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Naše obec

Vážení spoluobčané,
prožili jsme zvláštní rok, zažili jsme
rok zápasu s koronavirem, zvlášť čtvrté čtvrtletí nám dalo zabrat. Nemoc
Covid-19 nám ukázala, že s ní sranda
není. I přes dodržení všech vládních
nařízení se nemoc rozšířila a zasáhla
i naši obec. Přijatá protiepidemiologická opatření nezabránila rozšíření viru
i v naší příspěvkové organizaci Domově u rybníka. Vir přinesl komplikaci
do života klientů v podobě odloučení
od rodiny a přátel. Značné komplikace přinesla omezení zaměstnancům
Domova, kteří v době mimořádných
opatření odvádí skvělou práci, s nasazením pečují o klienty, i když mnohdy
je to služba psychicky velmi náročná
a vyčerpávající. Všem zaměstnancům,
kteří se nezalekli a obětavě pečují o klienty i v této vypjaté době velmi děkuji
za vynaložené úsilí. Vážím si toho o to
víc, neboť vím, že každý situaci s pandemií vnímá jinak, má různé osobní
zkušenosti.
Začátkem měsíce října se uskutečnily
volby do krajského zastupitelstva, kde
jsme měli možnost si vyzkoušet hlasování v rouškách. Výsledky voleb jsou
pro okres Prostějov nepříznivé, v nové
krajské koalici, která má 32 zastupitelů, jsou pouze čtyři z Prostějovska
a v jedenácti členné Radě Olomouckého kraje není žádný zástupce z našeho
regionu.
V listopadu se rozběhly práce na projektu „Revitalizace vybraných ploch
v intravilánu obce“ – jedná se o výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích.
Firma Ing. Vávra provedla vykácení
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stromů, vyčistila plochu od přerostlých keřů, následně vysázela nové
rostliny, keře a stromy. Byl vybudován
mlatový chodník z nové ulice k bytovce. Na jaře se bude pokračovat s výsevem luční louky za kapličkou a trávy
na ostatních plochách. Došlo k náhradní výsadbě v Bloudníku, za původně
plánovanou parcelu č.241/17, na které
by měla být v budoucnu vybudována
komunikace k novým stavebním místům. Realizační zahradní firma bude
tři roky provádět následnou péči. Věřím, že za tyto tři roky, kdy se zeleň na
záhonech rozroste a vzájemně propojí,
keře a stromy budou odborně ošetřovány, se Vám veřejné prostranství
bude líbit.
Zaměstnanci obce vysadili 10 ks hrušní, 6 ks jabloní a 5 ks švestek. Nahradili
tím stromky, které byly sázeny v minulých letech a uschly nebo byly poškozeny (ulomené korunky). Stromky
nám dodala Ovocná školka Litenčice,
spol. s r.o.
Obec s pomocí firmy Miroslava Poláška vybudovala u prodejny zpevněnou
plochu na sběrné nádoby. Kontejnery
na plasty, papír, sklo, oblečení a plechovky zde byly soustředěny ze dvou
sběrných míst. Počítáme s doplněním
sběrné nádoby na petky s použitým
olejem. Podle poslední zprávy DSO
Hanácký venkov získá dotaci na odpadové hospodářství, to znamená, že
naše žádost o barevné popelnice, kompostéry a velkoobjemové kontejnery
by mohla být úspěšná. Termín realizace dotace bude v květnu 2021.

Víceměřice

Po zdemolovaném domu čp. 67 zaměstnanci obce zpevnili plochu pro
možnost parkování aut.
Připravujeme podání žádosti o dotaci na vybudování parkovací plochy
na pč. 519 a pč. 27 (u bývalé telefonní
budky).
Je podána žádost o dotaci na akci „Rekonstrukce komunikace Víceměřice“,
jedná se o panelovou cestu od budovy
zámku po dům čp.166. Panely bychom
chtěli nahradit zámkovou dlažbou.
Součástí stavby je úprava 35 m břehu
koryta Želečského potoka. Firma E.On
bude zároveň provádět obnovu vedení
NN v této lokalitě. Rozpočtované náklady jsou ve výši 3,46 mil. Kč.
Pracuje se na projektu „Domov u rybníka – pavilon DZR“, v současné době
se sbírají vyjádření dotčených orgánů pro stavební povolení. Začátkem
prosince přijel 1. náměstek hejtmana
Mgr. Slavotínek, který má v kompetenci sociální služby, se seznámit
s projektem výstavby nové budovy.
Probíhají jednání s nově zvoleným
vedením kraje o finanční podpoře
výstavby nové budovy pro sociální
služby. Jednání nejsou jednoduchá
a rozhodnutí okamžitá, ale jsem přesvědčen, že se podaří zajistit finanční
zdroje v potřebné výši.
Každoročně
bývá
nejvýznamnějším úkolem zastupitelstva příprava
a schválení rozpočtu na další rok. Naplnění rozpočtu na rok 2021 nebude
jednoduché, jelikož je zde celá řada
neznámých jako je např. vliv protiepi-

