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Naše obec

Vážení spoluobčané, čtenáři,
Vážení spoluobčané,
jsou zde opět zimní měsíce a blíží se
tak očekávané Vánoce a Silvestr. Letošní rok 2019 byl rokem vzpomínek
na Sametovou revoluci. V rámci republiky se vzpomínalo na události, které se
staly před třiceti lety.
Závěr roku je tradičně dobou bilancování, ať už v osobním nebo pracovním
životě. Dovolte, abych se krátce ohlédl,
co se ve Víceměřicích v tomto roce událo. Dá se říci, že to byly spíš malé akce.
Jako výsadba stromů a keřů na hřbitově, pan Rábek vyměnil rozbitá světla kolem chodníku na chatu za nové
LED osvětlení. Zaměstnanci obce chatu vyčistili od různého harampádí,
které se tam po léta shromažďovalo.
Opravili vnitřní omítky a vymalovali.
Podařilo se zkulturnit výčep. Za pomocí prostředků Olomouckého kraje
se opravovalo hasičské auto, památník pozemkové reformy v Bloudníku,
střecha na budově mateřské školy. Firma Stavitelství Kyselák zahájila tolik
očekávanou opravu fasády na budově
mateřské školy. V příštím roce se bude
pokračovat tak, aby byla celá budova
v novém kabátě s veselou barevnou
fasádou. Na obecní úřad byl dokoupen nový nábytek a počítačům nový
server. Pro potřeby úřadu bylo pořízené nové auto Škoda Fabia, sloužící
převážně k výkonu opatrovnické činnosti. Obec měla v roce 2019 celkem 72
opatrovanců, převážně klientů domova. Pro zkulturnění akcí pořádaných v
košíkárně byly zakoupeny nové židle.
Velkou investiční akcí bylo zakoupe2

ní areálu č. p. 83 od JUDr. Víta a paní
Stejskalové. Připravuje se záměr na
vybudování obecního dvoru, součástí
má být hasičská zbrojnice, zázemí pro
zaměstnance obce, sklady, muzeum,
moštárna. V současné době jsou podány tři žádosti o dotaci. A to na zeleň,
revitalizaci parku a výsadbu v nové
výstavbě. Také je podána žádost o dotaci na výstavbu nové budovy v areálu
v Domově u rybníka, jedná se o nový
pavilon se zvláštním režimem. Další
žádost byla podána na pořízení kontejneru a na plechovky pro doplnění stávajících sběrných míst. A také popelnice do domu na plast, papír a bioodpad.
Uvidíme, jak naše záměry vyhodnotí
poskytovatelé dotací. Poslední drobnější akcí je naučná stezka, její trasa začíná v Bloudníku přes Svodnici k Boží
muce, na Kozlov, k chatě ve Svodnici
a končí u Kamenného mostu. Záměrem je stezku otevřít v prvních jarních
dnech v roce 2020.
Rok 2019 byl plný kulturních a společenských akcí. Řada akcí byla již
tradičních. Některé byly organizovány poprvé. Jako Maškarní ples a Gulášvar. Nebudu jednotlivé akce vyčíslovat, abych na některou nezapomněl.
Jednotlivé akce jsou výsledkem úsilí
dobrovolníků a místních spolků. Chci
všem moc a moc poděkovat, kteří se na
jejich přípravě podílí a také těm, kteří
na ně přišli. Jsou to příležitosti k setkávání, když se lidé setkají a dobře se
baví, je jen dobře.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům obce za jejich práci v roce

Víceměřice

2019, rovněž děkuji všem zaměstnancům příspěvkových organizací Mateřské školy a Domova u rybníka za jejich
náročnou práci. Děkuji zastupitelům za
činnost pro obec Víceměřice. Zároveň
bych rád popřál všem občanům, jejich

rodinám, přátelům a známým, krásné
a pohodové vánoční svátky, do nového roku přeji všem hodně štěstí, lásky
a hlavně pevné zdraví.
Eduard Novotný, starosta obce

