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„Cigánky na masopustu“

Naše obec

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čas odkrajuje z roku 2018, z roku kdy si
připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. Během roku se
bude při různých příležitostech toto
významné výročí připomínat. Obec
k výročí připravuje výstavu ve spolupráci s panem Rieglem a Mgr. Vlčem.
Pro letošní rok je připravena řada akcí,
které přispějí k údržbě obecního majetku a zároveň k lepšímu vzhledu obce.
Pokračují práce na opravě budovy
obecního úřadu. Pracuje se na rekonstrukci kanceláří. Bude pořízen nový
kancelářský nábytek. Tyto práce souvisí i s naplněním požadavků Evropského nařízení 679/2016 tzv. GDPR. Nařízení slouží jako novodobý strašák na
všechny, kteří přichází do styku s osobními údaji. Děláme kroky k tomu, abychom byli připraveni na zahájení platnosti nařízení.
Byly zahájeny práce na opravě oplocení hřbitova. Práce provádí firma Macháček z Prostějova, která byla vybrána ve výběrovém řízení. Práci zbrzdilo
mrazivé počasí. Oprava zídky bude
složitější, mnohé pomníky po obvodu
hřbitova jsou nalepeny až na zídku.
Jsou nestabilní a některé stojí jen díky
tomu, že jsou opřeny o zídku. Práce
musí být hotovy do konce června. Část
nákladů bude kryta z dotace SZIF.
K novému roku byla ukončena činnost
v hospodě. Obec plánuje rekonstrukci.
Ve výběrovém řízení byla na stavební
práce vybrána firma Stavbros. Náklady
na rekonstrukci budou ve výši kolem 4
mil. Kč. Část bude hrazena z rozpočtu
2

obce a část bude hrazena úvěrem. Jak
bude hospoda pak provozována, se zastupitelstvo bude rozhodovat, variant
je více.
V únoru byly podány žádosti o dotace,
které vypsal Olomoucký kraj. Je požádáno na dovybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů, na restaurování
vstupních vrat do budovy zámku a pořízení ozvučovací sestavy. Na konci
dubna se dovíme, kde jsme uspěli.
V plánu je realizace projektu přesunu autobusové zastávky od obchodu
k Molerovému a rekonstrukce zastávky
u Antoníčkového. O dotaci na projekt
má být rozhodnuto v květnu. Uvidíme,
jak s projektem uspějeme.
V současné době se intenzivně pracuje na projektu Modernizace trati Brno
– Přerov. Proběhla celá řada jednání
k přípravě stavby. Trať je rozdělena
do pěti staveb, každý úsek projektuje
jiná projekční kancelář. Naše katastrální území bude podle připravovaného
projektu stavbou významně zasaženo,
změní se ráz krajiny. Úsek Nezamyslice – Kojetín je v přípravě nejdále. Bude
záležet, kdy vláda do stavby pustí peníze.
První čtvrtletí roku je bohaté na celou
řadu společenských a kulturních akcí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto akcí a svou činností přispívají k udržování tradic v obci.
Závěrem Vám všem přeji slunečné jarní dny a krásné prožití velikonočních
svátků.			
Eduard Novotný, starosta obce

Víceměřice

Usnesení č. 30/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 18. prosince 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu ing. Hamalu a p. Buriánka, předkladatele návrhu na
usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou.
3. Střednědobý výhled rozpočtu Obce Víceměřice.
4. Rozpočet Obce na rok 2018.
5. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Víceměřice, p.o.
6. Rozpočet MŠ Víceměřice na rok 2018.
7. Střednědobý výhled rozpočtu Domova u rybníka, p.o.
8. Rozpočet Domova u rybníka, p.o. na rok 2018.
9. Odpisový plán Domova u rybníka, p.o.
10. Rozpočtové opatření č. 6/2017 Domova u rybníka, p.o.
11. Žádost Domova u rybníka o převedení finanční částky ve výši 0,50 Kč z rezervního fondu do fondu investic.
12. Rozpočtové opatření obce č. 12/2017.
13. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2018.
14. Kupní smlouvu na pozemek č. 126/6 v k. ú. Víceměřice.
15. Plán inventarizace majetku Obce na rok 2017.
16. Neuzavření smlouvy na projekt na akci „Revitalizace zeleně v obci Víceměřice“.
17. Smlouvu o dílo „Oprava oplocení hřbitova Víceměřice“ mezi obcí Víceměřice
a Jiřím Macháčkem.
18. Nabídku firmy Stavbros, s.r.o. z výběrového řízení na akci „Oprava hostince
v Bloudníku“.
19. Schválení smlouvy o dílo mezi obcí Víceměřice a firmou Stavbros, s.r.o. Brodek u Pv.
20. Odepsání pohledávky ve výši 15.739,82 Kč z účetnictví.
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení ZO.
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
3. Zprávu o činnosti Mateřské školy.
4. Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
5. Rozpočtové opatření č. 11/2017 – starosty obce.
6. Zprávu finančního výboru.
7. Zprávu kontrolního výboru.
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8.
9.

Zprávu komise pro dodržování OZV.
Zprávu investiční komise.

III. Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi řešit umístění zrcadla v zatáčce u kapličky na Správě silnic.

Usnesení č. 31/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 5. února 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. Program jednání.
2. Ověřovatele zápisu pí. Kalvodovou a Bc. Zbožínkovou, předkladatele návrhu na usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou.
3. Komplexní pozemkové úpravy Poličky – společná zařízení.
4. Plán práce zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2018.
5. Podání žádosti na restaurování vstupních vrat Domova u rybníka.
6. Uzavření smlouvy mezi Obcí Víceměřice a Miloslavem Zajíčkem – předmětem smlouvy je restaurování vstupních vrat Domova u rybníka.
7. Podání žádosti na opravu střechy na obecním úřadě.
8. Podání žádosti na dovybavení jednotky SDH.
9. Nevyvěšení tibetské vlajky.
10. Žádost o poskytnutí dotace Obcí Víceměřice pro Sdružení hasičů ČMS Víceměřice ve výši 20.000,- Kč.
11. Uzavření Smlouvy č. 1 o poskytnutí dotace.
12. Žádost o poskytnutí dotace Obcí Víceměřice pro SK – Mexiko, Víceměřice ve
výši 7.000,- Kč.
13. Uzavření Smlouvy č. 2 o poskytnutí dotace.
14. Žádost o poskytnutí dotace Obcí Víceměřice pro ČZS Víceměřice ve výši
9.000,- Kč.
15. Uzavření Smlouvy č. 3 o poskytnutí dotace.
16. Žádost o finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených, Němčice nad Hanou ve výši 500,- Kč.
17. Příkazní smlouvu mezi Obcí Víceměřice a Bronislavem Mrkvou, předmětem
smlouvy je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad
prováděním stavby – „Oprava oplocení hřbitova“.
18. Příkazní smlouvu mezi Obcí Víceměřice a Ivo Gregorem, předmětem
smlouvy je vykonávání technického dozoru na akci „Stavební úpravy hostince“.
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II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
2. Zprávu o činnosti Mateřské školy.
3. Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. Rozpočtové opatření č. 7/2017 – Domova u rybníka, p.o. Víceměřice.
5. Rozpočtové opatření Obce č. 1/2018 - starosty obce.
6. Dotační programy Olomouckého kraje.
7. Zprávu o připravované modernizaci trati Brno – Přerov.
8. Plán práce kontrolního výboru na rok 2018.
9. Plán práce kulturní komise.
10. Výběrové šetření o stavu životní úrovně v domácnosti prováděné Českých
statistickým úřadem.
III. Zastupitelstvo ukládá:
1. Navrhnout úkoly pro ředitele Domova u rybníka na rok 2018 – Ing. Hamala
a starosta obce.
2. Vytvořit letáček na odpadové hospodářství – pí. Mézlová.
3. Projít Svodnici a označit stromy ke kácení – p. Buriánek a starosta obce.

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
LEDEN - BŘEZEN 2018
•
•
•

Na obci máme novou kronikářku, paní MUDr. Margitu Mézlovou, která převzala kroniku po Mgr. Ivetě Navrátilové, které tímto děkujeme za vedení kroniky.
Tříkrálová sbírka 2018 - v naší obci se vybralo celkem 8.786,- Kč. Charita
Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen Tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2018.
Pohyb obyvatel - K 1. 1. 2018 mělo trvalý pobyt v obci 613 obyvatel. Na
ohlašovně obecního úřadu mělo z různých důvodů trvalý pobyt přihlášeno
22 lidí. V roce 2017 se narodily 4 děti a zemřelo 6 osob, z toho 4 v Domově.
Odstěhovalo se 13 obyvatel a k trvalému pobytu se přihlásilo 31 osob.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech
12. 1. – 13. 1. 2018
Obec Víceměřice
Okrsky Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
obálky účast
obálky
hlasy

% platných hlasů

1

98,99

359

198

55,15

198

196
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číslo Kandidát,Příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

Politická
1. kolo
příslušnost hlasy %

1

Topolánek Mirek Ing.

Senátoři

BEZPP

6

3,06

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

Občan

BEZPP

6

3,06

3

Fischer Pavel Mgr.

Senátoři

BEZPP

14

7,14

4

Hynek Jiří RNDr.

Poslanci

REAL

0

0,00

5

Hannig Petr Mgr.