demiologických opatření nebo nová
daňová pravidla. Pro představu v roce
2020 ztráta z příjmu z daní činí 1 mil.
Kč, obec naopak obdržela kompenzační bonus ve výši 734 tis. Kč. Může
se stát, že příjmy obce budou pro rok
2021 nižší až o 20 % než v roce 2019,
kdy ekonomika fungovala. Příznivou
zprávou je, že v listopadu byl doplacen a ukončen úvěr, kterým byla financována výstavby komunikace v nové
zástavbě.
Pro zvládnutí nemoci Covid-19 byla
vládou přijata opatření a nařízení, která
omezila život nás všech. Byl zastaven
společenský život a v uplynulé době se
neuskutečnily v obci žádné plánované společenské, kulturní ani sportovní
události. Advent a svátky prožijeme
v poklidné atmosféře rodinného kruhu
bez tradičních akcí.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu za jejich
práci v roce 2020, všem zastupitelům
za jejich činnost pro Víceměřice. Děkuji
všem spolkům za vytváření pestrého
života v obci. Děkuji rovněž zaměstnancům příspěvkových organizací za
jejich zodpovědnou práci.
Po zbytek letošního roku přeji všem
občanům, jejich rodinám, přátelům
i známým krásné a pohodové vánoční
svátky a do nového roku hlavně pevné
zdraví, štěstí, lásku a vzájemné porozumění.
Eduard Novotný,
starosta obce
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Milí rodiče a všichni ostatní příznivci
naší MŠ.
Letošní advent a vánoční atmosféra je
pro nás všechny úplně jiná, než kterou
známe. Covid - 19 nás zavřel do domovů a nám v mateřské škole je moc líto,
že se s vámi rodiči neuvidíme na tradičních předvánočních akcích. Nejvíce
nás mrzí, že poprvé přijdeme o společnou besídku dětí a že s vámi nemůžeme sdílet radosti v adventním čase tak
jako obvykle.
Přesto se maximálně snažíme navodit ve
školce vánoční atmosféru a užít si těšení se na Ježíška. Zdobíme si školku, seznamujeme děti s vánočními tradicemi
a zvyky, napekli jsme si perníčky a stromeček, kterým nás obdaroval pan Ryška,
už je také krásně nazdobený. Ohrožená
byla i návštěva sv. Mikuláše, ale ta se
nám díky pomoci místních občanů podařila uskutečnit a nakonec děti o mikulášskou nadílku nepřišly. Moc děkujeme.
Právě teď ve školce pracujeme na výrobě vánočních přáníček a dárečků pro
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své nejbližší, zpíváme koledy, učíme se
nové básničky a těšíme se na vánoční
nadílku, kterou si pro děti připravujeme na pátek 18. 12. 2020.
O překvapení a radosti z dárků je nechceme připravit. Tímto bychom také
chtěli poděkovat všem našim sponzorům (Agrodružstvo Tištín, ŽE STAV
Víceměřice, OH – MONT, pan Ryška
a manželé Dvořáčkovi). Všem moc děkujeme. Velké poděkování také obci
Víceměřice za krásnou školku a spolupráci v letošním roce.
Věříme, že si i vy v této době, která
vzájemnému setkávání nepřeje, najdete způsob, jak si předvánoční čas zpříjemnit a užít. Rozloučíme se s vámi
22. 12. 2020 a 4. 1. 2020 se znovu setkáme v novém roce.
Všem Vám přejeme krásné a pohodové
Vánoce a hlavně pevné zdraví v novém
roce 2021.
Jitka Tihelková, DiS.,
ředitelka MŠ

Víceměřice

Ze života Domova u rybníka Víceměřice
Vážení a milí čtenáři,
žijeme v bouřlivém čase, v čase, kdy nás
čeká jiná, třebas obtížnější a náročnější
podoba našich životů a společenských
poměrů. Kvapem se přiblížil konec
roku a čas Vánoc, nejkrásnějších svátků
v roce. Co na tom, že Vánoce zase asi nebudou bílé, vždyť nás všechny čeká čas
volna a odpočinku, dárků, vánočních
stromečků a rozzářených dětských očí.
Domov u rybníka Víceměřice má za sebou
druhou vlnu tohoto zvláštního a nelehkého období. Období, kdy se světem šíří
onemocnění COVID-19 a nám se v organizaci také nevyhnul. Evidovali jsme několik případů nakažení jak u uživatelů, tak
u zaměstnanců. Musíme říci, že se nám
podařilo i tuhle těžkou situaci zvládnout
a v současné době evidujeme jen několik
málo pozitivních testů. Organizace musela přistoupit k dodržování přísných
bezpečnostních pravidel, aby ochránila co
nejvíce, jak uživatele, tak své zaměstnance.