Usnesení č. 11/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 14. 10. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Bc. Jarmilu Zbožínkovou a Luboše Novotného
3. nabídku Sberbank s úrokovou sazbou 1,4 %
4. rozpočtové opatření Domova u rybníka č. 4/2019
5. rozpočtové opatření Domova u rybníka č. 5/2019
6. vnitřní směrnici č. 4/2019 – Zásady pro používání motorových vozidel
7. návrh změny územního plánu obce Víceměřice
8. dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého krajepřijetí dotace na naučnou stezku
9. kupní smlouvu na p.č. 270/6 orná půda o výměře 36 m2 v k.ú. Víceměřice
10. kupní smlouvu na část pozemku st. č. 61 o výměře 4 m2 v k.ú. Víceměřice
11. smlouvu o dílo, uzavřenou mezi obcí Víceměřice a firmou Stavitelství Kyselák, předmětem smlouvy je zhotovení části fasády MŠ
12. provedení veřejnosprávní kontroly obce Víceměřice
13. nevstupovat a nekupovat akcie Akciové společnosti odpady Olomouckého
kraje
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti obecního úřadu
2. zprávu o činnosti Domova u rybníka
3. rozpočtové opatření č. 8/2019 starosty obce
4. výsledek výběrového řízení na zhotovení stavebních prací – část fasády mateřské školy
5. zprávu kulturního výboru
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Usnesení č. 12/2019 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 30. 10. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Janu Musilovou a Petra Buriánka
3. podání žádosti z dotačního titulu MPSV Rozvoj a obnova materiálně technické základny na akci „Domov u rybníka Víceměřice – pavilon DZR“
4. zabezpečení vlastních zdrojů na financování akce „Domov u rybníka Víceměřice – pavilon DZR“
5. podání návrhu změny územního plánu Obce Víceměřice

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Adventní čas v mateřské škole Víceměřice
Adventní čas jsme
v naší mateřské
škole započali pečením perníčků.
Děti v zástěrkách
pilně válely těsto a vykrajovaly
hvězdičky, srdíčka, stromečky a
jiné tvary. Pečlivě
je ukládaly na plech a těšily se na první
ochutnávku. Moc všem chutnaly. A co
teprve až si je ozdobí sněhovou polevou, to bude dobrota. Uspořádali jsme
proto tvořivé odpoledne, kde si děti
společně s rodiči perníčky nazdobily a
všichni jsme strávili příjemné odpoledne.
Prvním mezníkem předvánočního období je Mikuláš. I do naší školky zavítal
společně s andělem a čertem. Tuto událost jsme si společně užili. Děti byly statečné a většina se čertů nebála. Jenom
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pár hříšníků, kteří se ocitli na černé listině a ti slíbili, že se polepší. Nakonec
všechno dobře dopadlo. Přednesli jsme
panu Mikuláši a jeho družině básničky
a on všechny děti obdaroval balíčky.
Děti mu na oplátku darovaly obrázky,
které si pro něj připravily.
Další setkání s Mikulášem děti prožívaly ve Víceměřicích v košíkárně, ale
to už se nikdo nebál. Tady měly děti
možnost předvést rodičům a široké
veřejnosti, co se k tématu sv. Mikuláše
ve školce naučily a sklidily za to velký
úspěch.
Děti milují Vánoce, jsou plné očekávání a těší se z každé činnosti, při které
společně kouzlí atmosféru Vánoc. Neopomenutelnou částí Vánoc je zdobení
stromku. Letos jsme dostali do školky
nádherný vánoční stromeček. Sotva se
nám vešel do třídy a jak krásně voní.
Děkujeme za něj panu Ryškovi. To si
děti daly, než jej nazdobily. Nejdřív
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světýlka rozmotat a rozmístit je na stromečku. Poté přichází na řadu věšení
ozdob. Každé dítě si vybírá ozdobičku
a hledá pro ni na stromku to správné
místo. A tak se to opakuje tak dlouho,
dokud nedojdou ozdoby nebo místo na
stromečku. Měli jsme trochu strach, ale
vyšlo to tak akorát. Stromečku to moc
sluší a kdo přijde první do třídy, tak
hned s paní učitelkou stromek rozsvítí.
Nesmíme zapomenout na zpěv koled
a dopis pro Ježíška. To je velmi důležité. Hlavně vše dobře promyslet. Tomuto tématu se věnujeme obzvlášť pečlivě. Povídáme si, kreslíme dárečky – jen
ať to Ježíšek nepoplete.
Do Vánoc toho musíme ale stihnout
ještě spoustu. Připravujeme si dárky
a přáníčka pro rodiče, zdobíme školku, připomínáme si ty nejkrásnější vánoční tradice a zvyky. Nejvíc práce dá
ještě dětem nacvičit program na vánoční slavnost. Co děti svým nejbližším