Poslanci

Rozumní

0

0,00

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

Poslanci

ODA

2

1,02

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

118 60,20

8

Hilšer Marek MU Dr. Bc. Ph.D.

Senátoři

BEZPP

19

9,69

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc. Dr. h. c. Občan

BEZPP

31

15,81

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech
26. – 27. 1. 2018 - 2. kolo
Obec Víceměřice
Okrsky Voliči Vydané
obálky

Volební
účast

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

% platných
hlasů

1

65,12

239

239

100

367

239

číslo Kandidát Příjmení,
jméno, tituly

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo
hlasy

7

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPO

171

71,55

9

Drahoš Jiří prof. Ing.
DrSc. Dr. h. c.

Občan

BEZPP

68

28,45

%

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
První čtvrtletí roku 2018 jsme zahájili
v MŠ tématem: „Všichni jsme součástí vesmíru“. Hlavním cílem bylo, aby
naše děti získaly základní poznatky
o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě a planetě Zemi.
Starší děti zajímalo především prohlí6

žení encyklopedií a časopisů. Všichni
se dozvěděly, proč den střídá noc, proč
je slunce důležité a proč by bez sluníčka nebylo života. K danému tématu
děti zpívaly písničky a tančily tanečky
„hvězdiček“. Vyvrcholením tohoto tématu byla návštěva „Planetária“ v naší

Víceměřice

MŠ, kde děti shlédly příběh „Na dně
mořském“. Byl to pro ně opravdový
zážitek. Koncem ledna jsme také navštívili divadelní představení v Němčicích nad Hanou. Představení známé
pohádky „O Budulínkovi“ mělo u dětí
rovněž úspěch.
Vystoupení dětí na dětských šibřinkách
na téma pohádky „Máša a medvěd“
mělo zase úspěch u rodičů a ostatní veřejnosti nejen z obce, ale i z okolí.
A v tématu pohádek jsme se pohybovali v měsíci únoru 14 dnů. Hodně jsme
si četli, prohlíželi knížky, seznamovali
jsme se s různými pohádkovými postavami, na kterých jsme si ukazovali rozdíl mezi dobrem a zlem. Vyráběli jsme
loutky a děti si samy hrály pohádky
s maňásky s jejich vlastním scénářem.
Sotva jsme se začali zabývat tématem
„Naše tělo“ - jako bychom to přivola-

li! Období chřipek se nevyhlo ani naší
školičce a děti zůstávaly doma jedno
po druhém…
Teď už jsou opět všichni zdraví a ve
školce už to zase bzučí jako ve včelím
úle… Jaro je za dveřmi a blíží se nám
svátky jara. Povídáme si o jaru, učíme
se nové říkanky a písničky a připomínáme si také některé české tradice. Těšíme se na teplé slunečné dny, které se
nám zatím ještě pořád schovávají. Zdobíme si školku, tvoříme, kreslíme, vyrábíme a připravujeme se na velikonoční výstavu, kde bychom chtěli předvést
i ostatním spoluobčanům, jak jsme ve
školce šikovní…
Přejeme všem spoluobčanům krásné
svátky velikonoční a dětem bohatou
pomlázku.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

Vystoupení dětí na Dětských šibřinkách
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Jaro se blíží, příroda ožívá, …
Mrazivé počasí, hrubé kabáty a neforemné čepice se pomalu, ale jistě, stávají minulostí a každý z nás už očekává
příchod jara. Mnoho z nás už netrpělivě čeká na slunečné dny, které nabíjí

energií. U nás, v Domově u rybníka Víceměřice taky očekáváme příchod teplejších dnů nejen proto, že zima byla už
dlouhá, ale těšíme se na novinky, které
nás čekají.

Pétanque
Nevíte co je Pétanque? Nevadí, my
vás to naučíme. Naši uživatelé ve spolupráci se zaměstnanci trénují novou
hru, která je ve světě velice oblíbená,
fyzicky nenáročná a dostupná pro
každého. Koncem roku 2017 se nám
podařilo rozjet výstavbu hřiště na
Pétanque, dokončení je naplánováno
na jaro 2018. Všichni se už těšíme, jak
nové hřiště otestujeme. Cílem sportovní aktivity, kterou jsme se rozhodli
v Domově podpořit je hlavně udržovat zdravého a sportovního ducha
v každém z nás. Fyzicky nenáročná
hra nevyžaduje nějaké speciální dovednosti, jenom trochu tréninku, chuť
udělat něco pro svoje zdraví a v neposlední řadě užít si legraci.

Den otevřených dveří
Systematicky jsme připravili dny otevřených dveří, které jsou připraveny na
jaro a podzim. Už 15. května je naplánovaný Den otevřených dveří, doufáme, že
počasí nás nezklame a prožijeme skvělé
dopoledne. Veškeré informace budou
průběžně uveřejňované. Atraktivní kulturní program, soutěže pro děti, pro8

hlídky, sociální poradna, fotbalový zápas mezi uživateli a zaměstnanci a jiné
akce budou součásti denního programu.
Letos jsme naplánovali Den otevřených
na 15. května, tenhle datum je vybraný
schválně, kdo uhodne proč, dostane malou odměnu. Veškeré tipy bude možné
sdělit ve stánku sociálních pracovnic.

Víceměřice

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Od ledna jsme spustili půjčovnu kompenzačních pomůcek, rozhodli jsme
se učinit tohoto kroku v závislosti od
vzrůstající potřeby lidi odkázaných na
nějakou formu kompenzace. V nabídce pomůcek najdete od lůžka, různé

pomůcky
usnadňující
pohyb a tak dále. Samozřejmostí je kompletní
instruktáž i nácvik chůze,
kvalifikovaný personál je
vám plně k dispozici.

Dietní poradna
Jednou z dalších novinek, kterou je
možno využít je dietní poradna, kterou
je možno využít 1x měsíčně na osobní
konzultaci nebo písemně prostřednic-

tvím e-mailu. Veškeré
informace jsou uvedeny
na našich internetových
stránkách.

Prodej sazenic
Jednou z našich aktivizačních činností je zahrada, pod vedením zkušených
zaměstnanců se naši uživatelé věnují sázení, pěstování ovoce a zeleniny.
Jelikož se jedná o celoroční proces od
přípravy půdy přes sázení, zalévání

až po poslední fázi sběru. Máme pro Vás připravenou nabídku sazenic,
které je možné si objednat
předem osobně, telefonicky nebo přes email.

Oprava atria
Koncem roku 2017 se nám podařila
zrealizovat oprava atria, která byla
zapotřebí. Nádherný prostor v srdci
zámku si zaslouží vypadat důstojně
a také jeho využití je přínosem pro
lidi. Útulný prostor na jaře probudí
kvetoucí rostliny v duchu mini parčíku s vápencovým chodníkem, celou atmosféru přes letní dny dotváří
nenápadné, ale za to hezké, venkovní
osvětlení.
Felipe Sánchez López – ředitel Domova
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
15. 12. 2017 Vánoční koncert (OÚ)
Ve středu 15. prosince připravil starosta
obce společně se zastupiteli pro své spoluobčany Vánoční koncert v kapli svatého Floriána. V 17 hodin zde vystoupil
s perfektně secvičenými melodiemi pan
Martin Dostál na housle doprovázen
panem Ladislavem Gazdagem na elektronické varhany. Své pásmo starších
i moderních melodií od světových ale
i méně známých autorů si hudebníci
sami uváděli a ke každé melodii měli
připravenou, kromě názvu a autora,
i nějakou tu zajímavost o jejím vzniku.
Během večera se v dobré akustice zaplněného svatostánku nesly melodie od
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Bacha, Goudona, Chopina či Brzobohatého nebo Hapky a spousty dalších. Procítěné tóny houslí se vkrádaly do duší
návštěvníků a věřím, že v každém zanechaly i krásný hudební zážitek.
Toto nádherné hudební zastavení
v předvánočním shonu bylo pro všechny balzámem na duši. Po skončení koncertu následovala mše svatá, kterou
sloužil nový nezamyslický farář otec
P. Marek F. Glac. Doufám, že tato akce
nebyla ojedinělým zážitkem a uměleckým počinem a budou následovat podobné nádherné koncerty i během roku.
Petr Buriánek