Naši uživatelé se i v době nouzového
stavu věnovali s pomocí zaměstnanců
zájmovým činnostem jako je trénování
paměti, procvičování jemné motoriky,
posilováním svalových skupin a pečení sladkostí. Nyní se připravují na
příchod Vánoc pletením věnců, výzdoby na svých odděleních nebo pečením
perníčků a cukroví. Všichni uživatelé
se nyní těší, až skončí nouzový stav
a budou je moci navštívit jejich rodiny.
Chceme poděkovat všem zaměstnancům
za jejich přízeň a odvedenou práci, kterou
pro organizaci během celého roku vykonávali, moc si toho vážíme. Celému našemu
kolektivu patří jedno velké DĚKUJEME.
Jménem Domova u rybníka Víceměřice přejeme krásné Vánoce plné radosti a do nového roku 2021 hodně štěstí
a zdraví.
Felipe Sánchez López,
ředitel Domova

ZAHRÁDKÁŘSKÉ OKÉNKO
Pro připomenutí, jak se vyvíjelo počasí
v uplynulém roce, tu máme příspěvek
od nového člena naší zahrádkářské organizace přítele Květoslava Špačka:
Ohlédnutí meteorologa a hospodáře
za rokem 2020.
Prosinec 2019 byl srážkově nadprůměrný a teplý. Vůbec celá zima byla
teplotně nadprůměrná. Nejnižší teploty zimy držela první dekáda ledna

s průměrem do -3 °C. Stopku teplotám
nastavil březen a hlavně červen 2020,
který byl o 6 °C chladnější. Z letních
měsíců byl nadprůměrný pouze květen. Teplotu srovnalo až babí léto v září
a říjnu. Zpátky k přízemním mrazíkům
nás vrátil konec listopadu. Nejteplejším
dnem letošního roku byl 28. červenec s teplotou 35 °C. Srážkově byl letošní rok pod
loňským průměrem o 120 mm srážek nižší. Shrneme-li celkem počasí bylo chlad5
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nější a méně srážek i přes záplavy Brodečky a Želečky v červnu. Ohlédnu-li se na
letošní úrodu ze zahrádky, cibule a česnek v normě, cukety v pohodě, brambory
nadprůměrná sklizeň. Oproti tomu plíseň
na rajčatech, perenosporoza na hroznu,
neúroda třešní a broskví. Vydařila se úroda višní a letních jablek. Obstojně zarodily švestky, a tak jsem letos otestoval místní palírnu v Doloplazích. Třešničkou na

dortu byla exkurze na zahrádkách víceměřických zahrádkařů.
Tolik Květoslav Špaček z osady Poličky
Bohužel letošní akce se už asi kvůli rizikové situaci nepodaří uskutečnit, proto i letošní loučení s rokem a následné Vítání nového nebude organizováno a zajištěno jako
zahrádkářská akce! Ale individuální půlnoční procházce snad nikdo nezabrání...

Víceměřičtí Zahrádkáři přejí všem svým členům, příznivcům i všem ostatním spoluobčanům, kromě toho nejdůležitějšího – ZDRAVÍ i pohodové
prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2021.