předvedou, to vám ještě neprozradíme.
To bude totiž velké překvapení. Snad
to děti vydrží neprozradit.
Doufáme, že všechno dobře dopadne
a nám zaměstnancům MŠ Víceměřice
budou velikou odměnou pod stromečkem úsměvy a rozzářené oči dětí a spokojení rodiče.
V novém roce 2020 přejeme všem jen
to dobré.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení a milí čtenáři,
ač se to nezdá, tak zde máme opět konec roku a s tím spojené nejkrásnější
svátky v roce, svátky Vánoc. Rok přináší mnoho pracovních i osobních
povinností, od kterých je důležité si v
tento čas oddechnout a načerpat sílu.
Dovolte nám krátké poohlédnutí do
dění v Domově u rybníka.
Organizace uspořádala za druhé pololetí pro své uživatele, seniory i občany obce mnoho zajímavých společenských a sportovních akcí. Velké oblibě
se těší tradiční akce Přátelské posezení
seniorů, Kateřinská zábava a Vánoční
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jarmark. Jejich průběh můžete sledovat a nahlédnout do našeho dění na
našich internetových a facebookových
stránkách, kde nás také můžete podpořit.
S příchodem nového roku nás čeká několik změn a snad i po těchto změnách
budeme schopni nabídnout spoustu
kvalitních a zajímavých akcí pro naše
uživatele, zaměstnance i obec.
Všem čtenářům přejeme krásné vánoční svátky a do nového roku hodně
zdraví a štěstí.
Kolektiv Domova u rybníka

Víceměřice

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
21. 9. 2019 Zahrádkářský zájezd – Úsov, Loštice,
Bílá Lhota, Konice (ČZS)
Už se stalo takovým malým nepsaným
pravidlem, že se střídáme ob rok s hasiči v pořádání autobusového zájezdu,
nejen pro své členy, ale i pro ostatní
zájemce. Letos byl rok, kdy podzimní
zájezd uspořádali zahrádkáři.
Po vybrání zajímavé trasy a zajištění
autobusu a termínů prohlídek či zajištění restaurace k možnosti občerstvení,
jsme v sobotu 21. září mohli vyrazit
na výlet. U obchodu ve Víceměřicích
se po ránu sešlo asi 36 zájemců z Víceměřic, ke kterým se po cestě přidalo ještě osm zahrádkářů z Dobromilic.
První a nejvzdálenější zastávkou byl
zámek Úsov. Nachází se zde rozsáhlé lovecko lesnické muzeum s velkou
expozicí vycpaných zvířat, loveckých
trofejí a dalších přírodnin Po zajímavé
prohlídce prostor zámku s průvodkyní
byla pak možnost samostatného pohybu po nádvoří s možností návštěvy
strašidelného sklepení nebo možnost
návštěvy staré školy, kde si bylo možno vyřešit anebo se zabavit logickými
hrami a úkoly.
Po prohlídce jsme se autobusem přesunuli do Loštic. Zde jsme měli zajištěný
společný oběd dle vlastního výběru
předem v Restauraci Na růžku, která je kousek od náměstí, ale přesto je
vyhlášená. Kromě prostorů připravených pro nás byly v hospodě další asi
dva zájezdy, ale přesto velice příjemně
překvapila rychlost obsluhy, kvalita
a maxi velikost chutných porcí jídel za

