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Naše obec

Vážení spoluobčané, čtenáři,
ani jsme se nenadáli a je tu opět léto.
Čas prázdnin a dovolených. Doufejme, že prázdninové měsíce budou teplé a slunné, aby si děti užily koupání.
Květen byl chladný a deštivý, ale deficit
vláhy se projevuje stále. V červnovém
čísle loňského roku jsem psal o nedostatku vody v Želečce a Brodečce. Po
roce je stav vody v tocích stejný. Voda
v místním rybníku se drží zhruba na
stejné hladině, díky spodní vodě. Zarostly obnažené břehy. Velmi těžko se
vysvětluje, že je to stav, se kterým projekt mokřadu počítal. Některé nádrže
v okolí mají s vodou ještě větší problémy. V současné době je zadána studie
proveditelnosti zásobování rybníka vodou z potoku Brodečka.
Osmnáctého května byl předán obci,
zástupcem Quantum reality a JUDr. Vítem, areál za obchodem. Bylo náročné
dojednat kupní smlouvu, několikrát se
upravovaly a doplňovaly body smlouvy. Objekt byl koupen za 4 995 000 Kč.
Část byla zaplacena z rozpočtu obce
a na částku 4 miliony Kč byl vzat úvěr
u ČSOB. Úvěr je splatný do června 2024.
Objekt se podařilo zaregistrovat do
Národní databáze brownfieldů. Zaregistrované objekty mají možnost žádat
o dotaci z programu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití, po splnění dalších požadavků.
Obec zde má záměr vybudovat Obecní
dvůr - hasičskou zbrojnici, zázemí pro
spolky, moštárnu, přesunout muzeum,
zázemí pro zaměstnance obce, sklady.
Protože od staveb nejsou žádné dokumentace, prvním krokem bude zaměření
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stávajícího stavu a zpracování záměru.
Velkou výzvou do budoucna je, co
s komunálním odpadem. Podle informací Česká republika zaspala a nyní
hledá řešení, kam s ním. V republice
chybí kapacity na zpracování 1,3 milionu tun odpadu. Od roku 2024 má byt
omezeno nebo zakázáno skládkování,
s tím porostou poplatky za uložení na
skládce z nynějších 500 Kč za tunu na
1850 Kč za tunu. To znamená, že jen
navýšením poplatků se cena za osobu v našem případě zvedne ze 450 Kč
na 800 Kč. Našim společným cílem by
mělo být snížení množství směsného
odpadu. V obci máme rozmístěno pět
hnízd, kde je možné odkládat papír,
plast, sklo čiré i barevné, na dvou místech jsou kontejnery na oblečení, boty,
hračky. Na třech místech jsou velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad. Místní hasiči sbírají
železo a elektro odpad. Po domluvě je
možné do kontejnerů u čističky odložit stavební suť, velkoobjemový odpad
a železo. V budově obecního úřadu je
umístěn box na baterie a nádoba na olej
z domácností. Každé čtvrtletí se do pytlů sbírá nápojový karton. Ve spolupráci
s Eko-Komem budou rozmístěny kontejnery na plechovky. Bylo možné si do
domácností pořídit kompostéry. V obci
máme širokou možnost třídění odpadu. Za poslední roky nám množství
směsného komunálního odpadu mírně
každý rok narůstalo. V roce 2018 poprvé kleslo množství tun o 11%. Olomoucký kraj má vizi, jak situaci s odpady
po roce 2024 řešit. V roce 2015 byl zalo-

Víceměřice

žen spolek Odpady Olomouckého kraje, z.s., do kterého vstoupilo 148 obcí
a měst. Záměrem bylo soustředit velké
množství odpadu a s dalším subjektem postavit spalovnu. Od záměru se
pomalu ustupuje. Zakládá se akciová
společnost Servisní společnost odpady
Olomouckého kraje a.s., která má za cíl
soustředit 100 000 tun odpadu a pokusit se s ním obchodovat. Obce si mají

akcie odkoupit podle počtu obyvatel.
Čas asi ukáže, zda tato cesta vede k cíli.
Závěrem bych Vám všem popřál, krásné a pohodové letní dny, krásné dovolené, hodně sluníčka. Hlavně následující měsíce prožité v klidu, ve zdraví
a v pohodě.
Eduard Novotný,
starosta obce

Usnesení č. 6/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 25. 3. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Jarmilu Hubenou a Petra Buriánka
3. rozpočtové opatření č. 1/2019 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
4. schvaluje kupní smlouvu, jejímž předmětem je koupě pozemku par. č. st.
16/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2412 m², jehož součástí je stavba,
budova č.p. 83 v části obce Víceměřice, zapsané na LV č. 177 pro obec v k.ú.
Víceměřice za pořizovací cenu ve výši 4,994.955 Kč
5. smlouvu o úschově
6. výběrové řízení pro poskytnutí úvěru ČSOB, a.s., Smlouvu o úvěru, Úvěrové
obchodní podmínky ČSOB a Zvláštní podmínky vyplývající ze zahrnutí financování projektu do programu CEDBG a
7. rozpočtové opatření č. 3/2019
8. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti
na úseku projednání přestupků, mezi Obcí Víceměřice a Statutárním městem
Prostějov
9. vnitřní směrnici č. 1/2019
10. vnitřní směrnici č. 2/2019
11. projekt Revitalizace zeleně v obci Víceměřice, podání žádosti o podporu,
Smlouvu na revitalizaci zeleně v obci Víceměřice, uzavřenou mezi Obcí Víceměřice a fi. Tizzi, engineering, s.r.o., jejímž předmětem je projekt „Revitalizace zeleně v obci Víceměřice“
12. dotace pro Rybářský spolek a pro ČZS
13. zamítnutí žádosti Domova pro seniory v Tovačově o finanční výpomoc
14. zamítnutí finanční výpomoci pro Babybox Praha
15. finanční příspěvek pro Svaz tělesně postižených, Němčice nad Hanou
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. trvání úkolu pro zakoupení registrační pokladny
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. projekty na investiční a neinvestiční akce obce r. 2019
6. zápis ze schůze finančního výboru
7. zápis ze schůze kontrolního výboru
8. ústní zprávu o činnosti kontrolního výboru
9. žádost Charity Kojetín