ZE ŽIVOTA RYBÁŘŮ
V letošním roce jsme připravili několik akcí, se kterými vás chceme seznámit.
V měsíci dubnu jsme uspořádali jarní rybářské závody. Zúčastnilo se jich celkem
47 rybářů. Zvítězil Petr Wik z Olomouce
s celkovým úlovkem 32,5 kg nachytaných ryb. Druhé místo obsadil František
Hrabálek z Valašského Meziříčí s úlovkem 28 kg ryb a třetí místo obsadil Gustav Lakoš z Kralic na Hané s celkovou
váhou nachytaných ryb 26,5 kg. V květnu jsme uspořádali dětské rybářské závody ve spolupráci s rybářským spolkem Němčice, kde se zúčastnilo celkem
dvacet dětí. Pro vítěze byly přichystány
věcné ceny. Pro velký zájem mladých
rybářů se tyto závody znovu opakovaly
v měsíci srpnu. V červenci jsme pořádali
ve spolupráci s rybářskou firmou na výrobu rybářských potřeb Mivardi cap kvalifikaci na mistrovství Evropy za účasti
tří států, a to Česka, Slovenska a Polska,
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lov na plavanou. Celkem se zúčastnilo
16 závodníků. Celkem bylo uloveno přes
900 kg ryb, vítěz nachytal 68 kg. Kolem
20. června přišla na nás velká voda v podobě přívalového deště v Želči, který vyplavil obec Želeč a všechny nečistoty se
nahromadily u nás v rybníku. Po čtrnácti
dnech přišla pomalá otrava ryb, kterou
jsme likvidovali dva měsíce, červenec
a srpen. Celkem nám uhynulo 14 q ryb.
Jen se štěstím, že uhynulo nejvíce plevelných ryb a to karasů. Otravu připisujeme na velkou vodu v Želči, poněvadž spláchla všechno, co jí stálo v cestě.
V září jsme uspořádali podzimní závody
za účasti 40 závodníků. Vítězem se stal
Petr Snídal z Prostějova s celkovou nachytanou váhou 28 kg ryb. Druhý v pořadí Petr Wik z Olomouce a třetí místo
Josef Mazal z Valmezu.
Josef Konečný, rybářský spolek

Víceměřice

ZE ŽIVOTA SK – MEXIKO
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
I s ohledem na omezení, která v letošním roce panují, jsme 11. 7. 2020 uspořádali tradiční, již XIV. ročník turnaje malé
kopané „MEXICO CUP“ 2020 – memoriál Antonína Dostálíka (člena a spoluzakladatele SK).
Počasí nám tentokrát vůbec nepřálo,
téměř celý den bylo deštivo, k tomu se
přidalo také výrazné ochlazení. Turnaje
se zúčastnilo 6 týmů: domácí SK Mexico, SK Dřevnovice, Lokomotiva Víceměřice „B“, Kobra Kobeřice, Že-stav
a dorostenci z Nezamyslic.
Kolem poledne proběhl tradiční exhibiční zápas klientů Domova u rybníka
proti výběru hráčů složeného z hráčů
domácího SK a dalších týmů. Utkání
skončilo nerozhodně 1:1 a tak přišly na

řadu pokutové kopy, kde byly úspěšnější hráči Domova u rybníka a připsali si
tak celkové vítězství .
Jako zásadní se ukázal odpolední zápas
SK Mexico – SK Dřevnovice. Ve 2. poločase utkání došlo k vážnému zranění
brankáře SK Mexico Pavla Iránka. Ať se
ti to Pavle pěkně hojí a brzy běháš jako
dřív. Vzhledem k podmínkám na hřišti
a tomuto zranění se všechny týmy dohodly, že zbylé zápasy budou odehrány
formou pokutových kopů, a to na každé
straně 5 penalt.
Hráči i fanoušci se opět mohli těšit z příjemného domácího prostředí, výbornou
partu lidí, bohatou tombolu a krásné
ceny, skvělý „catering“ – lahůdky z grilu a děti měly k dispozici i skákací hrad.

Pořadí

Mužstvo

Skóre

Body

1.

Že-stav

16 : 8

9

2.

SK Dřevnovice

10 : 9

9

3.

SK Mexico

13 : 12

8

4.

Kobra Kobeřice

13 : 12

7

5.

Nezamyslice-dorost

10 : 16

6

6.

Lokomotiva „B“

8 : 13

4

Za přípravu a průběh turnaje děkujeme všem, kteří se jakoukoli měrou
na něm podíleli a nezbývá než si přát
a věřit, že příští rok nám přinese lepší

počasí a příjemnější období, ve kterém
nám bude umožněno XV. ročník turnaje s radostí uskutečnit.
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Obr. 1: Tým domácích SK Mexico Víceměřice – Petr Stejkora, Dominik Matoušek,
David Hájek, Zdeněk Špička, Petr Fialka,
Jirka Dostálík, Radek Fialka, Mira Musil,
Pavel Iránek.

Obr.2: Tým klientů Domova u Rybníka

Ještě pár řádku k soutěži 2. ligy malé
kopané ČUS Prostějov, která se v současnosti nachází v zimní přestávce na
konci fotbalové sezóny 2019/2020.

V podzimní části jsme odehráli 7 zápasů a sezónu zakončili na pěkném
2. místě soutěže. Blíže viz. přiložená
tabulka.

Poř.

2. LIGA 2019/20 PO ZÁPOČTU PŘEDEHRANÉHO 14. KOLA
Mužstvo
Utkání
V
R
P
Skóre
Body

1.