velice příznivou cenu. To už se v dnešní době málokdy podaří…
Po vydatném obědě jsme se přesunuli
na náměstí do muzea tvarůžků. Muzeum je nově zrekonstruované, takže
prohlídka a výklad průvodkyně nám
krásně osvětlili výrobu této aromatické dobroty. Prohlédli jsme si historické
exponáty potřebné k výrobě tvarůžků.
V patře jsme pak shlédli vtipné, přehledné a hleďavé zpracování historie
tvarůžků v Lošticích. Prohlídka muzea je zakončena v obchodě tvarůžkových specialit. Dodnes jsem znal
jen tvarůžková kolečka a kroužky, ale
zde v obchodě je možno zakoupit si
domů snad na dvě stě různých variant
a úprav a výrobků z této pochutiny,
kteroužto možnost všichni účastníci
bohatě využili. Po nákupu a řidičovým
prozíravým uložením tvarůžkových
specialit do zavazadlového prostoru,
abychom jízdu bez „otravy“ přežili,
jsme se přesunuli do arboreta Bílá Lhota, které je od Loštic jen pár kilometrů.
Zde je sice prohlídka individuální, ale
my jsme si zajistili průvodkyni, která
nás provedla celým areálem arboreta
se zajímavým výkladem a cestou nás
upozorňovala na zajímavé druhy bylin
a dřevin. Po půldruhé hodině procházky mezi zajímavými rostlinami jsme se
přesunuli do města Konice, kde jsme
už mimo sezonu měli domluvenou
prohlídku zámku. Zde už na nás čekali dva průvodci. Jedním z nich byl
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pan Ladislav Šín, kterému se podařilo
vybudovat z obyčejných prostor zámku
muzeum plné exponátů. Konický zámek se dostal do podvědomí díky největší expozici seker nejen v Čechách ale
asi i v Evropě, které při zápisu do české
knihy rekordů mělo na 700 kusů, které
je v dnešní době už i o nějakou stovku
překonalo a také díky největší sekeře
v Evropě, která byla před dvěma roky
doplněna největší dvouchlapovou ruční
pilou. Expozice mapuje všechna možná
tradiční i netradiční řemesla, která se v
okolí vyskytovala – kamnářství, hodinářství, kupectví, stolařství, tesařství,
obchod, krejčovství a desítky dalších.
Sbírky se dnes a denně díky aktivitě
pana Šína rozrůstají. Z původních pár
předmětů k jednotlivým řemeslům se
přidávají další a další exponáty, které
by jinak skončily někde v kovošrotech
anebo sběrných dvorech. Při prohlídce
a výkladu bylo vidět, že historie je pro
pana Šína ne koníčkem, ale spíše koněm
anebo posláním.
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Po zajímavé prohlídce prostor zámku,
který je propojen chodbami s farou a místním kostelem, nás ještě upozornil na magický prý léčivý kámen před zámkem.
Kdo ví… ale říká se, že víra uzdravuje.
Návštěvou zámku jsme vyčerpali program výletu. Dále následovala jen
možnost prohlídky náměstí nebo večeře v Restauraci Živnostenský dům. Zde
probíhala opět akce, takže prostory pro
posezení byly stísněné a nabídka jídel
byla jen ze tří druhů, přesto kdo chtěl,
se najedl i napil, i když v „bojových“
podmínkách, což bylo takovým malým škraloupem na vcelku zajímavém
a pěkném výletě.
Domů jsme se vrátili už za tmy po osmé
hodině. Opět se ukazuje výměna generací, kdy už ubývá zpěváků a zpěvaček, kteří rozezpívali celý autobus.
Zazpívali jsme si sice i letos, ale byla
nás jen hrstka, takže oblíbená melodie
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, už
jsme tu – zazněla při návratu do Víceměřic i tentokrát.
Petr Buriánek

Účastníci výletu

Víceměřice

25. 10. 2019 Lampionový průvod (OÚ)
V pátek 25. října jsme si připomněli
101. výročí vzniku československého
státu. Za večerního šera vyšel z kopce
od Antoníčkového lampionový průvod, jehož čelo tvořila státní vlajka
a kytice, které nesli členové hasičského sboru ve svátečních uniformách.
Za nimi šli zástupci obce, děti s lampiony a se svými rodiči, následování
dalšími obyvateli Víceměřic. Bezpečnou chůzi v hustém večerním provozu jim zajišťovali místní hasiči. U pomníku obětí válek pak proběhlo krátké
vzpomínkové shromáždění občanů,
při kterém se položila kytice k pomníku, kde taktéž čestnou stráž drželi
členové místního hasičského sboru.