Usnesení č. 7/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 10. 4. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Jaroslava Ryšku a Luboše Novotného
3. revokaci Kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě pozemku par. č. st.
16/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2412 m², jehož součástí je stavba, budova č.p. 83 v části obce Víceměřice, zapsané na LV č. 177 pro obec
v k.ú. Víceměřice
4. revokaci Smlouvy o úschově
5. revokaci řízení pro poskytnutí úvěru ČSOB, a.s., revokaci Smlouvy o úvěru, Úvěrové obchodní podmínky ČSOB a Zvláštní podmínky vyplývající
ze zahrnutí financování projektu do programu CEDBG a
6. kupní smlouvu, jejímž předmětem je pozemek par. č. St. 16/2, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2412 m², jehož součástí je stavba, budova č.p.
83 v části obce Víceměřice, zapsány na LV č. 177 pro obec Víceměřice, k.ú.
Víceměřice za pořizovací cenu 4,994.955,- Kč
7. výběr poskytovatele úvěru - ČSOB, a.s.
8. úvěrové obchodní podmínky ČSOB a Zvláštní podmínky
9. uzavření Smlouvy o úvěru
10. uzavření Smlouvy o poradenství a smlouvy příkazní, jejímž předmětem je
poskytovat příkazníkovi komplexní tuzemské daňové poradenství podle
požadavků příkazníka, zejména v oblasti daně z příjmů právnických osob
a daně z přidané hodnoty
11. uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi obcí Víceměřice a Olomouckým krajem, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. jejímž
předmětem je strpění uložení a provozování – věcné břemeno právo umístění, provozování a oprav autobusové zastávky na části pozemku p.o.
445/1 v k.ú. Víceměmřice
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Usnesení č. 8/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 27. 5. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Bc. Jarmilu Zbožínkovou a Janu Musilovou
3. návratnou finanční výpomoc MŠ
4. Veřejnoprávní smlouvu, uzavřenou mezi Obcí Víceměřice a MŠ Víceměřice
5. účetní závěrku Domova u rybníka, p.o., za rok 2018
6. zhoršení výsledku hospodaření za rok 2018 na hlavní činnost a zlepšení hospodářského výsledku na hospodářskou činnost Domova u rybníka
7. úhradu zhoršeného výsledku hospodaření z rezervního fondu na nerozdělený zisk předcházejících let
8. rozpočtové opatření Domova u rybníka, p.o. č. 2/2019
9. účetní závěrku za rok 2018 MŠ Víceměřice a výsledek hospodaření a převod
výsledku hospodaření do rezervního fondu
10. účetní závěrku obce za rok 2018
11. závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
12. střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2020-2021
13. rozpočtové opatření obce č. 5/2019
14. přijetí dotace Olomouckého kraje na opravu střechy v MŠ
15. dofinancování opravy střechy v MŠ
16. smlouvu č. 2019/02424/OSR/DSM o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“
17. přijetí dotace na opravu hasičského auta
18. schválilo dofinancování opravy hasičského auta
19. smlouvu o poskytnutí dotace na opravu hasičského auta, uzavřenou mezi
Obcí Víceměřice a Olomouckým krajem
20. přijetí dotace na opravu památníku pozemkové reformy
21. schválilo Smlouvu na opravu památníku pozemkové reformy, uzavřenou
mezi Obcí Víceměřice a Olomouckým krajem
22. prodej 35 kusů palet cihel
23. prodej 4 kusů kovových velkoobjemových kontejnerů
24. záměr prodeje domu č.p. 47
25. žádost a Smlouvu o dotaci pro SDH
26. smlouvu s Charitou Kojetín o finanční výpomoci
27. smlouvu o dotaci pro ČZS
28. smlouvu o dotaci pro spolek Rybářů Víceměřice
29. stanovisko FV – neposkytnout finanční výpomoc Svaz TP
30. stanovisko FV – neposkytnout finanční výpomoc Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených v ČR, Klub Radost, Prostějov
31. stanovisko FV - neposkytnout finanční výpomoc Lince bezpečí
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Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zakoupení registrační pokladny do hospody
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti MŠ
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
5. inventarizace majetku Domova, MŠ a Obce
6. rozpočtové opatření č. 4/2019 starosty obce
7. zápis ze schůze finančního výboru
8. zápis ze schůze kontrolního výboru
9. zprávu o činnosti kulturního výboru