Víceměřice

20. 12. 2017 Setkání u stromečku (OÚ)
Další akcí k navození vánoční pohody
pořádanou obecním úřadem a kulturní
komisí bylo setkání u stromečku, které
proběhlo 20. prosince. V 17 hodin setkání zahájila svými melodiemi skupina Tondy Bartošíka z Vrchoslavic „Tak
určitě“. Vánoční písničky pak vystřídalo
pásmo dětí z mateřské školy. K pohodové atmosféře přispělo i cukroví upečené
členkami komise, čaj s tvrdidlem nebo
bílá jablíčková. Po skončení vystoupení starosta pozval všechny přítomné
na posezení, které bylo tentokrát v košíkárně. I zde bylo k posezení a přátelské besedě připraveno malé občerstvení
ve formě chlebů s chutnou škvarkovou
pomazánkou. Průběh začátku setkání
u stromečku byl letos bohužel trošku

rozpačitý. Domov u rybníka připravil
ve stejný den pro své uživatele i návštěvníky také sváteční akci s bohatým
programem, jehož poslední vystoupení
se bohužel kryla se začátkem vystoupení u obecního úřadu. A jelikož „nejde
sedět jedním zadkem na dvou židlích“,
pak lidé byli rozděleni na dvou zajímavých akcích, což bylo velkou škodou.
Setkání u stromečku bylo plánováno už
od června, jarmark se začal připravovat až počátkem listopadu. Na letošní
rok to bude chtít určitě se synchronizovat a řádně promyslet společně průběh
těchto předvánočních setkání, aby obě
dvě, poctivě připravené akce si nekonkurovaly a nevyšuměly do prázdna…
Petr Buriánek
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27. 12. 2017 Z Kozlova až na Předinu
(KOPR, ČZS, SDH)
Rok uběhl jako voda, vánoční svátky jak
by smet a byl tu 27. prosinec a to je už
po devět roků neměnné datum pro povánoční vycházku na Předinu.
Po ránu bylo příjemné, zimně – teplé počasí, které zrovna není ideálem pro výšlap, který vede hliněnými polními cestami. A ještě v kombinaci s noční mlhou
bylo dokonáno – hliněný terén i tráva
byly pěkně oslzlé. Přesto jsme se po setkání na vrcholu Kozlova rozhodli vyrazit na trasu. Z Víceměřic nás letos vyšlo
jen osm, další šestka statečných se k nám
přidala nad Poličkami. Ani v náročném
terénu jsme nezapomínali na pravidelný
pitný režim, prokládaný pro tuto akci
doporučovanými vlastními dopingovými prostředky z destilovaného ovoce.
Obvyklou trasou po horizontu jsme jakž
takž suchou nohou dorazili až k poslednímu stoupání pod Předinou. Zde byl
terén jako obvykle asi nejhorší a nejblátivější a obejít není kudy. Přesto jsme
návrší Přediny ve zdraví dobyli a mohli jsme si dát malou obědovou pauzu.
Cateringové vozidlo hasičů již bylo na
místě, plápolal táborák, špekáčky nařezané, občerstvení připraveno. Po malé
svačince připravené nad ohněm nebyli
pochodníci ani letos ochuzeni o pravidelnou pohodovou porci veršů stvoře-

ných k příležitosti pochodu. Po občerstvení a morálním povzbuzení jsme ještě
společně uklidili prostor návrší od odpadků, jež tam zanechala neznámá „čuňata“, která mezi námi žijí a hrdě se hlásí k Homo sapiens. Odpadků byl plný
pytel. A potom už jsme vyrazili zpět na
cestu k domovu. Nahoře pěkně foukalo,
ale jak jsme sešli do údolí, do Kobeřic,
vítr ustal a vysvitlo sluníčko. Pak už se
oddíl turistů trochu rozptýlil, každý šel
svým tempem a trasou, která mu vyhovovala, ale s jednotným cílem, který byl
ve víceměřické hasičárně. Zde jsme se
opět téměř všichni sešli. Proběhlo zde
závěrečné vyhodnocení, všichni účastníci obdrželi za výkon pamětní „léstek“.
Cestou ztracené kalorie mohli doplnit
chlebíčky „od Marušky“. Opět musím
připomenout, že akce probíhá díky velké podpoře zahrádkářů, kteří přispívají
na občerstvení na Předině a díky místním hasičům, kteří nám zajišťují dovoz
a přípravu cateringu na Předině i v hasičárně, kde nám poskytují azyl na vyhodnocení. Závěrečné občerstvení je věnováno pořádajícím „Burdou“.
Všem zúčastněným a zainteresovaným
na této společně recesní akci ještě jednou
za pořadatele moc děkuji.
Petr Buriánek

31. 12. 2017 Silvestrovský ohňostroj (SDH, OÚ)
Podvečer posledního dne roku patří
už po patnáct let silvestrovskému ohňostroji, který pro své spoluobčany, ale
i návštěvníky z okolních obcí, připra12

vují za podpory obecního úřadu místní
hasiči. Ne jinak tomu bylo i letos. Po
celodenních přípravách a chystání prostorů i samotné světelné show se s na-
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stávajícím soumrakem začali scházet
první návštěvníci, skupinky, skupiny
a pak už i davy lidí, kteří v příjemném ne zcela zimním - jasném, bezvětrném,
teplém počasí, vyrazili na procházku
a přišli z daleka i z okolí zhlédnout tradiční víceměřický ohňostroj.
Pro všechny bylo připraveno rozmanité občerstvení, ať klobásy pro mlsný
zub nebo teplý svařák, grog či čaj pro
zahřátí organismu. Ani děti nepřišly
zkrátka - opět kromě čaje byl připraven i dětský sekt nebo čoko-banánové
chuťovky, ale hlavně i takzvaný „malý
dětský ohňostroj“, který začal rozrážet
nebe asi dvacet minut po sedmnácté
hodině.

Na ten „velký“ si účastníci museli ještě
chvíli počkat. Ale ani při čekání se nenudili, popíjeli, korzovali, potkávali se
a pobavili při přátelských setkáních.
K tomu všemu se tentokrát v dobře ozvučeném prostoru nesla hudba.
S úderem šesté hodiny pak nastala
dlouho očekávaná nebeská show, která
letos stála opravdu za to. Ohnivé efekty
vypouštěné k nebi krásně synchronizovaly s doprovodem „Vltavy“ od Bedřicha Smetany. Po skončení ohňostroje
pak zazněla státní hymna, při které se
na molu rozsvítil rok 2018. Připravený
ohňostroj byl pak ve finále oceněn uznalým potleskem všech zúčastněných.
Petr Buriánek

31. 12. 2017 Vítání nového roku
na Kozlově (ČZS)
V posledních minutách roku 2017 vyrazili příznivci pobytu na zdravém
vzduchu a nevšedních zážitků od
svých televizorů, táců s chlebíčky a jednohubkami, z tepla svých obýváků, na
nejvyšší položené místo ve Víceměřicích, na kopec Kozlov.
Zde spolu s ostatními chvíli vyčkali
a pak společně přivítali nový rok 2018.
Při vzájemných gratulacích, polibcích
a přáních, již byl obzor ze všech stran
ozářen tisíci záblesky ohňostrojů a světelných efektů z míst blízkých i vzdálených. Díky dobré viditelnosti bylo
možno spatřit i ohňostroje ve Vyškově
či na druhé straně v Kojetíně, Chropyni
či Kroměříži. Návrším Kozlova se pak
nesla spontánně zazpívaná česká hym-

na. Letos jsme ale přidali i část slovenskou, neboť se opět naší akce zúčastnili
i pravidelní přátelé ze Slovenska. A nejen tato návštěva na vítání roku dodává
punc „světovosti“. Mezi zúčastněnými
byla i sedmičlenná skupina „Dřevnovčáků“ nebo Čech žijící v Anglii. Letos
se nás na návrší nad obcí sešlo opět
přes třicet. Ani tentokrát nechyběl sladký čaj či bublinky od zahrádkářů. Další
spousty sektů či něčeho ostřejšího na
přípitek si přinesli účastníci sami.
Jsem rád, že jsme se opět sešli a společně jsme v klidu, bez dělobuchů a světlic, přivítali a pak správnou nohou
při zpáteční cestě vykročili do nového
roku 2018.
Petr Buriánek
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19. 1. 2018 Hasičský bál (SDH)
V pátek 19. ledna se již odpoledne sešli hasiči v košikárně, aby připravili sál
na tradiční hasičský bál. Bylo třeba nachystat stoly, židle, dokončit výzdobu
sálu. Na občerstvení si připravili sklenice a nádobí do baru. Připravovala se
tombola.
Po 19. hodině se již začali scházet hasiči, kteří byli nachystáni postarat se
o zdárný průběh plesu. Kolem 20,00
hod. se postupně zaplnil sál návštěvníky hasičského bálu. Obsazena byla téměř všechna místa. K poslechu a tanci
hrála skupina Předina.
K občerstvení bylo připraveno velké
množství nealko i alkoholických nápo-

jů. K zakousnutí si hosté vybírali mezi
domácím bufetem, chlebíčky nebo
bramborovým salátem s řízkem, který
byl téměř přes celý talíř. K vínu a pivu
si mohli zakoupit slané pochutiny nebo
oříšky.
Pan Balher od začátku bálu všem vykládal, že se mu tentokrát nepodařilo
přesvědčit ženy ani chlapy - hasiče, aby
připravili kulturní vložku večera.
Ale ženy ho překvapily. Kolem
22,00 hod. se začaly některé ženy nenápadně vytrácet ze sálu, aby se připravily na své vystoupení. Nejdříve předvedly hasičské hrátky v hasičských
uniformách. Cvičení se jim vydařilo.