Po krátkém proslovu starosty obce
pana Eduarda Novotného následovala
státní česká hymna. Po skončení oficiální části pozval starosta všechny přítomné za kapli na přátelskou besedu
a občerstvení na zahřátí v podzimním
sychravém večeru. Jako už po několik
let byla, kromě teplého čaje, připravena i černá zabijačková polévka s chlebem. Po občerstvení a vzájemném pobesedování se návštěvníci kolem osmé
hodiny postupně rozcházeli k domovům. I tentokrát se oslav výročí republiky zúčastnili místní občané v hojném
počtu.
Petr Buriánek

Lampionový průvod před pomníkem padlých
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ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči v roce 2019
Na práci kolektivu se v letošním roce
podílelo 24 dětí z 26 registrovaných.
Činnost mladých hasičů byla opět zaměřena na vzdělávací, kulturní, brigádnickou a sportovní činnost.
Začátek roku patřil schůzkám v hasičské zbrojnici a teoretické přípravě v oblasti požární ochrany a „hry Plamen“.
K pohybovým aktivitám patřila účast
v Masopustním průvodu, spolupráce
při prověřovacím cvičení šestnáctého
okrsku v Domově u rybníka Víceměřice, kde mladí hasiči plnili roli figurantů
při evakuaci osob a nemohla chybět ani
účast na akci Den Země. Mimo výčet
předešlých akcí začal kolektiv přípravu
na okresní kolo „hry Plamen“ a soutěže
v požárním útoku a účast na soutěžích
samotných. Zúčastnili jsme se dvou
okresních kol „hry Plamen“ a 9 soutěží
v požárním útoku. Na soutěžích jsme
vybojovali 2 putovní poháry, 4 poháry
za první místo, 4 poháry za druhé místo
a 2 poháry za třetí místo. Během přípravy na tyto závody a závodů samotných
jsme se podíleli na přípravě zázemí
akce Gulášvar, Pyžamová párty, soutěže mladých hasičů a veteránů. Poslední
akcí našeho kolektivu v letošním roce
byla účast na prověřovacím cvičení, na
kterém děti opět plnily roli figurantů
při dopravní nehodě. Účast mladých
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hasičů na těchto cvičeních lze pokládat za hodně důležité. Můžou zblízka
sledovat náročnou práci dobrovolných
hasičů s profesionálním přístupem záchrany životů a majetku.
Nyní mi dovolte Vám sdělit pár poznatků z pohledu vedoucího mládeže.
Potěšující je, že děti z našeho kolektivu
jsou žádány z okolních sborů o výpomoc při požárním sportu, což dokazuje
jejich výbornou připravenost a ne jednou pomohly k pohárovému umístění
i těmto soutěžním družstvům. V tomto
roce přešli čtyři mladí hasiči z kategorie
starší do kategorie dorostu. V této době
máme 6 dorostenců, kteří se aktivně zapojili do soutěží mužů a žen. Bude jen
dobře, když jim zájem vydrží a posílí
náš sbor v těchto soutěžích.
Z této zprávy by mohlo vyplývat, že
všechno funguje a jde tak jak má, ale
není tomu tak. Přístup některých dětí,
respektive rodičů, k docházce na tréninky a na soutěže je špatný a sráží tak
práci vedoucích mládeže, která nezačíná ani nekončí tréninkem nebo soutěží
samotnou. Je potřeba zajistit kvalitní
sportovní vybavení, dopravu, peníze
na startovné, stravu a nakonec i účast
dětí.
Luboš Novotný,
vedoucí kolektivu mladých hasičů

Víceměřice

Sbor dobrovolných
hasičů Víceměřice
děkuje všem, kteří
v roce 2019 svou
účastí na kulturních akcích podpořili činnost sboru. Tím, že jste navštívili
akce, přispěli jste finanční částkou, která
mohla být použita pro rozvoj mladých

hasičů našeho sboru. Věříme, že nám zůstanete věrni i v roce 2020 a budeme se
nadále společně setkávat. Rádi bychom
touto cestou všem známým, kamarádům,
rodinám, spoluobčanům popřáli klidné vánoční svátky a v roce 2020 mnoho zdraví,
štěstí, spokojenosti a úspěchů v osobním
i pracovním životě.
členové sboru SDH Víceměřice