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jdeme do finále…
Ve školce právě probíhá poslední měsíc
tohoto školního roku, který je plný aktivit a činností zvolených tak, abychom
trávili s dětmi co nejvíce času venku
a využili sluníčka. Za sebou máme celodenní výlet do ZOO Lešná, kterého
se zúčastnilo 24 dětí. Přestože máme
ve třídě i děti dvouleté a z výletu jsme
měli zpočátku obavy, musím poznamenat, že se výlet podařil a děti si to moc
užily. Děti se pilně věnovaly tréninku
na sportovní olympiádu. Učily se skákat na míčích, házet na cíl, závodit na
koloběžkách a učit se předávat si štafetový kolík. Bohužel jsme se z důvodu
přesunutí termínu sportovní olympiády nezúčastnili, tak snad v příštím roce
bude počasí shovívavější. Proběhlo
slavnostní vyřazování předškoláků. Ve
školce proběhly „minimaturity“, kde
děti předvedly svým nejbližším, jaké
mají znalosti a za svůj výkon byly odměněny. Tohoto slavnostního rituálu
se v letošním roce zúčastnili pouze tři
předškoláci.
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14. 6. jsme přijali pozvání Agrodružstva Tištín na den otevřených dveří,
kde si děti prohlédly hospodářská
zvířata i moderní zemědělskou techniku. Čekalo nás i vystoupení pro
seniory v Domově u rybníka, které
bylo z důvodu nepříznivého počasí
zrušeno.
Koncem června nás ještě čeká hledání
pokladu skřítka Vítka, který se u dětí
těší také velké oblibě.
Děti přijdou do školky naposled ve
čtvrtek čtvrtého července a potom
nás všechny čekají letní prázdniny,
na které se jistě všichni těší.
Naši školku čekají přes prázdniny
velké opravy. Obci se podařily získat
finanční prostředky na novou střechu.
Doufáme, že opravy zdárně proběhnou a opět se v naší školce sejdeme
1. září a přivítáme společně nové děti.
Všem přejeme krásné léto plné zážitků a odpočinku.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Aktivní život v Domově u rybníka
Slunečné počasí nás láká k mnoha pohybovým aktivitám a i v naší
organizace jsme nezůstali pozadu.
Pro uživatele jsme připravili mnoho
sportovních a kulturních akcí, jako

jsou různé zábavy, výlety a sportovní
akce. V tomto článku Vás seznámíme
se stěžejními akcemi, které stojí za
zmínku.

Pepíkovský turnaj ve stolním tenise
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise je
v naší organizaci dlouholetou tradicí,
která se obvykle koná 19. 3., a proto je
pojmenována podle svátku Josefa. Na
tuto sportovní akci se sjíždí několik
Domovů z celé Moravy, mezi něž patří
Hodonín, Kyjov, Střelice, Zlín, Břežany
a Křižanov. Dohromady se sejde kolem
padesáti účastníků, kteří jsou podle
výkonnosti rozděleni do jednotlivých

skupin. Největším soupeřem hráčů Domova u rybníka jsou sportovci ze Zlína,
což přináší velmi náročný a dlouhý boj
o první, druhá a třetí místa. Závěrem
bychom chtěli poděkovat všem organi-

zátorům této akce v čele s paní Lenkou
Trněnou, která pamatuje všech předešlých 21. ročníků a také vedení Domova u rybníka, které tuto akci zaštiťuje
a umožňuje setkávání sportovců.
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Plavecké závody Hodonín
V úterý 16. dubna 2019 se naše plavecké družstvo ve složení Vlček J., Ringl
Z., Pata J., Olah P. a Krčál M. účastnilo
XIV. ročníku jarních závodů v plavání.
Závodníci byli rozděleni do rozplavby, ve které si nejlépe vedli Vlček J.
(50 m) a Ringl Z. (25 m). Tito dva borci
postoupili do finálových skupin, kde

oba získali 5 místo. Trenér tohoto týmu
považuje pátá místa za velice slušné
umístění z celkového počtu 60. závodníků. Toto umístění se podařilo splnit
díky pravidelné návštěvě a přípravě
v aquaparku Vyškov. Celému plaveckému družstvu patří velké poděkování.

SENI Cup Havlíčkův Brod
14. ročníku SENI CUPU v kopané se
účastnil Domov u rybníka 29. května
2019 v Havlíčkově Brodu. Po slavnostním zahájení tohoto velkolepého turnaje prošli naši hráči po velmi dobrém
výboru základní skupinou, kde porazili PSS ZAHRADU 5:1, DZR TEREZÍN
8:1, PO PAPRSEK 9:1 a tím si zajistili
postup do semifinále. Tam narazili na
těžkého soupeře z VEJPRT, se kterým
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prohráli 5:3. Tím se dostali do zápasu
o bronz s týmem KOPRETINA ČERNOVICE, který po bojovném výkonu
a disciplinované hře vyhráli naši fotbalisté 3:2. Zajistili tak Domovu u rybníka
krásné 3. místo. Celý tento turnaj provázel bohatý kulturní program, známé
osobnosti a dostatek občerstvení pro
sportovce. Celému družstvu patří velké poděkování za kvalitní výkon.

