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Naše obec

Vážení spoluobčané, čtenáři,
prázdniny skončily a děti nastoupily
do škol. Školu v Nezamyslicích navštěvuje 38 dětí z Víceměřic a školu
v Němčicích nad Hanou 9 dětí. Základní školy – jak v Nezamyslicích, tak
v Němčicích nad Hanou se opravovaly. V Němčicích rekonstrukce školy
pokračuje a tak žáci mají zpestřenou
výuku přesuny do náhradních prostor.
I v naší mateřské škole proběhla oprava střechy. Byly vyměněny poškozené
trámy za nové a položena nová krytina. Stavební práce prováděla firma
Střechy-izolace Hrabal. Oprava střechy
byla z 50 % hrazena z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Z rozpočtu Olomouckého kraje byla hrazena
oprava auta pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Olomoucký kraj hradil
ze svého rozpočtu opravu Památníku pozemkové reformy. Letos uplyne
95 let od zahájení parcelace hospodářského dvoru u zámku.
Obec podala žádost o dotaci na projekt
„Revitalizace vybraných ploch v intravilánu obce Víceměřice“. Jedná se o výsadbu zeleně v nové zástavbě a o revitalizaci ploch před farmou družstva
a za kapličkou.
Byla nám přiznána dotace na zřízení
naučné stezky. V současné době se pracuje na textu jednotlivých zastaveních.
Trasa povede od zámku, Březovou alejí
k Boží muce, odtud na Kozlov a zpět ke
Kamennému mostu a dále k rybníku.
Pro mnohé bude určitě zajímavé si připomenout historii jednotlivých míst.
K 31. 7. 2019 obec ukončila hospodářskou činnost provozování hospody
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v Bloudníku. Hospoda byla pronajata
paní Zdeňce Zapletalové k provozování hostinské činnosti.
K 28. 8. 2019 byla ukončena smlouva
na kadeřnictví. Obec uzavřela novou
smlouvu s nájemnicí kadeřnictví slečnou Kateřinou Kroupovou. Provoz
bude zahájen 7. 10. 2019. Provozní
doba bude pouze 1x týdně a to v pondělí.
Na přelomu srpna a září se každoročně
konají akce Mikroregionu Němčicko.
31. 8. 2019 se v Nezamyslicích se konal
již dvacátý ročník akce ,,Mikroregion
Němčicko se baví“. Naši obec úspěšně
reprezentovali Jaroslav Horák ml., Michal Horák, Romana Novotná, Michal
Matoušek, Jaroslav Ryška, František
Novotný a Eduard Novotný. Družstvo skončilo na 4. místě. Velmi oblíbenou akcí je Na bicyklech Němčickem.
14. 9. 2019 se konal třináctý ročník s dojezdem do Mořic. U nás bylo stanoviště
zřízeno na obecním úřadu. Zde cyklisté získali razítko, mohli se občerstvit.
Na památku si mohli vyzvednout některý z pohledů obce. Zájemci si mohli
rovněž prohlédnout zahrádkářskou
výstavu. Obcí projelo 1182 kolařů.
Chci touto cestou poděkovat všem,
kteří se účastnili těchto akcí – soutěžícím, těm, kteří pomohli s přípravou
a zabezpečením akcí. Svou činností
přispěli ke zviditelnění obce.
Závěrem Vám všem přeji krásný podzimní čas.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

Usnesení č. 9/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 1. 7. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Jarmilu Hubenou a Luboše Novotného
3. smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí Víceměřice a Jaromírem Hrabalem,
Hrubčice, předmětem smlouvy je oprava střechy v mateřské škole
4. smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace, uzavřenou mezi
Obcí Víceměřice a Ing. Davidem Zapletalem, Kroměříž, projektová dokumentace na akci „Rekonstrukce areálu hospodářských staveb Víceměřice“
5. prodej domu č.p. 47, parcela st. č. 36 v k. ú. Víceměřice
6. příspěvek pro mažoretky navštěvující SVČ Orion Němčice nad Hanou
7. dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici č. 3/2014
8. pronájem hospody v Bloudníku
9. přijetí dotace na naučnou stezku
10. dofinancování rozdílu dotace na naučnou stezku a skutečné ceny z vlastních
zdrojů
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o přípravě nového školního roku v MŠ
5. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
6. zprávu finančního výboru
7. zprávu kulturního výboru

Usnesení č. 10/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 9. 9. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Bc. Jarmilu Zbožínkovou a Janu Musilovou
3. rozpočtové opatření č. 3/2019 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
4. smlouvu o bezúplatném převodu pozemku par. č. 270/4 v k. ú. Víceměřice
5. smlouvu o pronájmu kadeřnictví
6. nákup osobního automobilu Škoda Fabia
7. vnitřní směrnici č. 3/2019
8. dodatek č. 1 k vnitřní směrnici č. 1/2019
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9.
10.
11.
12.
13.

přílohu č. 8 k úplnému znění zřizovací listiny Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
rozpočtové opatření obce č. 7/2019
organizační řád Obce Víceměřice
dotaci pro SK Mexiko Víceměřice
střednědobý plán rozvoje soc. služeb SO ORP Prostějov 2019-2021

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
6. rozpočtové opatření starosty obce č. 6/2019
7. zápis ze schůze finančního výboru
8. zápis ze schůze kontrolního výboru
9. zápis ze schůze kulturního výboru
10. provedení veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizací
Zastupitelstvo ukládá:
11. starostovi obce projednat podmínky úročení finančních prostředků u některých jiných peněžitých ústavů

