nebo poškozením vnitřního vybavení šachty látkami a předměty, které do kanalizace nepatří, bude oprava fakturována
majiteli (majitelům) kanalizační přípojky!
Děkujeme za pochopení. INSTA CZ s.r.o.

připravované akce do konce června
9. dubna 2017		
LOUTKOVÉ DIVADLO PRONITKA
Nejen děti se mohou přijít podívat na divadlo. Pohádka hraná pomocí loutek, které vás
vtáhnou do děje. Začátek 15,00 v mateřské škole. Vstupné 30,- Kč. Občerstvení zajištěno.
13. – 15. dubna 2017	HRKÁNÍ
Také letos od podvečera zeleného čtvrtku, na Velký pátek a v bílosobotním dopoledni se
rozezní obcí hrkače a klapačky při tzv. hrkání, jež nahrazuje zvony, které po dobu tří dnů
svatého týdne utichnou.
22. dubna 2017		DEN ZEMĚ
Opět vás pozveme na sobotní dopoledne do přírody v okolí vesnice, kdy spolu můžeme
uklidit roztroušené odpadky, doplnit břízky a další stromky, samozřejmě na alej i letos
vysadíme nějaký zajímavý druh stromu…
30. dubna 2017		ČARODĚJNICE
V podvečer obcí prolétnou jako každoročně čarodějnice a čarodějové, aby vás pozvali
a vzali se sebou na svůj slet na chatě ve svodnici….
6. května 2017		HODOVÉ ODPOLEDNE
Také letos vás zveme na hodové odpoledne s hudbou, s chutným občerstvením, dětskou
střelnicí a dobrou zábavou. Součástí odpoledne bude i soutěž „O hodový koláč“, takže
už nyní připravujte ingredience pro svůj oblíbený recept na sladkost, kterou překvapíte
ostatní. V rámci hodových oslav bude v kapli svatého Floriána sloužena slavnostní hodová mše. Na své si v období hodů přijdou i sportovní fandové u fotbalového mače svobodní
versus ženatí.
3. června 2017		
VÍCEMĚŘICKÝ VÝŠLAP
V sobotu 3. června od 14,00 proběhne start jubilejního 10. ročníku víceměřického výšlapu
do okolí obce. Tato akce letos asi bude i derniérou, tak si ji nenechte ujít! Do dalších let
možná bude připravena v trochu jiném formátu, než byla doposud.
9. června 2017		NOC KOSTELŮ
V letošním roce se do celostátní akce Noc kostelů zapojí i Víceměřice. V pátek od 18. do
18

Víceměřice

22. hodiny bude možnost navštívit opravenou kapli svatého Floriána a nakouknout tam,
kde se běžně nepodíváte. Dozvíte se i informace o historii kaple, spatříte fotky z rekonstrukce a během večera si můžete poslechnout zajímavé hudební vystoupení a nebudou
chybět i písně v podání chrámového sboru.
24. června 2017		
OSLAVY 700. VÝROČÍ ZMÍNKY O OBCI A SJEZD RODÁKŮ
Už nyní Vás zveme na setkání rodáků, starousedlíků a nových obyvatel obce spojené
s oslavami 700. výročí. Doprovodný program oslav se připravuje pro všechny věkové
kategorie, už od rána. Dopoledne společně vysadíme k příležitosti kulatého výročí čtyři
duby jako symbol naší obce, který se nachází i v našem obecním znaku. Od rána bude
otevřena výstava z nedávno minulého i současného života v obci, na které bude možno
spatřit i ukázku vykopávek, jež byly nalezeny v našem katastru. Odpolední oslavy začnou slavnostním průvodem obcí k zámku a do Bloudníku, kde bude připraveno kulturní
odpoledne pro všechny generace. Pro starší krojovaná hudba, přerušovaná vstupy, které
zaujmou střední i mladou generaci. Pro rodiče s dětmi probíhat moderované odpoledne
s hrami a soutěžemi. Kromě bohatého programu, který se stále piluje, bude připraveno
rozmanité občerstvení. Na večerní zábavě, která naváže na slavnostní odpoledne, bude
hrát Duo Předina. Finální podoba bude včas upřesněna, ale už nyní na tuto akci můžete
pozvat své děti, rodiče, příbuzné a známé.
Toto byl malý nástin akcí, které nás čekají do prázdnin. Na jednotlivé události budete
obvyklými zdroji informací včas pozváni. Jde o to, abyste si včas zajistili termíny na dobu,
kdy akce proběhnou a mohli se jich zúčastnit. Pořadatelé je nepřipravují pro sebe, ale pro
nás všechny, abychom se mohli společně pobavit.

Významná životní jubilea
V prvním čtvrtletí oslavili svá životní jubilea:
paní Ludmila Zahradníčková
paní Jarmila Balherová

pan Vladimír Brandstetter
pan Emil Szentyványi.

Gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2016 se v obci narodilo 5 dětí, které se postupně přivítali při slavnostním vítání
občánku. Přejeme jim, hodně zdraví, štěstí lásky a krásné dětství v naší obci.
Jakub Kameníček
Alice Rábková		
Kateřina Hubená

28. 1. 2016
23. 3. 2016
9. 5. 2016

Veronika Vysloužilová 8. 7. 2016
Milan Stieber		
8. 12. 2016
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Alice Rábková

Kateřina Hubená

Milan Stieber

Veronika Vysloužilová

Jakub Kameníček s maminkou
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