Víceměřice

Sportovní hry Zubří
Jako každoročně, tak i letos se naši uživatelé účastnili 44. SPORTOVNÍCH
HER konaných v Zubří. Termín letos
připadl na začátek června a to od 3. 6.
do 7. 6. 2019. Tohoto náročného sportovního klání se účastnilo 15 závodníků, kteří po velmi dobrých výkonech,
jak v atletických disciplínách nebo závodivých hrách získali slušný počet
medailí. Tyto hry probíhaly za krásného slunečného počasí, občerstvení

a bohatého kulturního programu. Naši
sportovci se vrátili velmi spokojeni
a bez zranění.
Na následující dny připravujeme mnoho
zajímavých akcí, mezi něž patří: přátelské posezení seniorů, letní besídka, hasičské závody, diskotéka, filmové úterky
pro seniory, turnaj v boccii a mnoho zajímavých výletů po naší vlasti.
Vít Fialka, Antonín Hanslíček,
aktivizační úsek

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
13. 4. 2019
Den Země (OÚ)
V sobotu, týden před Velikonocemi, se sešli příznivci zeleně a přírody
při svém společném svátku - na Dni
Země. V letošním roce jsme se opět rozdělili na několik skupinek. Mladí hasiči
s doprovodem vzali rukavice a pytle a šli uklidit nepořádek kolem cesty
k nádraží a pak na zpět polní cestu
kolem „přerovské“. Další skupina šla

uklízet do Svodnice a u toku Brodečky
a zbytek účastníků šel dosazovat nové
břízky do březové aleje, které postupně nahrazují ty staré umírající. Po břízách jsme pak šli k rybníku, kde jsme
vysadili dvě převislé vrby a na „Aleji“
pak dvě mandloně. Ke konci už poprchalo, a tak jsme byli všichni urousaní,
a proto tentokrát nedošlo k finálovému
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opékání špekáčků, které starosta rozdal
jako drobné poděkování účastníkům.
I přes nepřízeň počasí si myslím, že se
sešlo dost příznivců přírody a uděla-

li jsme pro sebe, pro spoluobčany, pro
obec, pro přírodu a celou zemi kus prospěšné práce.
Petr Buriánek

18. – 20. 4. 2019
Hrkání (KV, ČZS)

V předvelikonočním období v době od
večera Zeleného čtvrtku do poledne
Bílé soboty probíhá dle tradice hrkání, jež nahrazuje zvonění zvonů, které
v tuto dobu podle liturgie nezvoní. Do
ulic vyráží s hrkačkami, řehtačkami
a klapačkami mladí chlapci, aby za zvuku těchto nástrojů v pravidelnou dobu
obešli celou vesnici. Tohle je seznámení
se zvykem a teorie. Bohužel v praxi je
to složitější. Je snaha o udržení tradic,
jsou nástroje, ale je bohužel stále větší
problém zajistit chlapce, kteří by s hr10

káním obešli celou vesnici a stali se
tak nositeli tradic. Letos se nám je na
poslední chvíli podařilo sehnat, a tak
v určených časech mohli vyrazit v doprovodu některé z členek z kulturní komise (která dbala na jejich bezpečnost)
na pravidelné obchůzky vesnicí. Svou
základnu měli na právě probíhající
zahrádkářské výstavě, kde si ukládali
a vyzvedávali hrkačky a občerstvili se
po trase obchůzky. V sobotu, poslední
den hrkání, dle zvyku zazvoní na zvonek domů a poprosí něco za třídenní
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hrkání. Ani ve Víceměřicích nebyli odmítáni a díky Vaši vstřícnosti si vykoledovali množství sladkostí i zajímavou
částku peněz, které si potom poctivě
podle počtu obchůzek rozdělili. Všem

dárcům i mladým hrkačům děkujeme
a doufáme, že se nám je podaří sehnat
i pro příští rok, aby tahle dávná tradice
z vesnice nevymizela.
Petr Buriánek

19. – 20. 4. 2019
Velikonoční výstava (ČZS)
Na Velký pátek a Bílou sobotu připravili zahrádkáři už druhý ročník velikonoční výstavy. Po loňské premiéře jsme
byli zvědaví, zda zaujala a zda letos
přijdou návštěvníci zase. V letošním
roce jsme trochu pozměnili prostorové
uspořádání výstavy, a tím jsme zvýraznili její jednotlivé části. Reprezentativní prostor získalo aranžmá starého
jarního vesnického dvorku a zahrady.
Ze starých předmětů, dekorační látky,
živých květů narcisů a jasmínu, z kočiček, proutí, ze slaměných slepiček a jiných zvířat vykouzlila paní Pavla Novotná nádhernou „hleďavou“ scenérii.
Další úsek byl věnován tradicím. Na
panelech byly zpracovány přehledně
zvyky a obyčeje, jež probíhaly nebo
dosud někde probíhají v období od
masopustu do Velikonoc a jaký je jejich
symbolický nebo liturgický význam.
Přehledné a stručné popisky byly doplněny fotografiemi a předměty vážícími
se k popisovaným tradicím. Další část
byla prodejně výstavní. Zde své předměty a výtvory předváděli nebo i nabízeli k prodeji zruční výrobci a vystavovatelé z okolí. Svůj prostor zde měla
i mateřská škola a uživatelé z Domova u rybníka. Domov tu navíc nabízel
k prodeji proutěné a tkané zboží a letos

nově i krásnou zeleninovou přísadu,
která šla na odbyt. Ale nebyla tu jediná zeleň na výstavě. Další prodejci zde
k zakoupení nabízeli trvalky, skalničky,
jahody či léčivé rostliny.
Pro zájemce byla na výstavě po oba dny
možnost samostatně si vyzkoušet nebo
si od zručných košíkářů z chráněného
bydlení, nechat uplést čerstvou pomláz11
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ku. Po pokochání se, nákupu či duševním nasycení si mohli návštěvníci po
prohlídce zasednout ke stolu a vstřebávat v klidu zážitky nebo pobesedovat.
A aby neseděli jen tak na lačno nebo na
sucho, tak bylo i letos připravené bohaté (na velký pátek samozřejmě postní)
a chutné občerstvení. Bylo vidět, že se
výstava trefila do vkusu návštěvníků,
neboť téměř každý u nás chvíli poseděl
a domů si kromě pohodových zážitků
i něco odnášel. Tak jak už se u nás stalo
takovým smutným zvykem, tak asi tři
čtvrtiny z téměř tří stovek návštěvníků
bylo přespolních. No a třešničkou, kterou chci zaznamenat pro budoucnost,
byl autobusový zájezd s asi třicítkou
účastníků, který na naši výstavu dorazil v sobotu odpoledne! Byli to zahrádkáři z Olšan u Prostějova, kteří si naši