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Přivítání po letních prázdninách
Prázdniny utekly jako voda a opět jsme
se sešli v naší mateřské škole. Nový
školní rok začal v pondělí 2. září a naše
školka přivítala po prázdninách mnoho známých, ale i nových tváří. Ještě
jednou vítáme všechny nové děti, které
k nám přišly poprvé. Budeme se snažit, udělat vše pro to, aby se vám v naší
školce co nejvíce líbilo. Nově příchozí
děti si postupně zvykají na nové prostředí, kamarády i paní učitelky. Zvládají to skvěle, občas utřeme nějaké ty
slzičky, ale společnými silami se dětem
daří skvěle začlenit se do kolektivu mateřské školy.
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Od prvního společného týdne procvičujeme různými činnostmi názvy svých
značek, seznamujeme s novými pravidly a upevňujeme kamarádské vztahy.
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Hrajeme si spolu, povídáme si, zpíváme
a učíme se nové písničky a básničky. Po
dobré svačince si chodíme hrát na naši
zahrádku nebo jdeme na vycházku.
V měsíci září už jsme toho stihli docela
dost. Obrázky dětí pomalu začínají plnit
nástěnky, starší děti pomáhají mladším
a snaží se jim jít příkladem. Připravujeme se také na každoroční „Bramboriádu“. Navštívil nás kouzelník Valdiny
a manželé Janečkovi se svým loutkovým divadlem a zahrály dětem tři veselé pohádky. Paní logopedka Mgr. Eva
Netopilová provedla u dětí depistáž
a těší se na další spolupráci s dětmi
i jejich rodiči. Společně s rodiči jsme se
sešli na informativní schůzce, kde jsme
si povídali o tom, co od sebe vzájemně očekáváme a domlouvali se na další
vzájemné spolupráci. Těšíme se také

nově na spolupráci s paní Haluzovou,
která povede v MŠ kroužek angličtiny
pro děti.
Na závěr bych ale přece ještě jednou
ráda vzpomněla na prázdniny, kdy
ve školce probíhaly provozní práce –
opravy, výmalba, úklidové práce celé
budovy a zahrady. V letošním roce
obec Víceměřice zajistila školce krásnou novou střechu. Moc děkujeme. Na
těchto pracích se podílela najatá firma,
ale také provozní zaměstnanci obce,
kteří kolem školky průběžně uklízeli.
Proběhla také kompletní příprava mateřské školy na zahájení nového školního roku. Tímto bych chtěla všech zúčastněným velmi poděkovat za vysoké
pracovní nasazení.
Jitka Tihelková,
ředitelka MŠ
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
V Domově u rybníka je každý den jiný
Slunečné paprsky nás přestávají hřát
a počasí nám pozvolna začíná ukazovat barvy blížícího se podzimu. Letní
dny byly bez dešťových kapek a tak
jsme pro naše uživatele i spoluobča-

ny obce uspořádali mnoho zajímavých akcí, které se každoročně těší
velké oblibě a tak se v krátkosti za
tímto kulturním a společenským vyžitím poohlédneme.

Letní posezení
Tato akce je jasným znamením pro naše
uživatele, že začínají letní prázdniny. K posezení s rodinou a přáteli při
krásném počasí byl připraven kulturní
program, ve kterém vystoupil divadelní kroužek, který si připravil krásnou
scénku. Dále hosté mohli vidět hasič-

ský útok našich hasičů a hudební vystoupení, kde jsme se hrou na akordeon
zaposlouchali do známých lidových
písní. Navštívil nás i kouzelník, který
hostům předvedl nezapomenutelná
kouzla. Celé dopoledne bylo doprovázeno příjemnou hudbou a atmosférou.

Koupaliště Nezamyslice
Takové léto, jako bylo to letošní, si nepamatuji. Přijde mi, že každým rokem
je deště čím dál tím méně. To ovšem
nejvíce ocenili naši uživatelé, kteří pravidelně navštěvovali v parných dnech
koupaliště v Nezamyslicích, kde se
příjemně osvěžili. V areálu koupaliště
je také restaurace, kde si uživatelé dali
vždy něco dobrého k jídlu a pití.
6
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Golfový turnaj o pohár starosty Kořence
Začátkem měsíce července se v Kořenci
konal Golfový turnaj o pohár starosty
Kořence. Poháry na tento turnaj jsme
vyrobili v keramické aktivizační dílně.
Návštěvníci turnaje si mohli zakoupit
i naše košíkářské, tkalcovské nebo keramické výrobky. Naši uživatelé si po
příjezdu vyzkoušeli odpaly na greenu
a tzv. akademii, což jsou krátké cvičné jamky pro začátečníky. Po akademii jsme si dali v příjemném prostředí oběd. Jistě budu mluvit za všechny
zúčastněné, když řeknu, že jsme byli

moc spokojeni, jak s tréninkem sportu,
krásným prostředím, tak i velmi milou
obsluhou.

Pod hanáckým nebem
V nedalekých Vřesovicích se v letních
dnech konal 11. ročník setkání dechových kapel s názvem „Pod hanáckým
nebem“. Tak lákavou nabídku si naši
senioři nemohli nechat ujít. V krásném
prostředí zámecké zahrady zahrály

k poslechu i tanci kapely Vřesovanka,
Nivničanka, Veselanka a Skaličané.
Akci moderoval oblíbený moderátor
Karel Hegner. Celé odpoledne nás provázela příjemná hudba a dobrá nálada
nám tak nescházela.
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Sportovní den v Klentnici
Poslední srpnový týden jsme se společně s uživateli našeho Domova účastnili
sportovního dne v Klentnici. Pro přítomné této akce zde bylo přichystáno
bohaté sportovní vyžití a doprovodný program, který zajišťoval vojenský
útvar z Olomouce. Akce byla zakončena diskotékou a grilováním.