Vystupující na plese
14
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Pak předvedly taneční vystoupení ve
slušivých šatových zástěrách. Svým
vystoupením potěšily nejen překvapeného pana Balhera, ale i všechny
účastníky plesu. Pan Balher poděkoval
tanečnicím za krásné vystoupení. Zároveň se omlouval, že si nenachystal ani
odměnu pro ně. Ale šikovní pořadatelé
mysleli na všechno. A tak se v rukou
pana Balhera objevila velká kytice růží.
S dojetím tanečnice odměnil za jejich
krásné vystoupení růžemi. Zábava
byla příjemná. Lidé se dobře bavili. Ke
zlepšení nálady některých lidí ještě přispěly výhry z bohaté tomboly.
Pořadatelé, kteří stáli za barem a viděli
ke vchodovým dveřím, měli ještě jed-

no překvapení. Před 23,00 hod. se ve
dveřích objevila skupina lidí, kteří byli
jen tak po domácku, někteří dokonce
v kraťasech. Nejdříve jsme si mysleli, že se chystá půlnoční překvapení.
Ale to jen přišli návštěvníci, kteří byli
zrovna na návštěvě v naší obci. O plesu předem nevěděli. A tak přišli jen tak
ze zvědavosti nakouknout, jak probíhá
vesnická tancovačka. Po dohodě s pořadateli jsme je pustili dále do sálu.
A i oni se dobře bavili.
Hudba hrála do 2,00 hodin. Po odchodu posledních účastníků plesu pořadatelé trochu uklidili a spěchali domů,
aby alespoň něco naspali.
Margita Mézlová, kronikářka

20. 1. 2018 Dětské šibřinky (SDH)
V sobotu 20. ledna již ráno po 9,00 hod.
byli hasiči opět v košíkárně, aby přichystali sál na odpolední dětské šibřinky. Už pohled na vystavené ceny bohaté tomboly napověděl téma dnešních
šibřinek - „MÁŠA a MEDVĚD“.
Děti už si dopředu vybíraly ceny, které
by chtěly určitě vyhrát. Všechny holky
zaujala panenka Máša. Kluci se těšili, že vyhrají některé z aut. Pěkný byl
i velký medvěd.
Na začátku šibřinek byla největší fronta u stolu, kde se prodávaly losy do
tomboly. Přichystané byly dvě tomboly. Velká na ceny, které byly vystavené
v sále. A malá, lístečková, kdy ihned po
otevření losu děti zjistily, jestli los vyhrává nebo ne.
Děti ze školky si připravily program.
I maminky se podílely na přípravě.
A tak většina holčiček měla šatičky

a šátek na hlavě, který nosí holčička
Máša. Kluci měli hnědé oblečení a někteří i masku medvěda. Každé dítě
mělo svého plyšového medvídka.
Zahájení šibřinek bylo s velkým medvědem, Mášou a jejich zvířecími kamarády.
Děti ze školky předvedly krásný program. Básničky střídaly písničky. Některé děti vystupovaly sólově, jiné ve
skupinkách. Všem se líbilo mluvit do
mikrofonu. Za vystoupení děti dostaly
sladkou odměnu. Program pokračoval
přehlídkou všech masek. I všechny děti
v maskách byly odměněny sladkostí.
Po vystoupení dětí z MŠ mladí hasiči
za pomoci pořadatelů přichystali jednotlivá stanoviště na hry a soutěže.
Děti trénovaly zručnost, postřeh. Mohly si stavět různá puzzle nebo řešily
hlavolamy a logické hry pro větší děti.
15
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I u stolu, kde byly pastelky a obrázky
k tématu šibřinek, bylo stále plno. Děti
malovaly Mášu a medvěda. Vymalovávaly různé obrázky nebo hledaly rozdíly mezi obrázky. Velký zájem dětí byl
o velké plastové kostky. Děti stavěly
různé hrady, komíny. Čím větší stavba
byla, tím více bylo potřeba pomoci rodičů. A tak na šibřinkách platilo - kdo si
hraje, nezlobí a také - staví celá rodina.
Po 16,00 hod. jsme rozdali ceny z malé
tomboly. Všechny ceny si děti vyzvedly. A už nedočkavě čekaly na velkou
tombolu. Některá děvčata dokonce
zkoušela ovlivnit pořadatele. Chtěla,
aby se šli podívat k nim na stůl, jaká
mají čísla losů a pak při tahu na panenku Mášu vytáhnout jejich los. Někteří
chlapci měli vybranou cenu. Cenu tak

moc chtěli, že jinou odmítali. A tak na
závěr tomboly, kdy panenku Mášu vyhrál chlapeček, došlo na výměnu. Svoje
vysněné auto, které vyhráli Horákovi,
vyměnil za Mášu.
Jaké by to byly šibřinky, kdyby si nemohli pohrát i pořadatelé. Většina
z nich se už na tuto chvíli těší. Tentokrát
měli za úkol z plastelíny a papírových
doplňků vytvořit zvířátka. Ta postavit
na podložku a obrázek dotvořit - kytičkou a motýlkem. Všem se dílo zdařilo,
a tak si zasloužili velkou odměnu.
Obě akce byly hojně navštíveny. Myslím, že byly obě zdařilé a pobavili se
dospělí i děti.
Hasičům patří poděkování za přípravu
a za zdárný průběh akcí.
Margita Mézlová, kronikářka

Máša a její kamarádi
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27. 1. 2018 Zeliáda (ČZS)
První zahrádkářskou akcí v letošním
roce se stala „Zeliáda“, kterou jsme připravili v košíkárně v sobotu 27. ledna.
Letošní ročník patřil z pořadatelského
hlediska opět k těm úspěšnějším. Do
zahájení soutěže se sešlo 136 vzorků
konzervovaného ovoce a zeleniny. Již
sehraná parta pořadatelů, ať při příjmu
nebo při chystání na tácky, správném
označení a rozmístění na stoly (podle
mých mnohdy asi až přehnaně pedantských požadavků), s nadhledem vychystávání zvládla běhen asi 40 minut, což je
na množství vzorků nádherný čas. Ale
vůbec nešlo o čas, ale o to, aby vzorky
k ochutnávání pro degustátory byly co
nejčerstvější. A to moje neustále přesouvání vzorků??? Snaha je, aby výsledný
dojem z degustace byl zážitkem a jelikož
se jí i očima, proto dbáme i na 100% upravenost stolu a vzorků.  Chtěl bych tímto
všem členkám i příznivkyním zahrádkářů za pěkný, důstojný a hladký průběh
příprav i samotné soutěže poděkovat.
Po koncertu příprav následovala samotná soutěž a ochutnávání. Degustátorů letos byl nedostatek, avšak dle víceměřské
už asi tradice, opět – téměř nadpoloviční
většina byla přespolních. Potěšila nás
i návštěva a aktivní zapojení se do soutěžení od zástupců z několika zahrádkářských organizací z celého okrsku a to se
ještě další omluvili z důvodu práce v komisích u prezidentských voleb.
Také letos se sešla rozmanitá paleta chutí, konzervovaných zelenin a ovoce na
sladko či na kyselo. A že všechny lákaly
k ochutnávce, o tom svědčilo přes 130
odevzdaných degustačních lístků, kdy
na jednom musí koštér ochutnat a ohod-

notit celou kategorii. Značí to tedy, že každý vzorek byl ochutnán a ohodnocen
v průměru 25 degustátory a to už je, si
myslím, pro hodnocení velice objektivní
počet. Po sečtení a zpracování degustačních lístků vzešlo toto oficiální pořadí:
Zelí (17)
1. Foltýnová Miroslava - Němčice/
Hanou
2. Horák Josef - Víceměřice
3. Novotný Tomáš - Víceměřice
Okurky (20)
1. Sedláčková Eva - Tištín
2. Novotná Pavla - Víceměřice
3. Kalvodová Hana - Víceměřice
Přílohy (37)
1. Novotná Pavla - kápie - Víceměřice
2. Sedláčková Eva - hřibová čalamáda - Tištín
3. Krpcová Vladimíra - jablka s křenem - Doloplazy
Kompoty (20)
1. Horáková Jarmila - dýně -Víceměřice
2. Ševčíková Jarmila - dýně - Víceměřice
3. Buriánek Petr - třešně s meduňkou - Víceměřice
Marmelády (30)
1. Pulter Jiří - ostružinová - Pivín
2. Krug Walter - jahodová - Dětkovice
3. Vydláková Iveta - meruňková Víceměřice
Mlsy (8)
1. Hartelová Marie - ořechové
škvarky - Víceměřice
2. Štéblová Jana - pečený čaj - Víceměřice
3. Novotná Pavla - bezový med –
Víceměřice
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Všem vítězům ještě jednou gratulujeme. Nám ostatním popřeju citlivější
ruku a chuťový cit při chystání a výrobě vzorků na příští ročník, ať se ve
výsledkové listině objeví i vzorek s na-

ším jménem. Ještě jednou všem děkuji
za vzorky, za návštěvu, za degustování
a těším se na shledání v příštím, již 13.
ročníku „Zeliády“.
Petr Buriánek

10. 2. 2018 Masopust (SDH)
V letošním roce se u nás v obci konal
Masopust v nejzazším možném termínu, a to v sobotu 10. února. I letos jsme
zůstali u již několikaleté zajeté tradici,
že se v jeden den uskuteční masopustní
průvod i pochování basy Barborky.
Členové sboru dobrovolných hasičů
a mnoho příznivců se sešlo v osm hodin v košíkárně, aby se přichystali na
celodenní průvod obcí. V devět hodin
se průvod cirka třiceti masek přesunul
před obecní úřad, kde nám starosta
obce předal právo a my se mohli vydat na dlouho cestu po celé obci. Ne-