výstavu naplánovali do trasy svého autobusového výletu. My jejich pořádané
výstavy navštěvujeme také, i když ne
v tak velkém počtu účastníků.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem
členům i nečlenům organizace, kteří
zde v hojném počtu strávili svůj čas
s přípravami a následným důstojným
průběhem výstavy v tyto svátečný dny.
Petr Buriánek,
předseda ZO ČZS

29. 4. 2019
Vzpomínkové shromáždění (OÚ, SDH)
V pondělním podvečeru 29. dubna si občané společně připomněli 74. výročí osvobození obce. Při této příležitosti starosta
obce se členy místního hasičského sboru
položili kytici k pomníku obětí válek. Po
krátkém projevu starosty obce byla vzpo-

mínková akce zakončena českou státní
hymnou. Bohužel s ubývajícími pamětníky a zvyšující se dobou od konce druhé
světové války ubývá i počet přítomných
na vzpomínkovém shromáždění.
Petr Buriánek

30. 4. 2019
Pálení čarodějnic (SDH, ČZS)
V posledním dubnovém dni, v úterý
třicátého dubna, se už v šestnáct hodin na kopci u Antoníčkového začali
rojit čarodějové a čarodějnice. Po12

čáteční skupina čarodějnictví nebyla sice nijak veliká, ale přesto se po
čtvrté hodině podvečerní vydali na
společný průlet obcí. Tempo a směr
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trasy jim udával čaroděj FČELASTIK, kterému sekundovala protřelá
čarodějnice MARYAH. Po loňském
tichém až smutečním průvodu se čarodějnictvo letos vybavilo bubnem
a píšťalami, aby vyhnali zlé síly z vesnice, ale letos už jim po celou trasu
průletu hrála hudba z čarovných
krabiček s klacíkem, jež visely na železných kůlech. Cestou se postupně
přidávalo další a další čarodějnictvo,
ale přesto však průvod nedosáhl počtu z minulých let. Možnými příčinami byl příliš brzký start a hlavně
chladnější počasí. Přesto na chatu
přilétlo s brzkým podvečerem přes
třicet účastníků. Zde už na ně z vatry shlížela odsouzená zlá čarodějnice. Bohužel tentokrát pro děti nebyly
připraveny žádné pohybové aktivity,
jen malování obrázků na parket. Po
malování se děti mohly občerstvit
v čarodějném baru obvyklými specialitami pro tento den – obřími prsty,
pečenými netopýry, muchomůrkami
a ropuchami, které zapíjely hadím
jedem, ropuší slinou nebo netopýří krví. Po sladkém mlsání si pak
všichni účastníci mohli opéct možná

první letošní špekáček, který všem
věnovali hasiči. Po posilnění pak
proběhla jedna čarodějnická disciplína – promenáda čarodějnictva na
kladině s předvedením pózy starého
havrana. Po tomto ukázkovém defilé
byla ještě poslední možnost udělat
si památeční foto s odsouzenou čarodějnicí, než byla definitivně vhozena do plamenů. Než stačila úplně
dohořet, tak se prostranství pod chatou vyprázdnilo a pořadatelé zůstali
v chladivém podvečeru během chvilky sami. Informace o průběhu sabatu byly čerpány z šumění stromů
a z doslechu od obecních tamtamů
a jiných nezaručených zdrojů. Článek pro nezúčastněné z nich stvořil
Petr Buriánek.

1. 5. 2019
Návštěva divadla (KV, KD)
Ve státní svátek, v podvečer prvního května, uspořádal kulturní výbor
s klubem důchodců výlet na Divadelní máj do Němčic nad Hanou. Vybrali
jsme představení divadelní společnosti
„Bezchiby“ Brtnice, která zde předvedla své nastudování komedie „Amant“.
Byla to tradiční „dveřová“ komedie

s nečekaným finále. Divadelní představení s pohodovým kulturním zážitkem
si nenechalo ujít deset zájemců z řad
občanů. Odvoz na představení a zpátky provedl bezúplatně p. Jaroslav Ryška. Děkujeme.
Petr Buriánek
13
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4. 5. 2019
Hodové odpoledne a koláč roku (OÚ, SDH, ČZS)
V sobotu čtvrtého května se na chatě ve
Svodnici uskutečnilo už tradiční hodové odpoledne. Počasí letos moc nepřálo, bylo sice bez deště, ale vcelku chladno. Přesto však se na chatě paradoxně
sešlo víc návštěvníků než v minulých
letech. Možná díky zajímavému programu. Celé odpoledne k pohodové atmosféře hrála skupina „Peter’s music“.
Od tří hodin bylo pro děti připravené

soutěžení a tanečky s Míšou. Během
soutěžení dětí souběžně probíhala i degustace návštěvníky přinesených koláčů a zákusků, v soutěži „O nejlepší hodový koláč“. Letos se sešlo šest vzorků
zákusků a jedenáct kynutých dobrot,
které, jak bývá zvykem, ohodnotilo
šest návštěvníků odpoledne. A kdo si
tentokrát odnášel diplomy a ceny za
nejlepší vzorky z rukou starosty obce?