Soutěž o nejkrásnější mobilní zahrádku
Během celého léta se mohly všechny oddělení zapojit do soutěže o nejkrásnější
mobilní zahrádku. První týden v září
proběhlo slavnostní předávání cen výhercům. Na třetím místě se umístilo chráněné bydlení (17 bodů), na druhém místě 11.
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oddělení (25 bodů) a první místo získala
mobilní zahrádka domova se zvláštním
režimem (36 bodů). Všem výhercům gratulujeme a také děkujeme sociálně - zdravotnímu úseku za uspořádání této soutěže a těšíme se na další ročník.
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Přátelské posezení seniorů
Opět po roce jsme se sešli při příležitosti Přátelského posezení seniorů.
Počasí nám moc nepřálo a tak se tato
akce konala v prostorách košíkárny, kde byl připravený pro přítomné
kulturní program, ve kterém jsme si
mohli poslechnout známé lidové písně zahrané na akordeon, a také k nám
zavítalo brněnské divadlo Slunečnice,
při jehož vystoupení jsme se zaposlouchali do známých českých hitů. Většina
návštěvníků akce se také zapojila do
soutěžního kvízu, ve kterém vítěz obdržel dárkový balíček. Výborné pohoštění nechybělo. Tato akce si získala na
oblibě a tak budeme doufat, že i další
ročník proběhne v tak hojném počtu
jako letos.

Hasičské závody veteránů
Hasičská sezóna roku 2019 končí a naši
hasiči se zúčastnili posledních závodů.
Po velkých přípravách si oblékli veteránskou uniformu a v sobotu 7. 9. spěchali na závody ve Víceměřicích. Zde
probíhaly hasičské závody mezi veterány. Uživatelé opět mohli vyzkoušet útok

s veteránským vybavením, které bývalo
a je potřebné k hasičskému útoku. Našim borcům se povedl uběhnout perfektní útok v čase 171,83 a tak se umístili na
krásném předposledním místě. Krásně
prožité odpoledne v dešti se uživatelům
velmi líbilo a již se těší na nové zážitky.
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Boccia Šternberk
V měsíci září jsme se zúčastnili závěrečného IV. kola hry Bocii ve Šternberku. Začátek posledního kola se našim
závodníkům dařil, avšak v závěru hry

nezískali ani
bod. Celkově
skončili na VI.
místě.
Jako
nováček této
soutěže mají
možnost
si
příští rok vylepšit umístění, ale je potřeba pravidelně
trénovat a dodržovat pokyny trenéra.

Boccia Víceměřice
Úderem 15. hodiny bylo zahájeno
sportovní klání v Bocii. Tohoto turnaje
se účastnila čtyři družstva a hráli trojkolově, každý s každým. V průběhu
celého sportovního odpoledne bylo
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zajištěno drobné občerstvení ve formě
guláše a piva. Tato akce byla pořádána
pro občany obce Víceměřice a zaměstnance Domova u rybníka. Pořadatelé
předpokládali daleko větší účast, než
byla ve skutečnosti. I přes to se závodníci velmi dobře pobavili a odnesli si
hodnotné ceny.
A to je z krátkého poohlédnutí letních
dnů vše. Sami můžete usoudit, že
v Domově u rybníka je každý den něčím zajímavý.
Vít Fialka, propagace,
aktivizační úsek

Víceměřice

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
22. 6. 2019 Gulášvar 2019 (OÚ + KK)
V letošním roce jsme pro zachování termínu, který býval ob rok věnován rodákům, připravovali akci pro setkání nejen
rodáků, ale i nových a současných místních obyvatel. Hledala se pro tento den
vhodná náplň, až jsme rozvinuli návrh,
jenž padl při besedě někde u štamprlky v loňském roce. |Tím návrhem bylo
uspořádání soutěže ve vaření guláše.
Jelikož vhodný termín už byl, tak se začaly dolaďovat další a další detaily, program pro návštěvníky, co vařit nebudou
a hlavně vytvořit nějaká pravidla, která
by se dala napasovat na naše podmínky.
Věděli jsme, co chceme, ale bylo nutno
tomu dát formu a řád. A tak začalo pátrání na internetu a vyptávání se těch,
kteří už podobnou soutěž absolvovali.
Po shlédnutí asi dvaceti videí z různých
gulášfestů a prostudování podobného
množství pravidel vaření od pořadatelů
napříč republikou, se podařilo sestavit
na míru pravidla, která jsou podle mě
optimální a spravedlivé. Potom ještě
nastal proces schvalování a připomínek od zkušenějších a po drobných
úpravách jsme si pravidla odsouhlasili
a přidali k pozvánkám a plakátům na
internetové stránky. Z původního mega
množství naslibovaných týmů se spousta postupně vyvlékala a vycouvávala,
až nakonec při uzávěrce soutěžících jich
zůstal optimální počet a pak už po pečlivých přípravách nastal den „G“.
Kolem osmé hodiny se do připravených prostor v Bloudníku sešlo osm
týmů se svými kotlíky a dalšími nezbytnými proprietami. Týmy si po re-