Spojené kluby

14

10

2

2

64 : 25

32

2.

Mexiko

14

8

4

2

48 : 27

28

3.

Dřevnovice

14

7

4

3

44 : 31

25

4.

Zavadilka

14

6

5

3

48 : 47

23

5.

Klopotovice

14

5

3

6

38 : 40

18

6.

Ohrozim

14

4

0

10

37 : 60

12

7.

Béci

14

3

1

10

23 : 50

10

8.

Juniors

14

2

3

9

40 : 62

9

Standardně článek zakončujeme pozváním na připravované akce ke konci roku
a začátkem příštího (12/2020 zabíjačka
a maškarní ples 01/2020), ale s ohledem
na současnou situaci, kdy předpokládáme, že akce budou zrušeny, bychom
8

touto cestou rádi všem popřáli především pevné zdraví, pevné nervy, hodně trpělivosti a nalezení správné cesty
v této nové nadcházející době.
Michal Hamala, Vladimír Fialka

Víceměřice

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Myslivecký spolek Nezamyslice hospodaří na 1253 ha v katastru obcí Víceměřice, Doloplazy, Těšice a Nezamyslice.
Při mysliveckém hospodaření dbá na
platné zákony. Při plánování vychází ze
zákonem stanovených počtů. Zvěř srnčí 48 ks, zajíc 213 ks, bažant 220 ks. Srnčí lovíme 18 ks, zajíce 170 ks a bažanta
nelovíme, protože nemáme normované
stavy. Ze škodné se ročně uloví 24 lišek,
12 kun, 4 mýval severní a 1 jezevec. Na
základě rozhodnutí Magistrátu města
Prostějov Odboru životního prostředí
a orgánu státní správy myslivosti jsme

provedli asanační odlov holubů na nádraží v Nezamyslicích a Agrodružstvě
Tištín. Každý člen pečuje o svěřené
krmné zařízení a pravidelně předkládá
zvěři krmivo. Krmných zařízení máme
dostatek a pokrývají potřebu honitby,
zásypů 38 ks, krmelců 9 ks, napajedel
8 ks, slaniska 6 ks a oboroh 3 ks. Snažíme se spolupracovat s obecními úřady
v obvodu našeho spolku a s Agrodružstvem Tištín. Děkujeme jim za porozumění a pomoc.
Jan Kočí,
myslivecký spolek

ZE ŽIVOTA knihovny
V životě naší knihovny nastane od
nového roku velká změna. Po dvaceti dvou letech záslužné práce, ukončí svoji činnost jako knihovnice paní
Anežka Novotná. Za těch mnoho let se
v knihovně plno věcí změnilo, samozřejmě k lepšímu, a to hlavní zásluhou
paní knihovnice. Zavedení internetu
a počítačů pro veřejnost, spolupráce
s prostějovskou knihovnou a možnost
půjčování si i jiných titulů, než které
jsou v naší knihovně. I přes svůj vyšší

věk se paní Novotná nebála elektronické evidence knih, se kterou měla
mnoho práce. Každý rok se rozrůstá
knižní fond o zajímavé tituly úspěšných autorů. Během jejího působení
v knihovně bylo uskutečněno mnoho
besed, aktivně spolupracuje s klubem
seniorů, do naší knihovny dala velký
kus sebe a za to vše a mnohem víc jí
patří velké díky.
Jarmila Hubená, místostarostka

Milá paní Novotná, velice Vám děkujeme za Vaši obětavou práci pro obec
a přejeme Vám do dalších let hlavně mnoho zdraví a osobní spokojenosti.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Slovo duchovního správce farnosti
Drazí přátelé, opět vás srdečně zdravím. Tentokrát bych vás chtěl povzbudit tímto příběhem:
Byl jednou jeden chlapec a ten objevil lokomotivu. Bylo to na jednom odlehlém
nádraží,... na vedlejší koleji. Dalo by se
říci, že už to ani nebyla kolej,... ale spíš
jakési zarostlé smetiště, plné harampádí a starých, rezavých plechů. Byl to už
starší stroj,... ale v očích dítěte to byl parádní objev. Chlapec lokomotivu oslovil:
„Jak se máš a proč jsi tady?“
„dočasně mě sem odložili a zdá se, že
už mě není třeba...“
„To je dobře“ odpověděl chlapec a jeho
tvář se rozzářila ještě více a s velkým
nadšením začal odhazovat plechy na
stranu.
„Pozor,... ať se nezraníš“ řekl starostlivý
stroj, v jehož hlase bylo patrná radost,
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starostlivost i naděje. Než se chlapec
nadál, objevili se ve vysoké trávě koleje.
„Hustý,…!“ Vykřikl chlapec,… „Jedeméé!“
„No dobře“, usmála se mašina,
„... a kam?“
„To je přece jasnýýý,…!!!“
Určitě víte, kam jeli, … Přes mnohé překážky (nemoci, omezení, nepochopení,
nedorozumění, krize,…) jeli vstříc lepším zítřkům.
Děkuji ti Bože za všechny, kteří mají
v sobě tuto dětskou víru,... Dej, abychom Tvou pomoc skrze ně uměli přijímat a rozjet se všude tam, kde nás zveš!
Požehnané následující dny Adventu,
Vánoc a Nového roku
vám všem vyprošuje a ze srdce žehná
P. Marek F. Glac, farář