Kategorie kynuté:
			
			

1. místo
2. místo
3. místo

p. Marie Vránová – vdolečky
p. Anna Kučerová – vdolek
p. Jarmila Hubená – vdolečky

Kategorie zákusky:
			
			

1. místo
2. místo
3. místo

p. Pavla Novotná – pomerančový řez
p. Jarmila Horáková – brownies s višněmi
p. Lenka Jiráková – pudinková buchta

Zbylé vzorky se po soutěži rozdaly
k ochutnání na stoly návštěvníků. Po
skončení ochutnávky rozproudily diváky a návštěvníky staré hitovky v podání skupiny ABBA revival. Po skončení
hudební produkce, s úderem osmnácté hodiny byl čas na tradiční tombolu,
která u nás téměř na žádné akci nesmí
chybět. Během celého odpoledne byla
v provozu i hodová střelnice, kde si
ostrostřelci mohli vystřelit růži, hodové srdce, koníčka nebo jinou sladkost.
Bohaté bylo i občerstvení: z udírny
voněly klobásy, po grilovaném sýru se
jen zaprášilo a děti si mohly pochutnat
na párku v rohlíku. A kdo se nedojedl,
mohl najít něco na zub i v občerstvení
14

u okénka. Po tombole se prostranství
chaty trochu vyprázdnilo, domů šli
zejména rodiče s dětmi, ale otužilejší
vytrvalci odcházeli domů až kolem deváté, kdy hodové odpoledne končilo…
Petr Buriánek
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8. 5. 2019
Výlet na Florii do Kroměříže (ČZS, KD)
Ve sváteční den ve středu osmého
května zahrádkáři uspořádali společně s klubem důchodců výlet do
Kroměříže, na jarní etapu Floria 2019.
Z Víceměřic jsme vyrazili s úderem
desáté hodiny. V Kroměříži nás po
krátkém čekání na pokladně čekal
areál plný zeleně, zahradních pomůcek a potřeb, ovoce a zeleniny.
Ve výstavní expozici byly vytvořeny
květinové aranže s tématem znamení
dle zvěrokruhu. Jelikož jsme přijeli
až v poslední den, květiny byly už
trochu povadlé, ale přesto jednotlivá
znamení byla zajímavě zpracována.
Další hala patřila větším prodejcům,
poradní stánek zde měli včelaři nebo
experti z časopisu Zahrádkář. Celé
venkovní prostranství pak bylo zaplněno stovkami stánků plných zboží
rozmanitého sortimentu, takže kdo
chtěl, mohl si koupit od cibulek, trvalek, keřů, stromků, nářadí až třeba po
zahradní traktor – prostě vše na co si
člověk vzpomene. K příjemné atmo-

sféře po celý den hrála skupina „Motýl band“. Plný areál lidí byl dobře
zásoben spoustou občerstvení, a kdo
chvilku hledal, tak se i chutně a dobře
najedl za solidní cenu.
Areál a Florii v Kroměříži všem vřele
doporučuji. Narozdíl od olomoucké
Flory je zde spousta místa a perfektně zorganizované parkování, kdy
vás během minuty pořadatelé navedou na volné místo. Je zde vcelku
rychlé odbavení u vstupu. Jsou zde
nádherné prostory pod střechou pro
případ deště nebo pražícího slunce.
Dostatek a hlavně čisté sociální a hygienické zázemí. Dostatek a rozmanitost občerstvení a hlavně bohatý
sortiment všeho. Snad i proto tento
výlet z mého pohledu hodnotím velice kladně. I tentokrát bych chtěl
poděkovat panu Jaroslavu Ryškovi,
který nám opět zajistil bezplatnou
dopravu na výstavu a zpět.
Petr Buriánek

24. 5. 2019
Noc kostelů (KV)
V pátek 24. května proběhla celostátní
akce Noc kostelů, do které jsme se zapojili i my víceměřičtí s naší kaplí svatého Floriána. Na tento den jsme si připravili od sedmnácté hodiny koncert
studentek Konzervatoře P. J. Vejvanovského z Kroměříže. Po koncertě byly

připraveny komentované prohlídky
krásně květinově vyzdobené kaple.
Pro návštěvníky byly připraveny na
památku i čtyři tematické pohlednice
s kaplí a její výzdobou. Pro komentované prohlídky se mi z pátrání v dostupných starých materiálech o historii
15
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kaple, kde byla jen jedna nebo dvě věty
a ze starých vzpomínek farníků a obyvatel, podařilo sestavit krátký chronologický průřez z historie kaple a jejich
stavebních úprav a dalších zajímavostí,
jež se kaple přímo dotýkají. Druhá část
byla věnována vnitřnímu a liturgickému inventáři kaple. Po skončení prohlídek bylo pro účastníky připraveno
posezení a malé občerstvení na podvečerním sluníčku vedle kaple. Zde se
ještě dále povídalo a vzpomínalo a kdo

chtěl, dozvěděl se i další zajímavosti. Komentáře v kapli absolvovalo ve
čtyřech skupinách asi třicet zájemců.
Trochu jsem se zastyděl, že než jsem
začal shánět informace z historie kaple, věděl jsem o této historické budově
v obci celkem málo. Naopak mě těší, že
žiji v obci, kde všichni historii významných budov v obci znají tak dokonale,
že už si některé věci nemají potřebu ani
připomenout a osvěžit.
Petr Buriánek