gistraci a vylosování místa připravili
své prostory, pracoviště, přístřešky, ohniště, aby už v půl deváté mohli začít
vařit. Naše základní pravidla v kostce
byly: nenakrájené propriety, kotlík nad
ohněm ze dřeva a uvaření minimálně
dvaceti porcí guláše. Vše ostatní už bylo
na soutěžících. Po malých, podle mne
vcelku nepodstatných, nedodržení pravidel některých týmů se pustili soutěžící do vaření. Každá soutěž má porotu
a ta naše byla složena z lidí, které jsem
oslovil, a mají podle mého názoru dar
chuti. Z týmů do poroty nikdo, nikoho
nenominoval. Během vaření si porotci
hodnotili i hygienu vaření a celkové
image a vystupování týmů. Potěšující bylo, že většina týmů byla opravdu
dobře až perfektně připravena, se stejnými úbory a různými doplňky pracoviště. Přesto nejvíce zaujal tým „Vegetky“, který při závěrečném vyhodnocení
získal i cenu za image týmu. Kolem půl
jedné bylo dovařeno a soutěžící předali
své vzorky šesti členné porotě, která samostatně a hlavně zodpovědně guláše
hodnotila v kritériích: vzhled, konzistence, tuhost masa, vyváženost koření
a celkový dojem. Po sečtení dílčích hodnocení byly rozdíly v bodování opravdu minimální, protože kvalita gulášů,
až na drobnou výjimku, byla velice vyrovnaná. A kdo se radoval z titulů pro
nejlepší guláše???
1. místo - ZAHRÁDKÁŘKY Víceměřice p. L. Iránkové – Zahrádkářský kotlíkový guláš
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2. místo – NOV TEAM p. J. Francla –
Hovězí guláš
3. místo - INSTA TEAM p. T. Novotného – Tomulkův guláš
První tři týmy dostaly věcné dary, které
věnovali sponzoři pivovar Zubr a p. J.
Ryška a dále upomínkové zlaté vařečky a diplomy od pořádající obce.
I všechny ostatní týmy obdržely diplomy a vařečky, ale už jen dřevěné,
dále igelitky s cenami a kartony piv.
Od dvanácti hodin hrála k dobré náladě i chuti náměšťská country kapela
„Nepijou“. Zábavného odpoledne se
zúčastnilo relativně i dost návštěvníků, kteří vzorky ochutnávali nebo jen
tak poobědvali. Týmy, které uvařily
dohromady kolem dvě stě porcí guláše, měly ve tři hodiny vyprodáno.
Ještě chci podotknout, že cena gulášů
byla opravdu velice lidová. Jelikož se
starostovi obce podařilo oslovit spoustu vstřícných sponzorů, tak jejich dary
vytvořily bohatou tombolu. Ideální
pohodové letní odpoledne ukončila
v 16 hodin prudká přívalová bouře.
Ale to už byli soutěžící i návštěvníci v suchu hospody, na terase a pod
stany. Bohužel přívaly vody ukončily
pohodovou produkci country kapely.
Tombola byla losována ještě během
deště, ale v suchu hospody. I přesto,

že po dešti bylo v celém areálu mokro
a bláto, tak návštěvníci zůstali na večerní zábavu se skupinou „Předina“,
jejíž začátek se trochu opozdil a kapela hrála improvizovaně na terase před
hospodou. Asi sedmdesátka lidí se bavila dlouho přes půlnoc. Jelikož týmů
bylo tak akorát a jejich guláše se brzy
snědly, tak večer přišlo k chuti ještě na
čtyřicet grilovaných klobás. Z pohledu hlavního organizátora tohoto premiérového ročníku si myslím, že akce
i navzdory počasí – vyšla. Ale, přesto
si nejsem až tak jistý, zda bude mít pokračování i v příštím roce. Trošku mne
totiž zaskočilo, až zamrzelo to, až jak
moc se některé týmy nemohly smířit
s jiným místem než prvním. A ze zkušenosti ze zeliády už vím, že to v mnohých bude - „Letos jsem nevyhrál, na
rok na ně kašlu.“. Ale na druhé straně
mě zase potěšilo to vzájemné hecování a ochutnávání a příjemná atmosféra mezi týmy při vaření. A to bych
chtěl také zažít, bezstarostně z pozice
soutěžícího. Takže rád titul hlavního
pořadatele na rok někomu předám.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří se na přípravě a průběhu letošního gulášvaru jakýmkoliv způsobem
podíleli.
Petr Buriánek

17. 7. 2019 Výlet do lázní Slatinice (ČZS, KD)
V polovině druhého prázdninového
měsíce jsme opět společně s klubem
důchodců uspořádali autokarový výlet
do lázní Slatinice. Akce byla pro širokou veřejnost a tak se nás z |Víceměřic
12

vypravilo na sobotní výlet dvaadvacet.
Na to už mikrobus nestačil, tak jsme na
dopravu nasadili ještě i osobní auto. Cílem našeho výletu se stala již zmiňovaná lázeňská vesnice Slatinice, kde pro-
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bíhala výstava bonsají a slatinická pouť
či hody s bohatým programem. Po příjezdu už jsme si individuálně procházeli
cíle, které nás zajímaly. Prohlédli jsme si
lázně a park, výstavu bonsají, ochutnali
zdravou siřičitou vodu, navštívili jsme
jarmark u kostela se spoustou stánku trhovců, kde nechyběly ani košíky, dečky
a keramika z našeho Domova, kameny,
ruční výroky, medy a výrobky z nich,
pivo z místního pivovaru – Jadrníček,
koláče a zákusky místních žen a další
tradiční trhovecké zboží. Naopak prosto
bylo od cizokrajných prodejců se zbožím z tržnic. Na faře probíhala výstava
starých fotografií z obce nebo jsme navštívili muzeum malíře Zdeňka Buriana
s originály jeho kreseb, které známe od
dětství z knih. Na návsi probíhalo vy-

stoupení skupiny Druhá tráva s Robertem Křesťanem a chystalo se na večerní
další koncert. Bohužel kvůli svatbě bylo
uzavřeno soukromé muzeum veteránů.
Kdo měl chuť, dal si zákusky, zmrzlinu či lázeňské oplatky v cukrárně nebo
něco na jídlo v některé ze tří restaurací.
V té z nejstarších hospod „Na Figleně“
na dvorním posezení hrála country kapela a udily se a grilovaly speciality. Myslím si, že během pěti hodin bylo kam
jít, co vidět a byla možnost příjemného
strávení sobotního odpoledne, anebo
jen tak posedět uprostřed dění a sledovat okolní cvrkot. Domů jsme odjížděli
po sedmnácté hodině zasyceni a naplněni nejen dobrou krmí a pitím, ale i příjemnými zážitky.
Petr Buriánek