Víceměřice

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči SDH Víceměřice
v roce 2020
V letošní nedlouhé sezóně, kdy se mohl
kolektiv scházet, trénovat a účastnit se
soutěží, bylo zapojeno 24 dětí z 27 registrovaných. Mladí hasiči ve věku 6-15 roků
se účastnili soutěže ve vázání uzlů a pěti
soutěží v požárním útoku, ze kterých
přivezli 1 putovní pohár, dva poháry za
1. místo a jeden pohár za 2. místo. Mladí
hasiči také v tomto roce nechyběli při přípravách akcí Gulášvar a soutěži mladých
hasičů a veteránů, kterou pořádal náš
sbor. Nezaháleli ani dorostenci, kteří se

zapojili do práce sboru, a to účastí na programu dětských šibřinek, Masopustního
průvodu a přípravou Pyžamové párty.
Zúčastnili se také dvou soutěží v požárním útoku mužů a žen, jejichž družstev
jsou již nedílnou součástí. Oproti minulému roku se docházka mladých hasičů na
tréninky a soutěže zlepšila (o problému
jsem se zmínil v loňské zprávě), ale zřejmě je několik členů kolektivu stále vedeno k volnějšímu přístupu k naší činnosti.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem,
kteří se svou účastí podíleli na práci kolektivu mladých hasičů.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice přeje všem spoluobčanům
krásné vánoční svátky, plné pohody, klidu a spokojenosti v rodinném kruhu
a v novém roce 2021 hlavně mnoho zdraví.

ZE ŽIVOTA KLUBU SENIORŮ
Na začátku opět smutná zpráva, že
nás náhle opustila 3. 10. 2020 hodná,
milá, kamarádská, pracovitá a aktivní
p. Jana Svobodová, za vše jí děkujeme.
Čest její památce.
15. září nás navštívili senioři z Němčic, sešli se v hojném počtu 31 na
obecním úřadě, přivítal je pan starosta s panem ředitelem Domova.
Posezení a seznámení bylo v místní
hospůdce. Kdo měl síly, tak prošel
místní naučnou stezku. Hezké počasí
tomu napomohlo a všichni odcházeli
s tím, že se musíme opět někdy po-

tkat v lepších časech. Jen škoda, že
jsme se všichni společně nevyfotili.
Naplánované akce jsme museli odvolat. 1. 10. 2020 na Den seniorů p. Štvrtecká koupila a rozdala všem členům
malý dárek. V prosinci jsme členům
dali malý vánoční dárek. Výbor KS
přeje všem občanům hezky prožité vánoční svátky, hlavně ve zdraví,
abychom mohli prožít radostné chvíle v roce 2021.
M. Štvrtecká,
E. Uhlířová, H. Kalvodová
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PODZIMNÍ TVOŘENÍ
Z důvodu další koronavirové vlny
a s tím spojené nařízení proti epidemiologických opatření byly zrušeny od
poloviny října veškeré kulturní a společenské akce. Proto jsme alespoň uspořádali soutěž v podzimním tvoření ve
výzdobě domů. Do soutěže se přihlásilo šest účastníků a sedmá fotogra-
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fie je výzdoba před obecním úřadem.
Rozhodli jsme se obdarovat všechny
zúčastněné a děkujeme, že se zapojili a podělili se s námi o své výtvory.
Svého vítěze si můžete vybrat sami.
Z důvodu uzavření obchodů, proběhlo obdarování malým dárkem až nyní
v prosinci.