4. 6. 2019
Jarní prohlídka zahrádek
Loni v létě jsme si při tradiční prázdninové prohlídce zahrádek slíbili, že se
na stejná místa vrátíme, když bude na
jaře vše v květu. Letos však bylo počasí
chladnější a deštivější a první vhodnější termín se naskytl až v úterý čtvrtého
června. První jarní květiny a skalničky
už jsme sice nestihli, ale stále se bylo
čím pokochat. I když se prohlídka svolávala narychlo – během dvou dnů,
přesto se překvapivě sešlo 25 zájemců.
I trasa byla maličko pozměněná a my
jsme šli na první návštěvu, opakovanou asi po pěti letech, ke Svobodům.
Od poslední návštěvy doznal prostor
zeleného dvorku několika změn. Zmizely starší stromy, místo nich se objevilo několik stromků nových – lípa, vrba,
bříza, které jsou pěstovány a sestřihávány do pěkného kompaktního tvaru.
Použil bych pro to výraz maxi-bonsaje.
Na dvoře přibylo keramických dekorací a sošek, malý rybníček si hlídá vodník, mezi vydlážděnými dvorky jsou
všude ostrůvky květin. V zahradní čás16

ti dvorku jsou malé záhony obroubené
kameny, na kterých roste příruční zásoba rozmanité zeleniny pro běžnou spotřebu. Na chvilku jsme využili i chládku zahradního posezení, neboť tak jak
obvykle při našich prohlídkách se opět
hnala bouřka a bylo vedro k zalknutí.
Od Svobodů jsme se přesunuli ke Štéblovým v nové ulici. Pečlivě střižený
trávník drobné zahrádky lákal k chůzi
bosky, na nevelkém prostoru zeleninové části bylo k vidění všechno. Krásný
hrách, červenající se kus jahod- prostě na relativně malém kousku spousta rozmanité svěží zeleniny. Prostor
dvorku osvěžují ostrůvky s trsy právě
kvetoucích netradičních kosatců, karafiátků a dalších květin. Po vyzvání nejmladšího zahrádkáře panem Štéblem,
aby prohlédl jahůdky, se tento ujal poctivé samostatné degustace se závěrečným hodnocením – chutnaly. 
Od Štéblů jsme se pak přesunuli po
půlroce opět k Pavle a Edovi Novotným, abychom zhlédli tu spoustu kvě-
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tin, které už loni v létě nekvetly. V zeleninové části zahrady opět vše bujně
rostlo, dozrávaly jahody, v plné sezónní sklizni byly i kedlubny a saláty.
Snad čtvrtinu zahrady zabírají květiny,
bylinky, keře, a tak je po celý rok příležitost koukat na něco nového. Ale daní
za krásu je stálá údržba, pletí a odstřihování odkvetlého. Ale vše chce svoje,
ale za ten krásný pohled nám ta námaha stojí. Od následné besedy a občerstvení u Novotných nás vyhnala dešťová
přeháňka, kdy jsme se přesunuli zrychleně o dům vedle, na tradiční zahrádkářskou základnu u zeleného domečku
nyní už pěkně pod stříškou na závěrečné posezení. Na všech návštěvách

pro nás bylo připraveno něco dobrého
k zakousnutí či napití a nejinak tomu
bylo i na poslední štaci. Zde už voněla
udírna, ze které jsme vylovili pro každého účastníka akce dobrou uzenou klobásu. Po dobrém občerstvení jsme při
pohodové besedě popíjeli alko i nealko.
Připomněli jsme si zde společně i průkopníky a iniciátory této oblíbené akce
paní Mgr. Věru Melíškovou a pana
RSDr. Ludvíka Ševčíka, kteří nás právě
v těchto dnech brzy po sobě nenávratně opustili. Chtěl bych jim tímto slíbit,
že tuto akci, kterou měli tak rádi, budeme i nadále udržovat.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK-MEXIKO
Z dění a činnosti klubu
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Začátek května bývá ve Víceměřících
„hodový“. Jako tradičně, tak i letos se
po sobotních hodových gurmánských
radovánkách konalo sportovní nedělní
dopoledne, kde 5. 5. 2019 cca od deseti hodin porovnali své síly fotbalové
týmy SVOBODNÝCH se ŽENATÝMI.
Slunečné počasí jako loni se neopako-

valo, ale to nás neodradilo. Přidali jsme
pod dres nějaké vrstvy, čepice a něco
ostřejšího na rozproudění krve a šli na
to. Po velmi vyrovnaném boji skončilo
skóre vysoko a nerozhodně 7-7 a o vítězi tak museli rozhodnout pokutové
kopy, ve kterých zvítězily zkušenosti
ženatých .

Obr. 1: Hráči „svobodní + ženatí“
17
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Další sportovně-kulturní akcí byl
2. ročník běhu Poznej Víceměřice s letním
kinem, který se konal 1. 6. 2019. Průběh
akce včetně organizace a doprovodného
programu byl vydařený a stál nemalé úsilí. Jen pravděpodobně vzhledem
k velmi exponovanému červnovému termínu (den dětí), popř. z jiných důvodů
byla účast závodníků i návštěvníků letního kina nízká. Stejně jako minulý rok

se běžely dvě trasy jedna určená dětem
v délce cca 1,5 km po Svodnici a 2. hlavní trasa cca 4,8 km, která vedla od chaty
přes vodárnu směr Poličky přes Svodnici a zpět k chatě. V kratší trase závodilo
13 dětí (v r. 2018 / 28 dětí), v delším závodu 6 mužů a 6 žen (v. r. 2018 / 13 účastníků). A ve 3. kategorii – chůze s nordic walking holemi vyrazilo 9 chodců
(v. r. 2018 / 13 chodců).