20. 7. 2019 Letní škola petanque (ČZS, KD)
V příjemném sobotním odpoledni,
uprostřed prvního prázdninového
měsíce, uspořádali zahrádkáři společně s klubem důchodců, nejen pro své
členy, ale i pro všechny zájemce z řad

občanů – letní školu petanque. Využili
jsme nové hřiště, které před zámkem,
nejen pro své klienty a uživatelem,
vybudoval Domov u rybníka. Po čtrnácté hodině odpolední se sešlo asi

Účastníci petanque
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deset dospělých a pět dětí. Někteří
z návštěvníků už nějaké zkušenosti se
hrou měli, nám ostatním způsob hry,
pravidla a počítání vysvětlil pan Zdeněk Vysloužil. Trénink na sucho není
až tak zábavný, takže se během několika chvil z instruktáže stala víceméně
hra. Petanque má výhodu v tom, že
má jen nějaká základní pravidla a zbytek způsobu hry záleží vždy jen na
počáteční domluvě mezi hráči. Drobným rizikem petanque je, že hra je
návyková a podněcuje touhu po soutěžení. Ale hlavně je to hra pohodová,
společenská umožňující vzájemnou

konverzaci a spoustu zábavy. Během
odpoledne se vystřídalo na hřišti kolem třiceti hráčů, někteří přišli, zahráli
si, odešli, pak zase došli další. Takže
po celé odpoledne se tvořily týmy,
které vrhaly ocelové koule ke košonku
a sčítaly úspěšně body. Předzámčím se
rozléhal smích a vzájemné hecování
při hře. Myslím si, že hra se nám dostala do podvědomí, takže příště už
přilákáme i další, kteří váhali a zahrajeme si spolu. Věřte, že i vy noví, se
to naučíte během pár minut a hodů…
Budeme se na Vás těšit!
		
Petr Buriánek

31. 8. 2019 Mikroregion se baví
Jako sladká tečka letošních prázdnin
dne 31. srpna 2019 proběhla v našem
mikroregionu Němčicko již tradiční
zábavná akce „Mikroregion Němčic-

ko se baví”. Tento rok se uskutečnila
v obci Nezamyslice na kynologickém
hřišti pod taktovkou místního spolku
Mažoretů a jak je u nich zvykem, vše

Soutěžní družstvo
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bylo jinak a celá akce se vedla v duchu
paralympiády.
Od obecního úřadu v Nezamyslicích
vyšel slavnostní průvod, který celou
tuto událost odstartoval. Sedmnáct
družstev z našeho regionu si zasoutěžilo v několika dovednostních a sportovních disciplínách.
Po celou dobu se soutěžící i diváci
mohli pohupovat do rytmu hitů skupiny ABBA v podání revivalové skupiny
a večer poslechnout rockové písně od
seskupení Black Rose.
|Počasí tento den přálo a i když bylo
chvílemi veliké horko, díky výborné

organizaci si všechny soutěžní týmy
a diváci tento den náležitě užili.
Družstvo obce Víceměřice ve složení
Michal Matoušek, Jaroslav Ryška, Romana Novotná, Novotný František,
Jaroslav a Michal Horákovi a starosta
Eduard Novotný se umístilo na krásném 4. místě. Tímto bych chtěl poděkovat našim závodníkům za výborné
reprezentování obce a všem, kteří přišli
naše účastníky podpořit.|Příští rok se
už těšíme na další vydařenou akci, která se uskuteční v Želči.
						
			
Jaroslav Ryška

7. 9. 2019 Soutěž mládeže a veteránů (SDH)
Hasiči nezaháleli!
Je deštivé sobotní ráno 7. září 2019. Za
nepříznivého počasí se koná na hřišti
u Svodnice již 9. ročník hasičských zá-

vodů mládeže o „Pohár starosty obce“.
Nakonec se sjelo celkem 18 družstev
mladých hasičů a počasí nepočasí se
soutěží o hodnotné ceny, které závodníkům připravili sponzoři v čele s Olomouckým krajem. Domácí mexičani
nasadí dvě družstva mladších žáků
a jedno starších žáků. Bojuje se s plným
nasazením s dotykovými terči a elektronickou časomírou SDH Dobromilice. Palmu vítězství v mladší kategorii
si odnáší družstvo Vrchoslavic, stříbro
Mořice a bronzová příčka zůstává na
domácí půdě. Druhé družstvo mladších žáků obsazuje krásné šesté místo. Nejrychlejším proudařem se stává
Adam Šášek z Mořic. U starších žáků
se domácím nedaří a nakonec obsadí
šestou příčku. Závod vyhrají Doloplazy před Vrchoslavicemi, třetí příčka
patří Němčicím. Zde je nejrychlejším
proudařem Tobiáš Obruča z Doloplaz.
Odpoledne se konal již 18. ročník soutě15
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že veteránů o „Pohár starosty 16. okrsku“. Pro úraz starosty okrsku se celé
organizace ujímají hasiči z Víceměřic,
pomáhají kamarádi z Němčic a Obědkovic. Nakonec na startovní čáře stojí
šest družstev veteránů a dvě družstva
veteránek. Pro marodku družstev je letošní ročník ochuzen o čtyři družstva
soutěžících. První místo obsadili veteráni Doloplaz, druhé místo si odnesli
veteráni Mořic a třetí Němčice nad Hanou. U domácích veteránů se nepodařilo nastartovat PS-8 a tak nic nezachránilo i nasazení bratra Špačka za velitele
družstva. Ke zdárnému umístění nepomohlo ani nasazení starosty obce Eduarda Novotného, který se zdatně činil
u koše. Nakonec skončilo na tradičně
šestém místě v soutěži. Bohužel na jejich neúspěchu vydělali klienti Domova u rybníka spolu s velitelkou Denisou, kteří domácí závodníky předstihli