Víceměřice

NOVÁ VÝSADBA
A ZNAČENÍ V OBCI

Výzdoba před obecním úřadem
I v tomto případě patří obecnímu zastupitelstvu poděkování.
Margita Mézlová, kronikářka

Při pravidelných procházkách obcí
jsme si všimli, jak probíhá revitalizace
zeleně v naší obci.
Na různých místech jsou vykáceny staré stromy a hned vysázeny nové stromy
a keře. Tak můžeme obdivovat ostrůvek
zeleně před OH-MONTem nebo u bývalé farmy. Nová výsadba stromů je i u bytovky a v nové zástavbě mezi 2. a 3. řadou
novostaveb, kde jsou stromy za autobusovou zastávkou u Antoníčkového.
U příjezdové cesty k nové zástavbě jsou
vysázeny po obou stranách pásy keřů.
Zahájeny byly i úpravy zeleně za kapličkou. Obecní zastupitelstvo se opravdu
snaží, aby se zlepšilo životní prostředí
v obci. A patří jim za to poděkování.
Současně jsme si také všimli, že kromě
nových zelených ploch osázených stromy a keři, se objevily i nové dopravní
značky. A tak téměř z každé uličky v naší
obci je výjezd označen novou značkou Dej přednost v jízdě. A tak již nemusíme
při průjezdu obcí zpomalovat a bedlivě
sledovat, zda nevyjíždí někdo z těchto
uliček s předností z pravé strany. Nově
jsou značky u Zahradníčkového, u družstevní bytovky, z uličky v Chaloupkách
a také za železničním mostem při výjezdu z obce směrem na Němčice nad Hanou. Škoda jen, že nebylo toto označení
již dříve. Že by k urychlení řešení přispěla dopravní nehoda, která se stala v Chaloupkách v říjnu? Zase se potvrdilo, že se
situace řeší teprve tehdy, až se něco stane.
A tak konečně máme v naší obci dopravní značení, které přispívá k plynulému
a hlavně bezpečnému průjezdu naší obcí.
13
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KULTURNÍ VÝBOR
Z činnosti kulturního výboru
v roce 2020
Jak už jsem možná kdysi, zde, zmiňoval, Kulturní výbor je nástupcem
původního Sboru pro občanské záležitosti a v současné době pracuje ve
složení: Petr Buriánek, Jana Musilová,
Marie Štvrtecká, Marie Mézlová, Jiřina Malčíková, Anna Vránová, Marcela
Iránková, Stanislava Rábková, Andrea
Vaculíková a Romana Novotná. Možná se někomu bude zdát lidí ve výboru hodně, ale většina z nás pracuje ve
zdravotnictví nebo v sociálních službách na směny, tak je kolikrát kumšt,
dát tři členky s volnem dohromady.
A ještě nezasvěceným chci osvětlit, že
kromě volených zastupitelů – p. Buriánka a p. Musilové, práci ve výboru
všechny děvčata vykonávají dobrovolně a zdarma bez nároků na odměnu.
Kulturní výbor není jen o gratulacích
u oslavenců, ale podílí se i na spolupořádání společenských akcí – Setkání seniorů, Setkání rodáků, Setkání
u stromečku, MRG na kolech a dalších, ale dávají i podněty k ozelenění
prostředí či upravenosti, vylepšení
a čistoty na veřejných prostranstvích,
což je také nedílnou součásti kultury
života v obci.
A na čem jsme se letos podíleli konkrétně?
Od nového roku probíhají gratulace
jubilantům a oslavencům v rozhlase v novém formátu – více veršování
a trochu se pozměnil i repertoár hu-
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debních přání. Blahopřání v rozhlase
probíhá samozřejmě jen s písemným
souhlasem jmenované osoby (v nejbližší době se proto u občanů nad
60 roků opět u dveří objeví členky
výboru k podepsání souhlasu pro rok
2021). U kulatých či půlkulatých narozenin navštěvují naše členky (po domluvě) jubilanty s gratulací a přáním
osobně.
Podařilo se nám i díky ochotě p. Štvrtecké opět probudit a oživit činnost
Klubu seniorů, kteří se znovu společně
setkávají.
Nejen pro členy klubu, ale pro všechny
seniory obce, včetně těch v Domově,
proběhlo v polovině února Setkání seniorů, na kterém vystoupily děti z mateřské školky, vtipné scénky předvedly – skupina Druhý dech i Naše místní
ženy se svým předsedou, ve finále pak
zahráli k notování i poslechu pánové
Gazdag a Dostál.
Další společenská setkávání pak na
tři měsíce zastavila první koronavirová vlna, která ochromila život v celé
společnosti a uzavřela lidi do svých
domovů.
S postupným uvolňováním omezení,
kdy se v červnu obnovil alespoň trochu společenský život, jsme se podíleli, společně se zastupiteli, na pořádání
2. ročníku Gulášvaru, který byl úspěšný co do počtu jedenácti přihlášených
týmů, tak i díky množství návštěvníků. K celkové pohodě přispěla i pohodová hudba a samozřejmě krásné
počasí.