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
28. 9. 2019 Okresní výstava ovoce a zeleniny
v Čelčicích (ČZS)
Podzimní, oblíbenou, pravidelně se
opakující akcí se už stává zahrádkářská okresní výstava, která se koná co
dva roky v sále kulturního domu v Čelčicích. Nejinak tomu bylo i letos.
Výstavu pořádá Územní sdružení zahrádkářů Prostějovska a své expozice

zde mají jednotlivé organizace z celého
okresu. V tom našem prostějovském je
asi kolem třiceti fungujících zahrádkářských organizací, ale těch aktivnějších,
které se na výstavě podílely, bylo asi
patnáct. A my, víceměřičtí zahrádkáři,
jsme byli mezi nimi. Vzhledem ke dvě11
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ma krupobitím v našem regionu, byl
sortiment možných exponátů na výstavě značně omezen, takže jsme v letošním roce na svém vyčleněném prostoru
vytvořili smíšenou expozici s průřezem zelenin, ovoce navíc doplněnou
řezanými květinami. Dominantou stolu byly nádherně malované dýně několika velikostí, které doplňovaly malované konve a motyky. Čestné místo na
výstavce měly i různé netradiční druhy
zeleniny od zahradnického propagátora netradičních druhů ovoce a zeleniny
pana Radka Thumse. Hleďavé malby
na dýních vytvořila paní Daniela Miková a z výpěstků a úrody našich zahrádkářů naaranžovala nádhernou expozici

paní Pavla Novotná, které při přípravě
asistovali pan Eduard Novotný a Petr
Buriánek.
Myslím si, že se nám podařilo vytvořit
krásnou aranži, která zaujala nejen návštěvníky výstavy, ale i členy územního
sdružení a některé z našich exponátů
byly vybrány a pak instalovány na zahrádkářské expozici na Hortikomplexu
2019 v Olomouci, který se uskutečnil
týden na to. Děkuji všem, kteří se podíleli na výstavě svými výpěstky a samozřejmě i těm, kteří výstavu instalovali.
Je potěšující, že se i těmito způsoby prezentace o naší organizaci i obci ví.
Petr Buriánek

Říjen 2019 – Podzimní zahrádkářské výstavy (ČZS)
V podzimních měsících probíhají takřka ve všech obcích, kde dosud fungují
základní organizace, zahrádkářské výstavy, při kterých zahrádkáři prezentují své výpěstky a zároveň si vyměňují
i své zkušenosti. Ta naše proběhla hned
v září, ale jinde je pořádají během měsíce října. K navázání a zlepšení kontaktů
mezi zahrádkáři a zároveň i ze zvědavosti a na inspiraci jsme navštívili výstavu zahrádkářského spolku v Želči,
který se transformoval a pokračuje dál
ve své činnosti, ale už ne pod hlavičkou
Českého zahrádkářského svazu, ale jen
jako spolek. Měli připravenou malou,
ale pěknou přehlídku svých výpěstků
v moštárně z kulturní místnosti, kterou mají v pronájmu od obce a která
se nachází za místní orlovnou, o které
jsem dodnes nevěděl, že něco takového
v Želči existuje.
12

Dalším podzimním výletem se stala
návštěva zahrádkářské výstavy v Čehovicích. Zde byla opět krásná přehlídka výpěstků, zejména však jablek a základních druhů zeleniny. Opět nebyla
rozsahem velká, ale přesto zajímavá,
v prostorech zahrádkářské společenské místnosti. Výstava byla doplněna
na dvoře výstavkou domácího zvířectva – holubů, králíků, slepic, hus, atd.
Při řeči jsme se dozvěděli, že zahrádkáři zde vybudovali svou prostornou moštárnu i společenské zázemí v takzvaném obecním domě bez řádných smluv.
V současnosti vztahy mezi obcí a sdružením trochu skřípou a dochází k papírovému narovnání a zahrádkáři se stali
v prostorech, které vybudovali svépomoci, vlastně jen nájemníky. Ale prý
už se vztahy trošku narovnávají a vedou k dobrému konci. Připomíná mi
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to situaci, kdy jsme i my o svou funkční
vybavenou moštárnu díky restitucím
přišli a věci máme uskladněné deset let
jen v náhradním skladě. Ale optimistickou budoucností je plánování vybudování obecního dvora obcí, která po
dlouhých tahanicích opět prostory vy-