a porazili. U žen spolu zápasily pouze
Víceměřice a veteránky z Vrchoslavic.
Ty nakonec zvítězily těsným rozdílem pouhých 1,5 vteřiny. Zatím nejlepší umístění pro mexické veteránky
a stříbrný pohár. Nejstaršími účastníky
soutěže byl Emanuel Hubený SDH Doloplazy, u žen Eva Špačková SDH Víceměřice. I přes mizivý zájem příznivců
požárního sportu a špatné počasí zvítězila opět dobrá nálada. Všem místním
pořadatelům patří velké poděkování
za jejich práci, přípravu a nasazení.
V neposlední řadě také patří poděkování všem obecním úřadům Mikroregionu, hasičům z Hrušky, z Mořic, Gitě
a Vlastikovi Mézlovým za jejich hodnotné sponzorské ceny do soutěže. Tak
příště opět první sobotu v září.			
			
Květoslav Špaček - starosta 16. okrsku

Družstvo veteránů
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14. 9. 2019 MRG na kolech (OÚ + KV)
Opět po roce proběhla akce Mikroregionu Němčicko s názvem Mikroregionem na kolech. Je to vyjížďka pro
cyklisty, kdy si každý zvolí, odkud
chce vyjet a pak si sám vybere trasu
po obcích mikroregionu, ale dle svých
možností, s jednotným cílem dojezdu, který byl v letošním roce v Mořicích. Už od rána dávalo počasí tušit,
že bude krásný den a na cesty vyrazí
stovky cyklistů. Proto přípravy začaly už od půl osmé. Nachystat stůl na
razítkování průjezdu, reklamní předměty obce, na křižovatku k obchodu
odnést směrník ze starého kola ozdobený květinami, nachystat posezení
na odpočinek pro cyklisty, kromě setů
zde byla i novinka podle současných
trendů – posezení z palet. A v neposlední řadě nachystat i občerstvení.
Zůstali jsme věrni naší klasice – chléb
se škvarkovou pomazánkou nazdobený okurky, cibulí či paprikou. Na za-

pití byly v nabídce balené vody či
džbánková voda s mátou a citronem.
Nabídku letos rozšiřoval i přihřívací
hrnec s dvaceti litry rozpustné kávy.
Na krátkou dobu se tam objevilo i několik lahví Fčelkova zahradního snu
(jak sám přezdívá svůj dobrý rybízák).
Zázemí tvořilo deset lidí z řad zastupitelů, zaměstnanců a kulturního výboru, kteří se střídali u razítek, mazání či
doplňování chlebů a dalšího občerstvení. A všichni měli stále furt co dělat. Od
deváté do patnácté hodiny obcí projelo, zastavilo se nebo odstartovalo 1102
cyklistů, kteří si přijeli pro razítko, občerstvili se nebo jen na chvíli spočinuli
a podebatovali. Doplňkovým programem bývá už několik let zahrádkářská výstava v zasedačce, kterou prošla
více než třetina cyklistů. Po skončení
průjezdu jsme se do Mořic přesunuli
i my někteří pořadatelé. Zde bylo pro
všechny připraveno posezení, bohaté
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občerstvení, pro děti skákací hrady či
cyklokrosová dráha a bohatý kulturní
program: koncert, hudební produkce, krasojízda, siláci a jejich program
a další. Při vyhodnocení akce jsme se
dověděli, že do cíle dorazilo 1078 cyk-

listů – někteří už do Mořic nejeli nebo
se vzdali registrace v cíli. To svědčí asi
i o tom, že naše obec patřila mezi ty
oblíbenější a projeli zde všichni letošní účastníci výletu na kolech.
Petr Buriánek

14. – 15. 9. 2019 Výstava ovoce, zeleniny a květin (ČZS)
Ani letos jsme neporušili tradici
a uspořádali jsme svou podzimní zahrádkářskou Výstavu ovoce, zeleniny a květin, tentokrát i s podtitulem
„Aneb co zůstalo po krupobití“. Pro ty,
co tento článek budou číst třeba za pár
let, chci osvětlit důvod tohoto podnázvu. V podvečer třináctého června se
prohnalo nad naší obcí a v okolí krupobití jaké nepamatují ani nejstarší pamětníci. Téměř čtyřicet minut padaly
z černé oblohy kroupy o velikosti švestek prokládané přívaly vody. Ráno po
dešti zůstaly všem, co vlastní kousek
zahrady, jen oči pro pláč. Polovina ovoce ze stromů na zemi, zbytek domlácené kroupami, z paprik, rajčat a okurků
zůstaly jen stonky – listy rozdrcené na
kousky a vbité v zemi. Po prvním šoku
zahrádkáři výsadbu obnovili nebo se
rostlinky snažili přivést k životu. Když
už se rostliny vzpamatovaly tak prvního července se krupobití v menším
rozsahu opakovalo. Ale zahrádkáři
jsou hodně odolní tvorové a i tentokrát své poškozené rostliny znovu léčili a oživovali. A jelikož bylo celé léto
celkem vlhko, tak opožděně okurky
moc úrody nedaly a chytly plíseň a netrvalo dlouho a obdobně na tom byly
i venkovní rajčata… Snad jen paprikám
se dařilo. Kořenová a hlízová zelenina
ta sice měla vláhy dosti a narostla, ale
18