Tab. 1: – Výsledková listina jednotlivých kategorií
A - 4,8 km - ženy
pořadí

start.č.

čas

rok.
nar.

obec

1

10

28:17

1980

2

1

31:02

3

7

32:33

A - 4,8 km - muži
pořadí

start.č.

čas

rok.
nar.

obec

Nezamyslice 1

8

24:14

1969

Pozořice

1977

Víceměřice

2

6

27:11

2001

Přerov

1976

Prostějov

3

11

28:17

1975

Nezamyslice

B - 1,5 km - děti do 10 let

B - 1,5 km - děti do 15 let

pořadí

start.č.

čas

rok.
nar.

obec

pořadí

start.č.

čas

rok.
nar.

obec

1

109

8:16

2014

Víceměřice

1

108

6:43

2005

Víceměřice

2

112

10:04

2011

Víceměřice

2

110

9:05

2006

Nezamyslice

3

100

10:46

2012

Víceměřice

3

101

9:56

2006

Víceměřice

Tab. 2: – Výsledková tabulka fotbalové sezóny 2018/2019
Na letní kino byl promítán
film „Psí poslání“. Na promítání dorazilo odhadem
50 diváků + pořadatelé.
Děkujeme všem zúčastněným, organizátorům, obci
a všem sponzorům za spolupráci a podporu a budeme se
s vámi těšit na příští 3. ročník
Běhu poznej Víceměřice.
Foto z akce k nahlédnutí na:
https://vicemerice.rajce.
idnes.cz/2._rocnik_BEHU.
Děkujeme Marcele Iránkové za focení průběhu akce.
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Obr. 2: „účastníci Běhu Poznej Víceměřice“
Soutěžní okénko:
Malé ohlédnutí za našim posledním turnajem, který byl odehrán 25. 5. 2019
v Dřevnovicích. A konečná tabulka soutěže.
SK Dřevnovice - Mexiko Víceměřice 0:3
Mexiko Víceměřice - FC Zavadilka PV 5:2
Obr. 3: Soutěžní turnaj
TJ Ohrozim - Mexiko Víceměřice 1:1
25. 5. 2019 Dřevnovice
Závěrem bychom vás rádi pozvali na
již 13. ročník turnaje malé kopané, Mexiko cup 2019 - memoriál Antonína Dostálíka. Předpokládaný termín připadá
na 13. 7. 2019 a turnaj bude probíhat na
hřišti za Domovem u rybníka po celý
den. V současnosti se přihlašují týmy.
Protože se ve stejném termínu konají
turnaje v okolních obcích, není vyloučena změna termínu, popř. zrušení tur- na turnaji, prosím, kontaktujte Vladinaje v případě přihlášení nedostateč- míra Fialku na tel. 602 361 868.
ného množství týmů. Minimální počet
Michal Hamala,
týmů jsou 4. V případě zájmu o účast
místopředseda SK-Mexiko

ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ
Chybí nám voda
Náš rybářský spolek byl požádán starostou obce o krátký příspěvek z naší činnosti do obecního časopisu. Psát o brigádách,

závodech pro děti i dospělé a jiné činnosti, to je nepodstatná minulost a není pro
nás důležitá. Problém, který nás nejví19

Naše obec

ce trápí, je nedostatek vody v rybníce.
Poslední přítok vody byl zaznamenán
20. 4. 2017. Od tohoto data voda jen ubývá a vodní plocha se zmenšila o 2/3 původního stavu. A nyní již biokoridor jako
celek neplní účel, pro který byl vybudován. Možným řešením nastalé situace je
zajistit přítok vody z blízké říčky Brodecký potok. Jednou z možností je obnovení
jezu u obce Poličky a dále náhonu, který
v minulosti vedl k současnému rybníku.
Tímto projektem by se snad vyřešilo zadržení tolik potřebné vody v této oblasti.
Je to jen myšlenka rybářů, jak by se dal
řešit opravdu kritický stav s vodou v této
lokalitě. Naši předkové byli moudří, protože pochopili, že bez vody není život.

A o vodní zdroje se řádně starali. Dnes
tomu tak zřejmě není. Obracíme se proto
na zainteresované instituce všech úrovní,
aby nám s tímto problémem pomohli.
Rybářský spolek Víceměřice,
Josef Konečný, předseda rybářského spolku

Vzpomínka na pana RSDr. Ludvíka Ševčíka
Odešel člověk, jehož jméno zůstane
spojeno s životem Víceměřic. Celý svůj
aktivní život pracoval jako poslanec
MNV, později jako zastupitel. V letech 1977 – 1981 byl zvolen předsedou
MNV. Tři volební období byl zvolen
místostarostou obce 1990 – 1998 a 2010
– 2014. Byl mnohaletým členem Českého zahrádkářského svazu, více než
20 let pracoval jako předseda místní or-

ganizace. 61 roků
byl aktivním členem místního sboru dobrovolných
hasičů. V roce 2014
založil Klub seniorů. Obec Víceměřice děkuje za obětavou a nezištnou práci pro spokojenost
všech občanů.

Pozvání na připravované akce
13. 7. 2019
27. 7. 2019
7. 9. 2019
14. – 15. 9. 2019

MEXIKO CUP					
Pyžamová party					
Hasičské závody pro mládež a veterány		
Zahrádkářská výstava ovoce, zeleniny a květin

SK Mexiko
SDH
SDH
ČZS
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