koupila nazpět. Díky dobrým vztahům
mezi spolkem a obcí, jsou zde ve výhledu už i plány a místo na novou moštárnu a zahrádkářské zázemí. Snad se
nám opět blýská na nové zahrádkářské
časy…
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK-MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice
Mexiko, z.s.
S blížící se zimou (fotbalovou přestávkou) bych rád krátce shrnul naše působení ve druhé lize malé kopané ČUS
Prostějov a činnost spolku.
Na podzim fotbalové sezóny 2019/2020
jsme odehráli celkem 4 turnaje. Z toho 1.
a 3. na domácí půdě ve Víceměřicích, 2.
turnaj v Dřevnovicích a 4. v Čehovicích.
Podzimní část jsme zvládli úspěšně
(přezimujeme na 1. příčce) a rádi bychom v podobném stylu pokračovali

i na jaře, blíže viz Výsledková tabulka
níže. Také ale musím zmínit, že dát dohromady mužstvo na zápas není jednoduché, ale jsem rád, že jsme se pokaždé
sešli, i když někdy v minimálním počtu
a podzimní zápasy úspěšně odehráli.
Tímto bych chtěl za klub všem, co nás
vsoutěži reprezentují a zvlášť Vladimíru Fialkovi, který má na starost administrativu klubu, poděkovat.

Tab. 1: – Výsledková tabulka - podzim 2019/2020
13
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Obr. 1: Mužstvo SK Mexiko - soutěžní turnaj 5. 10. 2019 Víceměřice
(zleva: Dominik Matoušek, Jaroslav Ryška, Pavel Iránek, Radek Fialka, Michal Hamala,
Petr Sejkora)
Více informací k soutěži malé kopané
ČUS Prostějov najdete na:
www.malakopana.cuspv.cz
Rád bych vás pozval na místní akce pořádané našim spolkem ve spolupráci
s obcí Víceměřice:
ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY ZE SELÁTKA + TURNAJ V ŠIPKÁCH se
uskuteční dne 28. 12. 2019 v „Blódniku“, výdej cca od 11:00 hod.
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2. Maškarní ples jako MEXICO
Víceměřice se uskuteční dne 14. 2.
2019 v kulturním sálu tzv. „Košíkárně“
od 20:00 hod.
Závěrem bych rád ještě poděkoval
všem ostatním, kteří se jakoukoli mírou
zapojují do činnosti zajišťující chod klubu, jeho propagaci a podporu.
Michal Hamala,
místopředseda SK-Mexiko

Víceměřice

Poděkování
Prodavačky obchodu potravin ENAPO děkují zaměstnancům obce Milanu
Štéblovi, Pavlu Kyselákovi a Marianu
Všivákovi za výpomoc s opravami
v obchodě, za stěhování,… Také děkujeme panu Jaroslavu Ryškovi za věnování regálu do skladu.
Rády bychom všem spoluobčanům
popřály krásné vánoční svátky a pevné zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2020.

Informace pro občany
Vánoční svoz komunálního odpadu
svozový termín: úterý 24. 12. 2019, náhradní termín: sobota 21. 12. 2019

Připravované akce přelom roku 2019 – 2020
19. 12. 2019		

Setkání u stromečku		

(OÚ)

27. 12. 2019		

Z Kozlova až na Předinu		

(SDH, ČZS)

28. 12. 2019		

Obecní zabíjačka v Bloudníku

(SK – Mexiko)

28. 12. 2019		

Šipkový turnaj			

(SK – Mexiko)

31. 12. 2019		

Silvestrovský ohňostroj		

(SDH, OÚ)

31. 12. 2019		

Vítání nového roku na Kozlově

(ČZS)

24. 1. 2020		

Hasičský ples			

(SDH)

25. 1. 2020		

Dětské šibřinky			

(SDH)

1. 2. 2020		

Zeliáda				

(ČZS)

14. 2. 2020		

Maškarní ples jako MEXIKO

(SK – Mexiko)

22. 2. 2020		

Masopust a ostatková veselice

(SDH, OÚ)

8. 3. 2020		

Setkání seniorů			

(OÚ)

21. 3. 2020		

Gořalka roku			

(SDH, ČZS, OÚ)
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