18

vynechali jsme žádné stavení, někteří
spoluobčané nás již vyhlíželi a vítali
s občerstvením. Někdo měl připraveno občerstvení v podobě jednohubek,
chlebíčků, koláčků, koblihů, řízečků,
a dalších rozmanitých dobrot. Nepohrdli jsme hrnkem teplého čaje a nechybělo i občasné zahřátí v podobě
„štvrtéčky“, která přišla vhod, jelikož
letošní počasí masopustu bylo velmi
chladivé. I přesto, že jsme se u několika
stavení dříve narozených rodáků zastavili na delší dobu, s průvodem jsme
skončili kolem čtvrté hodiny odpole-
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dní. Určitě tomu přispělo i to, že naši
mladí hokejisté z průvodu zvonili na
domy před námi a lidé již na nás čekali.
Tak jsme měli relativně dostatek času,
abychom se aklimatizovali na večerní
ostatkovou veselici.
Začátkem osmnácté hodiny se začala
košíkárna postupně plnit, až nezůstalo
místečko prázdné. Účast byla opravdu
vysoká, přišli mladí, staří, ženy, muži,
děti, prostě všichni ti, kteří se chtěli
pobavit. Občerstvení bylo připraveno,
na stolech nechyběly koláčky, koblihy,
nakrájené klobásy a pro každého byla
připravena porce míchaných vajíček
s chlebem a v pozdějších hodinách
přišla vhod i výborná domácí sekaná.
Jelikož v letošním roce byla ušita nová
výzdoba košíkárny, pověšené právo,
kterému se měl každý příchozí poklonit, bylo velice nenápadné. Následkem
toho byl dlouhý seznam hříšníků, kte-

ří se nepoklonili a museli předstoupit
před slavný soud, kde se buď vyplatili, nebo dostali vyplaceno od policajta.
Nechyběla ani tradiční tombola, která
se losovala kolem deváté hodiny, aby
si jí užily i přítomné děti. O půlnoci
proběhlo za nářku a hlasitého breku
přítomných pochování basy Barborky. Právo bylo předáno zpět starostovi
s tím, že se za našeho celodenního působení v obci nic nestalo a masopustní
veselice byla ukončena. Samozřejmě
v zábavě se pokračovalo dále.
Myslím si, že celá akce proběhla v pořádku, ti, co se chtěli bavit, dorazili
a věřím tomu, že nelitovali a již se těší
na příští rok. Chtěla bych za dobrovolné hasiče poděkovat všem našim příznivcům, kteří se k nám přidali a vytvořili společně s námi dobrou náladu,
kterou jsme mohli předávat ostatním.
Jarmila Mézlová
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3. 3. 2018

Gořalka roku 2018 (SDH, ČZS, OÚ)

V sobotu 3. března se uskutečnila další
degustační akce, tentokrát se ochutnávaly pálenky a likéry v 9. ročníku víceměřické gořalky roku.
Do soutěže bylo nasazeno 27 vzorků
pálenek, z toho 12 soutěžilo ve skupině
jádrovin, 8 pálenek bylo švestkových
a 7 vzorků bylo zařazeno do kategorie
ostatních – zde se sešly vínovice, meruňky, mirabelky či třešňovice. V ovocných likérech bylo nominováno 11
vzorků a v likérech krémových se utkaly vzorky čtyři.
Kategorie pálenek letos degustovalo 16
degustátorů, z toho jedna žena. Likéry
ochutnávalo a hodnotilo 11 převážně
žen. Letošní nasazení vzorků i degustátorů bylo velice optimální. U pálenek
pod 20 vzorků je málo, třicet je už zase
moc na to, aby každý ochutnal všechno. Šestnáct koštérů je také velice solidní počet pro objektivní hodnocení. Také
návštěvníků se sešlo dost. Jako obvykle
ovšem hrubě převažovali cizí – ať jako
hosté nebo degustátoři. Byli tu Prostějováci, Držováci, Němčáci, Dřevnovčáci, Olomoučáci či Přerováci. Z uvedených informací jasně vyplývá, že
hodnocení bylo velice objektivní. Ještě
malou vsuvku. Dle slovního hodnocení
většiny degustátorů byl letošní ročník
velice vyrovnaný s vysokou kvalitou
pálenek. Vínovice či jabkovice zdatně
konkurovaly pálenkám švestkovým.
Z tohoto složitého výběru nakonec vzešlo tohle pořadí.
Švestky
1. Hasník Josef - Prostějov
2. Žvátora Miloslav - Dřevnovice
3. Dvořák Jiří - Němčice nad Hanou
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Jádroviny
1. Malčík Zdeněk - hrušková - Víceměřice
2. Balher Jiří - jablečná - Víceměřice
3. Horák Jaroslav -jablečná - Víceměřice
Ostatní
1. Plachý Pavel - vínovice - Víceměřice
2. Dvořák Jiří - meruňkovice Němčice nad Hanou
3. Ambrož Petr - vínovice - Prostějov
Krémové likéry
1. Štéblová Jana - vaječný - Víceměřice
2. Pekárková Anna - kakaový - Víceměřice
3. Hartelová Marie - karamelový Víceměřice
Ovocné likéry
1. Zůvala Robert - višňovka - Víceměřice
2. Buriánek Petr - ovocný - Víceměřice
3. Horáková Jarmila - punčový - Víceměřice
Všechny jmenované vzorky a jejich
majitelé byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Ještě jednou gratulujeme a už se těšíme na rok příští, kdy
se uskuteční jubilejní 10. ročník naší
soutěže. A na závěr připomenu vysoce
pravdivé motto naší akce: „Kdy se pije
slivovica??? Když je!!!“

Petr Buriánek

Víceměřice

4. 3. 2018 Setkání seniorů (OÚ, KK)
Začátkem března se opět po roce konalo „setkání seniorů“, na jehož přípravách a průběhu se podíleli zastupitelé
obce v čele se starostou, členky kulturní komise a zaměstnanci obce. Setkání
probíhalo od 14 hodin v košíkárně Domova u rybníka.
Letošní chřipkové období se bohužel
podepsalo jak na účinkujících, tak i na
seniorech. Z vystupování se omluvily
děti ze školky, prořídlé řady byly i u samotných hostů.
Setkání zahájil starosta obce přivítáním
všech účastníků a seznámením s programem odpoledne. Prvními vystupujícími byla skupina „Druhý dech“,
která své vystoupení pojala v seniorském duchu, které se během písničky
změnilo ve svižný moderní tanec. Po
nich vystoupili malí tanečníci z taneční
školy Hubený v Prostějově, kteří předvedli několik rozličných tanců. Za svůj
krásný výkon byli odměněni bohatým
potleskem. Během přestávky před dalším vystoupením seznámil starosta návštěvníky s tím, co se v loňském roce
zdařilo, co se plánuje a očekává v roce
letošním a letech dalších. Starostu pak

vystřídal ředitel Domova u rybníka,
který všechny pozdravil a krátce seznámil s plánovanými změnami a další
činností a nabídkou služeb v Domově.
Poté již následovalo další vystoupení
skupiny „Druhý dech“, tentokrát s taneční parodií na kultovní muzikál Pomáda. Rytmus rokenrolu a choreografie účinkujících vykouzlila úsměv na
tváři nejednoho seniora, kteří v rytmu
podporovali vystupující potleskem. Po
vystoupeních následovalo občerstvení,
kdy místo obvyklých řízků byl letos
připraven guláš s knedlíky. Po hlavním chodu ještě následovala káva a zákusek. A to už svou produkci zahájilo
oblíbené hudební duo Martin Dostál
s houslemi a Ladislav Gazdag s harmonikou, kteří stejně jako v minulých
letech svými melodiemi brzy rozproudili dobrou zábavu, která ve zpěvu
při sklence dobrého vína vydržela návštěvníkům až do večerních hodin. Je
velká škoda, že velká část pravidelných
návštěvníků, díky chřipkové epidemii,
o letošní vydařené setkání přišla.
		
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
28. 1. 2018 Výroční schůze ČZS
Následující den po Zeliádě, v neděli 28. ledna, proběhla v košíkárně výroční členská schůze naší ZO Českého
zahrádkářského svazu. Po tradičních
bodech jednání a zhodnocení toho, jak
se nám v naší činnosti při pořádání akcí

dařilo či nedařilo, bylo velice potěšující zprávou a bodem schůze to, že jsme
mezi nás mohli přijmout čtyři nové
členky s chutí pracovat a zúčastňovat
se našich zahrádkářských aktivit.
Po oficiální části schůze následovalo
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občerstvení a nesoutěžní degustace jablek, prohlídka kronik a volná zábava.
Při dobrém vínku, ale i bez něj, jsme na
„lidovú“ notečku prozpěvovali i bez
hudebního doprovodu. Myslím si, že
slavnostní zhodnocení a oficiální zakončení činnosti uplynulého roku 2017
proběhlo pohodově a důstojně.
Ještě bych chtěl vzpomenout milou
událost, kdy jsme při příležitosti životního jubilea mohli předat okresní svazové ocenění příteli Oldřichu Špačkovi,

dvojnásobnému bývalému předsedovi
naší základní organizace. Gratulujeme
a přejeme hodně zdraví do dalších let.
Dalším oceněným členem byl za dlouholetou práci pro naši organizaci, ale
i v okresní radě, oceněn děkovným
diplomem dlouholetý předseda organizace přítel Ludvík Ševčík. Také jemu
k ocenění i životnímu jubileu gratulujeme a přejeme hodně zdraví a vitality
do dalších let.
Petr Buriánek