v letošním roce byla invaze myší a hrabošů a ti decimovali mrkev, petržel
i brambory. No a ten zbytek ovoce, co
zůstal na stromech, tak padal shnilý po
úderech krup nebo vyžraný po invazi
vos a sršňů. Prostě zajímavý rok.
Ale i přesto jsme výstavu uspořádali.
Několik let ji pořádáme současně s akcí
Mikroregionem na kole. Zejména je to
u z důvodu toho, že příprava a instalace výstavy a expozic zabere spoustu
času a práce a bylo by škoda, aby ji
shlédlo jen padesát fandů zahrádkaření. Při akci MGR na kole výstavou
letos prošlo opět něco přes tři sta padesát cyklistů, kteří si možná potěšili oko
a mysli pohledem na zajímavé aranže,
které se nám letos opět podařilo vytvořit. I letos jsme na nich pracovali v již
osvědčeném tandemu Petr Buriánek
a paní Pavla Novotná. Já dodám svou
vizi, co bych si představoval a nějaký
materiál a paní Novotná mou vizi přetvoří v neuvěřitelnou realitu mnohdy
až umělecké dílo se spoustou detailů
z jejich vlastnoručně vypěstovaných
květin a rostlin. Ale hlavní a důležitá
je účast těch, kteří přinášejí své vzorky
a výpěstky, které můžeme do výsledné expozice zakomponovat. Děkujeme
i letos všem zahrádkářům i nezahrádkářům, kteří své vzorky přinesli. Letošní expozice v přízemí obecního úřadu
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byla s tématem „Sklizeň brambor na
zahrádce“ a horní expozice byla pojata jako „Ostrov nádhery“. Byly zde
instalovány květináče plné kvetoucích
rostlin doplněné starými látkovými
bedýnkami, na kterých vynikly exponáty našich zahradníků – mega pórek,
obří čínské zelí, nemenší salát, melouny velikostně mohly směle konkurovat
těm maďarským, dekorační lagenárie,
modré, máslové, hruškové či hokaido
dýně, cukety, brukve, okurky a další.
Obvod sálu doplňoval klasický sortiment cibulí, česneků, červené čepy,
celerů a další kořenové zeleniny. Sešlo
se asi třicet vzorků jablek a hrušek, dostatek bylo rozmanitých druhů rajčat
a paprik. Byly zde však k vidění a za-

jímavé plodiny od nadšeného chovatele, zahradníka a experimentátora pana
Thumse – velkoplodé hlohy, velkoplodé šípky, fíky, kustovnice, modré dýně,
indiánská barevná kukuřice a další zajímavosti.
A mé závěrečné shrnutí? Troufám
si říct, že po strachu s jakým jsme do
uspořádání výstavy šli, tak jsem byl
s konečným výsledkem mile překvapen. A nechválíme se sami, ale pochvaly zněly i od procházejících cyklistů
i dalších návštěvníků. Takže nyní už se
nebojím říct, že jsme svoji zahrádkářskou letošní výstavu, díky všem, co se
na ní podíleli, úspěšně zvládli.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK-MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice
Mexiko, z.s.
Z příchozího podzimu se ještě slůvkem
vrátíme k letnímu turnaji, kdy 13. 7.
2019 proběhl
13. ročník turnaje malé kopané MEXIKO CUP 2019 - memoriál Antonína
Dostálíka (člena a spoluzakladatele
SK), který probíhal v areálu Domova
u rybníka ve Víceměřicích.
Turnaje se zúčastnilo 5 týmů: domácí
SK Mexico, obhájce Brodek u Prostějova, SK Dřevnovice, Lokomotiva Víceměřice „B“ a Hamíci. Po úvodním slově předsedy SK Víceměřice Vladimíra
Fialky a po následném rozlosování se
začalo „bojovat“ o body, vše řídil rozhodčí Bohuslav Krátký.

Hráči domácího SK Mexico:
Miroslav Musil, Jiří Dostálík, Petr a Radek Fialkovi, Pavel Iránek, Dominik
Matoušek a Petr Stejkora.

Obr. 1: Domácí tým SK Mexiko - Mexiko cup 2019
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Nejlepší střelec:
Robin Návrat (SK Dřevnovice) a Jan
Skalník (Brodek u Prostějova) - po 5
brankách
Kolem poledne se odehrály 2 exhibiční zápasy. Nejdříve hrály proti sobě
děti (červení x mix), výsledek utkání 8:3 pro červené, kteří také ovládli
pokutové kopy v poměru 3:1 a pak

následovalo již tradiční utkání klientů Domova u rybníka proti výběru
složeného z dětí a hráčů účastnících
se turnaje, kde nakonec tým klientů
Domova prohrál 3:1. Výsledky těchto
utkání však nejsou podstatné. Potěšil nás hlavně velký zájem dětí o toto
utkání a samozřejmě také zájem klientů z Domova, kteří se již od rána nemohli zápasu dočkat.