Víceměřice

V červnu se uskutečnilo i odložené
otvírání naučné stezky, které se opět
setkalo se zájmem občanů. Po projití
stezky pak pro účastníky otvírání bylo
připraveno občerstvení zdarma a posezení s countryovou formací H2OP.
Zúčastnili jsme se také loučení s předškoláky v mateřské škole.
Za zvýšených hygienických pravidel
proběhlo i Vítání občánků. Tentokrát
ve třech etapách v jednom víkendu –
v sobotu a v neděli dopoledne a odpoledne, abychom zabránili případnému
vzájemnému infikování naších malých
spoluobčánků…
V září jsme se, již při zpřísňování hygienických pravidel, na začátku nastupující druhé koronavirové vlny, společně se zastupiteli podíleli na důstojném
průběhu akce Mikroregionem na kolech, kdy jsme pro cyklisty připravovali občerstvení a sociální i odpočinkové
zázemí…
A to byla asi jedna z posledních akcí
v tomto roce. Neproběhlo už podzimní Vítání občánků, bude odloženo
na dobu po odeznění koronaviru. Ze
stejných důvodů se neuskutečnil ani
Lampionový průvod a setkání občanů
k 28. říjnu, neuskuteční se ani Vánoční
koncert v kapli a bohužel ani Setkání
u stromečku, kvůli nařízeným počtům
lidí. Přesto však bude obec vánočně vyzdobená i s vánočními stromy
a Betlémem, který můžete při svých
podvečerních procházkách shlédnout
individuálně. Z důvodů nařízeného
omezeného počtu účastníků na akcích, který by nešlo dodržet, se letos

po dlouhé době asi neuskuteční ani
Silvestrovský ohňostroj, kteří pořádají
hasiči s podporou obce…
Doba je smutná a neveselá. Sychravé
podzimní počasí, zataženo, mlhy, syrovina, tma a sociální izolace od blízkých a přátel už trvá dlouho. Ale musíme být pozitivní v myšlení a věřit,
že se vše brzo zlepší. Druhá covidová
vlna se trochu uklidňuje, 13. prosince slaví svátek Lucie – která dle pranostik – noci upije, ale dne nepřidá,
21. prosince se odehraje zimní slunovrat, kdy je nejdelší noc a nejkratší
den z celého roku a nastupuje zima.
A poté už se den po minutkách prodlužuje, častěji bude vidět sluníčko
a žití se bude stávat znovu optimističtější, navrátí se lepší nálada a bude se
zvyšovat životní energie… Tak tyhle
nepěkné dny ještě překonejme a těšme se na svátky v rodinném kruhu.
Prožijte je všichni v pohodě, a hlavně
ve zdraví, ať se v novém roce můžeme
opět setkávat…
A ještě něco. Prosíme Vás, pokud Vás
čeká v příštím roce nějaká významná
životní či rodinná událost a budete ji
třeba chtít sdílet společně s námi, řekněte nám to prosím (členky výboru jsou
vyjmenované na začátku článku).
Na konci tohoto povídání bych chtěl
Všem členkám Kulturního výboru poděkovat za jejich obětavost a vstřícnost
a nám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do
Nového roku.
Petr Buriánek,
předseda kulturního výboru
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KONTROLNÍ VÝBOR
Práce Kontrolního výboru v roce 2020
Kontrolní výbor se v letošním roce
scházel jednou za tři měsíce a řídil se
plánem práce sestaveným na začátku
roku, který je doplněn bodem k řešení
aktuálních podnětů a problémů v naší
obci.
Kontrolní výbor v tomto roce řešil stížnost na parkování na veřejné zeleni, kterou zakazuje Obecně závazná vyhláška
obce Víceměřice č.01/2011, a parkování
ve vjezdu na soukromý pozemek. Oba
případy byly řešeny ústní domluvou.

Nemalým problémem v naší obci je
také volný pohyb psů. Tuto situaci řeší
opět Obecně závazná vyhláška obce
Víceměřice č. 03/2011, která stanovuje
pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v obci Víceměřice.
V obci jsou pro tento účel vyčleněna
dvě místa, a to za hřištěm u rybníka
a u kolejí za Soldátovým. Kontrolní výbor může majitele psů, kteří nebudou
dodržovat tuto vyhlášku, poslat ke
správnímu řízení, ale budu rád, pokud
tato situace v naší obci nenastane.
Luboš Novotný, kontrolní výbor

PF 2021
Spokojené vánoční svátky
a v novém roce 2021 hlavně hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti přeje
Zastupitelstvo obce Víceměřice
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