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Chtěli bychom Vás i touto formou,
v obecním časopise, pozvat k aktivní
účasti a návštěvě na naší připravované
„Velikonoční výstavě“, která proběhne
v pátek 30. března a v sobotu 31. března, v době od 9 do 18 hodin v košíkárně

Domova u rybníka. Podrobný program
a další informace najdete na
pozvánkách ve svých schránkách.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Zahrádkáři

ZE ŽIVOTA SK - MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK
Víceměřice – Mexiko, z.s.
Na úvod pro připomenutí jako klub
SK Víceměřice – Mexiko, z.s. hrajeme
2. ligu malé kopané Prostějov při Okresním sdružení České unie sportu Prostějovska, z.s.
Dále bych rád pozval všechny členy
klubu na členskou schůzi, která se bude
konat v pondělí 9. 4. od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ Víceměřice. Prosím
v případě zájmu účast potvrďte jednomu z uvedených kontaktů níže:
1. Michal Hamala, tel.: 775 334 981,
email: 007michal@seznam.cz nebo
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2. Vladimír Fialka, tel. 602 361 868,
email: vladimir.fialka@tudc.cz.
Na programu bude zhodnocení činnosti
klubu za rok 2017, plány a cíle pro rok
2018 pro činnost v soutěžní fázi klubu,
plán spolupráce s obcí a další možnosti
činnosti klubu.
Soutěžní okénko, aneb jak se nám dařilo a rozpis turnajů.
Po podzimní části soutěže se nacházíme na 4. místě, viz průběžná tabulka na
další straně.

Víceměřice

Pořadí Mužstvo

Utkání Výhry

Remízy Prohry Skóre Body

1.

Smržice B

7

6

1

0

25:12

19

2.

Dřevnovice

6

4

1

1

39:16

13

3.

Čehovice-Hluchov 7

4

1

2

25:15

13

4.

Víceměřice

6

3

0

3

17:14

9

5.

Graphic PV

7

1

3

3

18:22

6

6.

Hymláci PV

7

2

0

5

19:51

6

7.

Zavadilka PV

7

1

1

5

12:13

4

8.

Béci PV

5

1

1

3

8:20

4

Tab. 1: – Výsledková tabulka po podzimní části fotbalové sezóny 2017/2018
Cílem pro jarní část soutěže je posunout se na přední místa v tabulce s konečným umístěním do 3. místa. Protože
už nám jaro klepe na dveře, tak i naše
soutěž bude brzy zahájena, proto bych
vás chtěl jménem našeho klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s. pozvat na následující turnaje, především ty zvýrazněné - v domácím prostředí:
0.
Dohrávka odloženého utkání
z podzimní části, sobota 21. 4. 2018,
hřiště Víceměřice
8.00
SK DŘEVNOVICE – BÉCI SOKOL 2 PV
9.00
SK MEXIKO – BÉCI SOKOL 2
PV
1.
Turnaj, sobota 28. 4. 2018, hřiště Víceměřice
8.00
SK DŘEVÁCI ČEHOVICE,
HLUCHOV – SK DŘEVNOVICE
9.00
SK MEXIKO VÍCEMĚŘICE
– SK DŘEVÁCI ČEHOVICE, HLUCHOV
10.00 SK DŘEVNOVICE – HYMLÁCI PV
11.00 SK MEXIKO – HYMLÁCI PV
2.
Turnaj, sobota: 12. 5. 2018, hři-

ště Dřevnovice
8.00
SK DŘEVNOVICE – FC ZAVADILKA PV
9.00
FC ZAVADILKA – SK MEXIKO
10.00 SK DŘEVNOVICE – GRAPHIC
PV
11.00 GRAPHIC PV – SK MEXIKO
3.
Turnaj, sobota: 26. 5. 2018, hřiště Víceměřice
8.00
SK DŘEVNOVICE – TJ SOKOL
SMRŽICE“B“
9.00
SK DŘEVNOVICE – BÉCI SOKOL 2 PV
10.00 SK MEXIKO – TJ SOKOL
SMRŽICE“B“
11.00 SK MEXIKO – FC BÉCI SOKOL 2 PV
4.
Turnaj, Sobota: 9. 6. 2018, hřiště Dřevnovice
8.00
SK DŘEVNOVICE – SK MEXIKO
9.00
FC ZAVADILKA PV – SK DŘEVÁCI ČEHOVICE, HLUCHOV
10.00 HYMLÁCI – GRAPHIC PV
11.00 TJ SOKOL SMRŽICE“B“ – FC
BÉCI SOKOL 2 PV
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Kulturní a sportovní akce s účastí SK Mexiko na rok 2018:
1. 10. 2. 2018 Masopust,
2. 6. 5. 2018 hodový fotbal (svobodní versus ženatí),
3. 06/2018 1. ročník běhu „Poznej Víceměřice“, termín bude upřesněn,
4. 14. 7. 2018 Mexiko cup – 12. ročník Memoriálu Antonína Dostálíka.

Obr. 1: Masopust 2018 Foto: Marcela Iránková, 10. 2. 2018
Tímto bychom Vás rádi pozvali na
všechny výše jmenované akce.
Dále pro vás ve spolupráci s Obcí
Víceměřice připravujeme 1. ročník
běhu „Poznej Víceměřice“, který se
bude konat v červnu 2018. Varianty
běžeckých tras budou voleny jak pro
„neběžce, tak i „běžce“, občerstvení
a doprovodná zábava bude zajištěna.
O podrobnějším programu a termínu
vás budeme včas informovat.
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Kdo by měl zájem o podporu klubu,
stát se členem, popř. jakýmkoli jiným
způsobem přispět
a zapojit se do činnosti klubu, tak 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

Víceměřice

STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE
Tentokrát se podívejme na události počátkem roku 1949. Po skončení války
byly problémy s nedostatkem potravin na trhu. Proto byl zaveden lístkový systém na základní životní potřeby.
Pro osvěžení starším a vysvětlení pro
mladší ročníky. Každý občan dostal
na období jednoho měsíce lístky, které
odevzdal při koupi jednotlivých druhů zboží. Šlo o lístky na potraviny,
textil, obuv, … Ceny u takto nakupovaného zboží byly pevné a stejné po
celé republice. Systém zaručoval všem
základní dostupnost životních potřeb.
Souběžně ale běžel tzv. černý trh, nelegální, s vyššími cenami dle dohody
mezi prodávajícím a kupujícím. Takový prodej byl ve skutečnosti pokračováním prodeje nedostatkového zboží,
zejména potravin, po dobu II. světové
války.
Na vesnici byla dostupnost potravin
vyšší zásluhou pracovitosti dospělých
i každodenním povinnostem dorůstajících dětí v rodinách při práci na zahradě, případně na políčku a při chovu drobných hospodářských zvířat.
V téměř každém domě byla ve chlívku alespoň jedna koza pro mléko a na
jaře kůzlata. Vždyť víceměřické hody
počátkem května byly vlastně postaveny na požívání kozlečího masa. Byla
chována prasata, husy, kachny, slepice,
krůty, králíci, holubi, … Pro osvěžení
paměti - ze zabitého prasete se povinně
odevzdávalo určité množství vyškvařeného sádla, stažená kůže ze hřbetní
části prasete tzv. krupón a po určité období i silné kosterní kosti. V obci bylo
několik selských hospodářství s koň-

mi, ale také drobnějších zemědělců,
kde polní těžké práce byly konány za
pomoci krav. U hospodářů si lidé kupovali kravské mléko.
Vraťme se ale k počátku r. 1949. Ne
u všech domků byla zahrádka nebo
kousek pole k pěstování zemědělských
plodin. Taková situace byla zejména
v částech obce Chaloupky, Zábraní,
u horního dvora (Uherkovo). Byly
podány žádosti o přidělení ploch k zahrádkaření a to z majetku obce. Vedení obce se situací zabývalo a finanční
komise na svém jednání 3. března 1949
projednala a doporučila prodat níže
uvedeným občanům plochy k zahrádkaření. Pozemky byly prodány v prostoru za mostem k Němčicím před
hřbitovem Aloisu Sovíkovi - 1499 m2,
Stanislavu Pavlátkovi 1000 m2, následně Františku Uherkovi, Břetislavu Zatloukalovi, Františku Kroupovi a Josefu Leštinskému. V části nad hřištěm
získali zahrádky Jan Zatloukal 1625
m2, Jan Kolařík 1627 m2 a Antonín
Sovík 1625 m2. Novou zahrádku o výměře 1069 m2 koupil Karel Kubát směrem u chodníku do Svodnice. Původní
krátké zahrádky u domů mezi mosty
byly prodlouženy a novými vlastníky
se stali Bedřich a Marie Sovíkovi - 638
m2, Petr a Alžběta Pišlovi - 508 m2,
Ludvík a Vlasta Elefantovi (Ševčíkovi)
- 718 m2 a Julie Richtrová (č.p. 109) 1240 m2. Prodejní cena se pohybovala
dle třídy půdy od 1,10 - 2,00 Kčs/m2.
Zahrada byla prodána i Vojtěchu Crhákovi u potoka mezi dvěma mosty.
Plocha byla v šedesátých letech rozšířena o prostor bývalé obecní váhy.
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Samostatnou část otevřených neoplocených ploch tvořily tzv. „podílky“,
které byly před regulací Broděnky při
polní cestě na Mořice a sahaly až k potoku. To byla velká výhoda při zalévání pěstované zeleniny a dalších plodin. V obci se na nových zahrádkách
začalo intenzívně pracovat. Jen pro
představu. Vlastníci zahrádek nad fotbalovým hřištěm chodili s konvičkami
pro vodu na zalévání dolů do rybníka
a následně v každé ruce plnou konev
vody tahali do svahu, aby uhasili žízeň pěstovaných rostlin. Každý se

snažil vypěstovat zejména jarní zeleninu co nejdříve a pěknou vzhledem.
Zahrádkáři se navzájem mezi sebou
„popichovali a provokovali“. Budovala se pařeniště, několik zahrádkářů vstoupilo do založené ZO Českého
svazu zahrádkářů a ovocnářů v Nezamyslicích a následně počátkem šedesátých let byla ustavena samostatná
organizace i v naší obci a úspěšně díky
obětavosti několika jedinců, pracuje
i v současnosti.
Ludvík Ševčík