Obr. 2: Tým „dětí“

Obr. 3: Tým klienti Domova u rybníka se soupeřem
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Obr. 4: Vítězný tým Brodek u Prostějova

Účastnící turnaje se opět mohli těšit
na domácí prostředí, výbornou partu
lidí, bohatou tombolu a ceny, děti měly
k dispozici skákací hrad. Turnaje se zúčastnila také paní Božena Sekaninová.
Samozřejmě nechybělo výborné občerstvení, které zajišťovali již tradičně Jara
Kroupa a Kamila Dostálíková. A ve výčepu se o pravidelný pitný režim staraly: Danča Dostálíková, Kamča Gottvaldová a Janča Musilová. Mé obrovské
díky patří všem, co přispěli k organizaci turnaje, členové: Petr Fialka, Pavel
Iránek, Jarek Ryška, Jirka Dostálík, Mirek Musil, Jana Musilová, Michal Hamala, Dominik Matoušek a další, dále
zástupcům obce Víceměřice v čele se
starostou p. Novotným, místním spolkům – SDH a všem sponzorům, kteří
přispěli. Také všem dalším, kteří se po-

díleli ať už finančně nebo jinak na organizaci turnaje. Pokud jsem na někoho
zapomněl, tak se předem omlouvám.
Také patří naše díky rozhodčímu Bohuslavu Krátkému, který přispěl k výborné atmosféře turnaje.
Děkuji také všem, kteří přišli podpořit
naše fotbalisty a našli si v dnešní uspěchané době chvilku času pro tuto akci.
A také doufám, že byli spokojeni.
A už teď se můžeme těšit na další XIV.
ročník, který se opět uskuteční během
července 2020.
Vladimír Fialka, předseda SK Víceměřice Mexiko, z. s.
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Tab.: 1 – Výsledková tabulka turnaje

Soutěžní okénko:
S příchodem podzimu byl zahájen nový ročník malé kopané ČUS Prostějov.
Tak jako v minulé sezóně i letos hrajeme 2. ligu malé kopané.
Úvodní turnaj byl odehrán 7. 9. 2019 na domácí půdě ve Víceměřicích a 2. turnaj
21. 9. 2019 v Dřevnovicích.
1. Turnaj 7. 9. 2019 Víceměřice
SK Mexiko Víceměřice – Spojené kluby Čehovice-Hluchov
SK Mexiko Víceměřice – MK Klopotovice 			

5:2
2:2

2. Turnaj 21. 9. 2019 Dřevnovice
SK Mexiko Víceměřice – TJ Ohrozim
			
SK Mexiko Víceměřice – FC Juniors Hluchov			

6:1
4:1

Tab. 2: – Výsledková tabulka po 2. turnaji f. sezony 2019/2020
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Obr. 5: Soutěžní turnaj 21. 9. 2019 Dřevnovice

Závěrem bychom vás rádi pozvali na
nadcházející turnaje:
3. Turnaj, sobota: 5. 10. 2019, hřiště Víceměřice
8.00 SK MEXIKO - FC ZAVADILKA PV
9.00 SK MEXIKO – BÉCI SOKOL 2 PV
4. Turnaj, Sobota: 19. 10. 2019, hřiště
Dřevnovice
9.00 SK DŘEVNOVICE – SK MEXIKO
A OBECNÍ ZABÍJAČKU + TURNAJ
V ŠIPKÁCH se uskuteční v prosinci

2019 – v „Blódniku“, o přesném termínu budete informováni.
Rád bych poděkoval všem hráčům
a členům, kteří se aktivně zapojují do
soutěžních turnajů a všem, co se podílí
na nezbytné činnosti pro chod klubu
(např. údržba a opravy šaten a hřiště,
nezbytná administrativa - klub / obec
/ ČUS).
Michal Hamala,
místopředseda SK - Mexiko
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ZE ŽIVOTA RYBÁŘSKÉHO SPOLKU
Podzimní rybářské závody 2019
Po dvouleté přestávce způsobené nedostatkem vody na rybníce ve Víceměřicích jsme v sobotu 14. září 2019
uspořádali tradiční podzimní rybářské
závody. Předcházely tomu přípravy
v podobě posečení trávy u břehů rybníka a vyznačení závodních sektorů.
Obec se postarala o posečení trávy
v okolí celé plochy rybníka, které zpříjemnilo prostředí pro závodníky. Samotné závody začaly v sobotu v 8,00
hodin za účasti 38 závodníků z různých koutů Moravy. Již první hodina
lovu ukázala, že chytat bude pouze
ten, kdo přijde na tu správnou nástrahu a hlavně zvolí ideální hloubku, kde
tato nástraha bude ležet. Po pěti hodinách lovu bylo jasné, kdo byl z přítomných účastníků závodu nejlepší. Prv-

ní místo obsadil Gustav Lakoš, který
nachytal 50,15 kg ryb a tímto stanovil
nový rekord zdejších závodů. Inu, kdo
chytá první ligu v plavané, ten opravdu umí. Na druhém místě skončil Milan Till s 28,20 kg, mimochodem je to
vítěz z minulých závodů. A třetí místo
obsadil člen našeho spolku Vlastimil
Kroupa s 27,60 kg. Tento borec také získal pohár za nejdelší chycenou rybu,
kterou byl kapr o délce 71,5 cm. Závody provázelo ideální počasí a ke spokojenosti všech přítomných také zjištění
bohatého občerstvení na Baště. Pokud
nám vydrží voda, budou příští závody
na jaře 2020. 		
					
Josef Konečný,
Miroslav Pecina, rybářský spolek

Pozvání na připravované akce
25. 10. 2019		

Lampionový průvod			

(OÚ)

30. 11. – 1. 12. 2019

Adventní prodejní výstava			

(ČZS)

7. 12. 2019		

Možná přijde i Mikuláš			

(SDH)

15. 12. 2019		

Vánoční koncert v kapli			

(OÚ)

prosinec 2019		

Setkání u vánočního stromečku		

(OÚ)

prosinec			

Obecní zabíjačka a turnaj v šipkách		

(SK – Mexiko)

31. 12. 2019		

Ohňostroj				

(SDH, OÚ)
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