ZE ŽIVOTA KLUBU DŮCHODCŮ
Zdraví je v životě vždy na prvním místě
Zdraví je základem spokojeného a aktivního života každého člověka. Čím
je člověk starší, tím více nebo méně se
projevují nashromážděné problémy
u každého z nás. Některé jsou důsledkem konaného zaměstnání, kvality
životosprávy, životního stylu, civilizačních stresů, atd., některé vychází ze
získaných dědičných dispozicí od našich předků. Zmírnit některé zdravotní
problémy se může snažit každý sám. Je
dobré mít ale pokud možno co nejvíce informací jak nemocem předcházet
nebo alespoň konat tak, aby se prudce
nezhoršovaly. Proto Klub důchodců
uspořádal ve středu 7. března odpoledne v kulturní místnosti Domova u rybníka p.o. přednášku s besedou a nabídkou produktů Mgr. Jarmily Podhorné
z Brodku u Konice. Pozváni byli nejen členové Klubu, ale všichni zájemci
včetně uživatelů Domova.
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Firmu NADĚJE založila Mgr. Podhorná před více než 20 lety a od samého začátku spolupracuje s odborníky
a zdravotní nezávadnost produktů
každého výrobku potvrzuje ministerstvo zdravotnictví. Firma vyrábí a nabízí tinktury - výtažky z bylin,
pupenů, některé jsou obohaceny o gemmoglukany. Poslední řadou jsou
bylinné a pupencové výtažky s energií včelího bio pole vyráběné v období včelí aktivity. Nabízené produkty
nemají charakter léku. Jsou užívány
jako tzv. „kúry“, které jsou prováděny
souběžně s užíváním léků předepsaných odbornými lékaři. Kúry jsou užívány jako doplněk. Jednotlivé kúry na
přání žadatelů jsou sestaveny podle
skutečných zdravotních problémů,
kdy každá z nich má specifický účinek
podle základní suroviny, z které jsou
vyráběny.
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Přednášející Mgr. Podhorná měla v naší
obci přednášku s nabídkou produktů
již v r. 2008 a byl o ni opakovaně zájem
i tentokrát. Jen pro zajímavost uvádím,
že od nás odjížděla na přednášku ještě v tentýž den do Němčic nad Hanou
a ve čtvrtek 8. 3. měla svoji přednášku
s nabídkou produktů v Nezamyslicích.
Přednášky u nás se účastnilo celkem
17 posluchačů, kteří si pozorně vyslechli hodinové vyprávění o založení,
produkci a dalším předpokládaném
vývoji firmy. Následovala beseda a individuální jednání zájemců zakončené nákupem doporučených tinktur na
sdělené zdravotní problémy jednotlivých osob. Besedy se účastnili především starší spoluobčané, na mladší

zatím tolik zdravotní problémy nedoléhají a nemají tedy péči o své zdraví na
prvním místě denní potřeby. Chci ale
zdůraznit, že jde zejména o prevenci ve
věci péče o své tělo, ne léčbu.
Na závěr každý z účastníků obdržel
nově aktualizovanou brožuru o GEMMO terapii s popisem jednotlivých
výrobků, na co působí, jak se užívají
a součástí je i platný ceník. Je zakoupena i ilustrační kazeta o firmě. Klub
ji nabídne k prohlédnutí zájemcům
v průběhu jarního období. Termín
bude veřejně vyhlášen. K dispozici je
také několik výše uvedených brožur,
které je možno zdarma získat u p. Jany
Svobodové.
Ševčík Ludvík

VELIKONOCE
Hody, hody, doprovody,
zapomeňte na neshody,
Velikonoc užívejte,
vespolek se dobře mějte.

Velikonoční svátky.
Jelikož již téměř za dveřmi jsou velké
svátky „Velikonoce“, stojí za to připomenout si, proč je slavíme. Velikonoce (latinsky pascha - přechod), jsou
nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou mrtvých vstání Ježíše
Krista, ke kterému došlo třetího dne
po jeho ukřižování. V užším pojetí se
Velikonocemi míní slavnost mrtvých
vstání Páně (Boží hod velikonoční,
resp. její vigilie na Bílou sobotu „velká noc“ - v širším pojetí se myslí
Velikonoční tridium, období od Zele-

ného čtvrtka až do sobotní vigilie a je
součástí postní doby. V západní křesťanské tradici neděle. Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po jarním
úplňku, po rovnodennosti na měsíc
březen či duben. Pravidla určení data
stanovil roku 325 První nikajský koncil. Velikonoce trvají padesát dní až
do Letnic.
Velikonoce jsou především symbolem
jara a plodnosti. Velikonoce mají své
symboly – beránka, kříž, velikonoční
ohně, vajíčko, kočičky, svíce.
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Beránek – představuje Ježíše, obětovaného za spásu světa.
Kříž je nejdůležitější symbolikou, Kristus byl odsouzen k smrti ukřižováním.
Tento trest byl považován za nejvíce
krutý a ponižující.
Velikonoční ohně – symbolizují vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí.
Od tohoto ohně se pak zapalují velikonoční svíce (paškál). A to je chápáno
jako znamení života.
Vajíčko je symbolem nového života,
neboť samo zárodek v sobě obsahuje.
Vajíčka se barví nejvíce červeně (jako
symbol dělohy).
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali
přicházejícího Krista.
Velikonoce jsou časem oslav a veselí. V Česku je pradávnou a prastarou
tradicí hodování a pomlázka. Na ve-

likonoční pondělí ráno chodí muži
a chlapci po domácnostech svých přátel a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou pomlázkou z vrbového proutí.
Pomlázka je spletena obvykle ze čtyř
až dvaceti proutků a ozdobená stužkami. Dle tradice muži při šlehání pronáší koledy. Šlehání nesmí být bolestivé
a způsobovat příkoří. Za pomlázku
dává žena muži barevné vajíčko. Pověst praví, že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok
zdravé a uchovaly si plodnost. Zvyky
se napříč českými zeměmi mírně mění.
Proto mějme na paměti, abychom tuto
tradici zachovali, chovat se při šlehání
žen a dívek ohleduplně. Hezké svátky
velikonoční a pohodu Všem přeje celé
zastupitelstvo obce.
Jarmila Zbožínková

Z pera pana Outraty
Milí čtenáři,
hned při zahřmění první petardy na
břehu rybníka mi naskočila vzpomínka na nezapomenutelnou silvestrovskou noc před třemi desítkami let, kdy
matka příroda si s mnohými z nás krutě
zahrála a mnohé i zaskočila.
Já byl tehdy se svým skautským oddílem na tradičních zimních prázdninách
v loveckém srubu pod Smrkovinou
v údolí Bystré Řečice v srdci Beskyd.
Znaveni odpoledním lyžováním na
„Sluneční stráni“, kluci pozorně naslouchali četbě dobrodružné knihy, dřevěné kukačky oznámily hodinu před
půlnocí, kdy se zvenčí ozvala rána,
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podobná výstřelu z kulovnice. Vzápětí
druhá, a třetí… V unavených očích kluků se objevil strach. Zavřenou knihu
jsem položil na dubový stůl, na ramena
hodil teplý ovčí kožich, na hlavu beranici a s rozsvícenou lucernou vyrazil
ke dveřím. Uvolněným obdélníkem se
z noční tmy vyvalila do teplé místnosti vlna mrazivého vzduchu, bolestivě
pálícího v plicích a měnícího se v mléčnou hustou a příšerně mrazivou mlhu.
Strašidelné rány, nejenže nezeslábly,
nýbrž i houstly a ozývaly se, jak zdola od říčky, tak také shora z úbočí hory.
S hlavou plnou starostí, co se to děje,
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jsem probděl celou dlouhou noc mezi
vyděšenými, ale klidně oddechujícími
kluky. Jenom zvolna nás do klidného
novoročního rána probouzely paprsky sluníčka. Teprve pátrání v širokém
okolí chatky nám odhalilo tajemství
noční kanonády. To silný mráz, jehož

hodnota klesla během dvou hodin
o dvacet stupňů, štípal a půlil mohutné
kmeny staletých buků a javorů. Našli
jsme i několik kusů zhaslé jelení a srnčí
zvěře. Na tuto tragickou událost roku
se nedá zapomenout.

Setkání seniorů
Velký dík zastupitelstvu obce a všem,
kteří se jakýmkoli činem podíleli na
příjemném posezení důchodců.
Velký obdiv, vyjádřený bouřlivým potleskem si zasloužila parta seniorů
z nedalekých Kralic, výstižně nazvaná
„Druhý dech“, provokující a vyzývající přítomné seniory k tomu, že zákonité stáří se může prožívat i jinak,
než v bačkorách za kamny a s fajfkou
v hubě. Díky vám, za tuto osvětu a výzvu k napodobování plného a radostného života i v tomto vyšším věku.
Bez ohlušujícího potlesku bezesporu
největším překvapením bylo vystoupení dvojice tanečníků, vlastně ještě dětí,

z taneční školy p. Hubeného z Prostějova. Ukázka několika „latinských tanců“ byla svým provedením ukázkou
mistrů tance. Jen nekonečně dlouhý
potlesk jim byl odměnou.
Stejně mohutný potlesk by si měla vyslechnout kuchařka, či kuchař, podávaného guláše.
Závěr tohoto příjemného odpoledne
vyvedla na stupínek nejvyšší dvojice
výborných muzikantů. Přítomných
sice v košíkárně ubylo, ale písně všeho
druhu ještě dlouho pronikaly do ulice.
Jen houšť a větší kapky!
Bohumil Outrata

ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
Vážení čtenáři a spoluobčané,
přináším Vám malé statistické shrnutí
návštěvnosti obecní knihovny v roce
2017.
počet registrovaných čtenářů 45
počet čtenářů do 15 let		
11
počet výpůjček dospělým čtenářům
beletrie			
1196
naučná literatura
110
počet výpůjček dětem
beletrie			
41
naučná literatura
3
výpůjčky časopisů		
580

V knihovním fondu máme 2760 knih
různých žánrů a z toho je 522 svazků
knih naučné literatury. Aby bylo opravdu z čeho vybírat, tak máme půjčeno
250 knih z regionálního fondu v Prostějově. Přijďte se podívat a třeba si nějaký
titul vyberete a vypůjčíte.
Otevírací doba knihovny je každé pondělí od 14,00 – 18,00 hodin. 		
Anežka Novotná, knihovnice
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Informace k odpadovému hospodářství
Ze všech stran slyšíme, jak správně
třídit odpad, děti ve školkách, ve školách se o tom dozvídají a je to na to
kladen velký důraz. Skutečnost je ale
jiná. Z celkového množství komunálního odpadu je 73 % odvezeno běžným
způsobem. Z tohoto množství je 55 %
uloženo na skládkách, 18 % spáleno ve
spalovnách a využito pro výrobu tepelné energie a 15 % ještě recyklováno.
Tříděný odpad dělá pouze 13 % z celkového množství odpadů. Což je
opravdu málo. Podle statistiky je na
jednoho obyvatele odhadnuto 320 kg

odpadu za rok. V roce 2011 se na jednoho obyvatele vytřídilo 46 kg.
Do roku 2025 by měl začít v Česku
platit absolutní zákaz skládkování netříděného komunálního odpadu. Stát
chce podporovat výstavbu spaloven,
a to za pomoci peněz z EU. Pokud se
začnou hromadně stavět spalovny,
může to mít vliv i na vyšší ceny vyvážení popelnic. Stavba jedné spalovny
vyjde až na dvě miliardy. Ministerstvo
životního prostředí chce proto změnit
poplatky tak, aby skládkování nebylo
tou nejlevnější variantou.
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Proto ZAČNĚME poctivě třídit a snížit
tak náklady obce na netříděný komunální odpad. Obec se snaží zajišťovat
dostatek nádob na tříděný odpad, postupně se stále další dokupují. A jak
již několikrát bylo v obecním časopise
zmiňováno, dbejme i na pořádek kolem sběrných nádob

Pokud máte doma nějakou věc, které se chcete zbavit (ledničky, sekačky,
televize, atd.), neváhejte se obrátit na
zaměstnance obce, rádi Vám s tím pomohou.
TAKHLE OPRAVDU NE!

Přehled jednotlivých druhů odpadů 2015-2017 (uvedeno v hlášení ISPOP)
Kód odpadu

Komodita v tunách

2015

2016

2017

200101

Papír

5,103

4,630

4,761

200139

Plast

3,547

4,039

4,645

200102

Sklo bílé

3,624

4,204

2,026

200102

Sklo barevné

2,809

3,909

4,343
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Kód odpadu

Komodita v tunách

2015

2016

2017

150105

Nápojový karton samostatně

0,103

0,094

0,105

150105

Nápojový karton ve směsi

---

---

---

170405

Železo a ocel

1,070

0,452

7,933

170402

Hliník

200301

Směsný odpad

150110

0,040
112,191

114,359

112,695

Obaly obsahují zbytky nebezpeč- 0,0950
ných látek

0,140

0,180

170102

cihly

9,080

--

170605

Stavební materiál obsahující azbest

1,080

--

170904

Směsné stavební a demoliční odpady 1,460

1,340

--

200121

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 0,004

0,005

--

200127

Barvy, lepidla, pryskyřice

200201

Bioodpad

157,24

137,9

780200

Olověné akumulátory

0,0090

--

Textil-eco

1,801

1,606

0,120

Termíny sběru nápojových kartonů
29. 6. 2018
21. 9. 2018
14. 12. 2018

INFORMACE PRO VEŘEJNOST
Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který
v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud
zapsaná v katastru nemovitostí jako
vlastník nebo jiný oprávněný označena
dostatečně určitě.
V § 65 katastrálního zákona se ÚZSVM
ukládá vést o nemovitostech s nejed-

noznačným vlastníkem evidenci, tuto
evidenci zveřejnit na svých internetových stránkách a údaje předat obecnímu úřadu, na jehož území se nemovitost nachází, s tím, že obecní úřad údaje
zveřejní na úřední desce. Dále zákon
ukládá ÚZSVM provést v součinnosti
s příslušným obecním úřadem šetření
k dohledání vlastníka.
Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně ho vyzve, aby
předložil listiny dokládající jeho vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřa33
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du, nebo uplatnil svá vlastnická práva
v občanskoprávním řízení. Přihlásí-li se ÚZSVM osoba, která tvrdí, že je
vlastníkem nemovitosti, ÚZSVM ji písemně vyzve, aby listiny dokládající
její vlastnictví předložila katastrálnímu
úřadu, nebo uplatnila svá vlastnická
práva v občanskoprávním řízení.
Nepodaří-li se vlastníka zjistit a uběhne-li lhůta podle občanského zákoníku,
má se za to, že nemovitost je opuštěná. Toto ustanovení zákona vychází ze
skutečnosti, že k vlastnictví takových
nemovitostí se dlouhodobě nikdo nehlásí, neplatí z nich daně, nepečuje o ně,
a tak lze předpokládat, že tyto osoby nevykonávají vlastnické právo ke
svým nemovitostem ve smyslu § 1050
odst. 2 nového občanského zákoníku. Po
uplynutí 10 let nevykonávání vlastnického práva se nemovitost považuje za
opuštěnou a stává se vlastnictvím státu.

Pokud osoba (fyzická nebo právnická) zjistí, že je vlastníkem nemovitosti
uvedené na seznamu zveřejněném na
webové adrese www.uzsvm.cz, může
se obrátit na místně příslušné odloučené
nebo územní pracoviště ÚZSVM, jehož
kontaktní údaje nalezne na téže webové
adrese. Místně příslušné pracoviště ÚZSVM poradí osobě, která není v katastru
nemovitostí dostatečně nebo vůbec uvedena, jak dále podle zákona postupovat.
Seznam nemovitostí zveřejněný webu
ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje
výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel
od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního podle § 64 zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí, v platném
znění. K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít nejen Microsoft
Excel, ale např. aplikaci OpenOffice.org,
která je k dispozici bezplatně na adrese
http://www.openoffice.cz/stahnout.

Vysvětlivky zkratek použitých v seznamech nemovitostí:
k.ú.

katastrální území

OPSUB

oprávněný subjekt

OPO

oprávněná právnická osoba

OFO

oprávněná fyzická osoba

r.č.

rodné číslo

IČ

identifikační číslo právnické osoby

Podíl čitatel

vlastnický podíl v čitateli

Podíl jmenovatel

vlastnický podíl ve jmenovateli

Právní vztah - název

právo k nemovitosti

LV

list vlastnictví
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb.,
katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou
označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3
zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníky nemovitostí a další oprávněné
osoby, kteří nejsou označeni v katastru
nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili
ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti
u místně příslušného pracoviště Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva
týká, je zveřejněn na webových stránkách
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050,
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že
ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2
tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Pozvání na připravované akce
30. – 31. 3. 2018		
21. 4. 2018		
30. 4. 2018		
5. 5. 2018		
6. 5. 2018		
10. 6. 2018		
6/2018			

Velikonoční výstava			
Den Země				
Slet čarodějnic				
Hodové odpoledne			
Hodový fotbal				
Koncert v kapli				
1. ročník běhu „Poznej Víceměřice“

(ČZS)
(OÚ)
(SDH, ČZS)
(SDH, ČZS, OÚ)
(SK – Mexiko)
(OÚ)
(SK-MEXIKO)
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(SK-MEXIKO)
6/2018
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Naše obec
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