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Naše obec

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
věřím, že léto se vydařilo každému
podle jeho přání a představ, a že na
jeho průběh měla protikoronavirová
opatření jen minimální vliv. Volnější
protiepidemická opatření umožnila
během léta připravit a uspořádat několik společenských akcí, jako turnaj
v malé kopané, divadlo pro děti, Pyžamovou party, Rockovou Svodnici, hasičské soutěže pro mládež a veterány
nebo Pohádkový Bloudník. Za přípravu a uskutečnění těchto setkání patří
všem pořadatelům poděkování.
Uskutečnil se 20. ročník zábavného
odpoledne „Mikroregion Němčicko se
baví“, tentokrát v Hrušce. Naši obec
reprezentovalo šestičlenné družstvo,
kterému se podařilo, po několikaleté
přestávce, obsadit krásné třetí místo.
Všem závodníkům děkuji za vysoké
nasazení a za výbornou reprezentaci
obce.
Velkou část práce úřadu obce zabírá
projekt výstavby pavilonu DZR v Domově u rybníka. Píši o záměru stavby
už poněkolikáté, protože je to pro obec
a Domov u rybníka, svým objemem
prací, finanční náročností, složitostí
koordinace tří dotačních titulů a administrativní náročností, zásadní projekt.
Stavba samozřejmě velmi významně
ovlivní hospodaření obce. Přípravné
práce stavby postupují podle harmonogramu, v současné době je dokončena demolice objektů. Vyklizená plocha
je připravena k předání vysoutěžené
stavební firmě. Nedaří se však držet
časový harmonogram pro výběr dodavatele stavby. Do výběrového řízení
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se přihlásilo 15 společností. Sítem náročného hodnocení výběrové komise
nakonec prošlo Sdružení – Pozimos
a Ptáček pro pavilon DZR, jako nejvýhodnější nabídka, s cenou 47,3 mil.
Kč bez DPH. Souběžně probíhalo další, časově už méně náročné, výběrové
řízení na technický dozor investora
a koordinátora BOZP. Pro výkon TDI
a BOZP výběrová komise doporučila
firmu KSVSI s.r.o. Čím více se blížíme
k finále zahájení stavby, tím získáváme
reálnější informace o nákladech projektu. Celkové náklady (stavba + vybavení) se budou blížit 70 mil. Kč, podíl
obce by měl být do výše 10 mil. Kč. Pro
snížení finanční zátěže obce byla zaregistrována sbírka na podporu výstavby pavilonu a k ní zřízen Transparentní
účet číslo 293769461/0300 u ČSOB. Na
podporu této sbírky byl ve spolupráci
s hercem Pavlem Trávníčkem natočen
klip. Využívám této příležitosti a chci
vás požádat o příspěvek do sbírky.
A zároveň prosím, kdo máte možnost, oslovte a informujte další možné dárce, kteří by mohli přispět. Podrobnosti naleznete na stránkách obce
www.vicemerice.cz.
Podařilo se nám dořešit další pozemky
pod stezkou u Doloplaz. První žádost
o převod byla podána v roce 2003. Intenzivní jednání se Státním pozemkovým úřadem bylo zahájeno v lednu
2019 podáním nové žádosti a následným dokládáním spousty různých
podkladů. Poté byly pozemky bezplatně převedeny ze státu na obec. Zůstávají k dořešení ještě dva pozemky, kde
je zatím neznámý vlastník.

Víceměřice

Konečnou podobu dostává územní
studie na další výstavbu rodinných
domů na honu Pololání, kde má obec
pozemky. Studie vychází z Územního
plánu. Zpracovatelem je Arch. Ing. Vávra, pořizovatelem město Prostějov. Je
to první krůček k možnosti vytvoření
nových stavebních míst. Studie bude
sloužit jako podklad pro Komplexní
pozemkové úpravy a přípravu projektů sítí. Po konečném schválení bude
studie zveřejněna na stránkách obce.
Další přípravné práce budou trvat nejméně dva roky.

Ve dnech 8. – 9. října 2021 se uskuteční
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební místnosti budou otevřeny v pátek od 14 do
22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Volební místnost bude, stejně jako
v předchozích letech, v zasedací místnosti obecního úřadu. Přeji vám šťastnou ruku při volbě.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál blízký konec omezujících opatření. Přeji vám krásné babí léto.
Eduard Novotný, starosta obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Září v mateřské školce…
I v letošním školním roce
jsme naplnili kapacitu
mateřské školy. Máme
zapsaných 27 dětí, z toho
dvě děti na individuální
vzdělávání, ostatní děti
chodí do školky pravidelně. 9 dětí je nově příchozích – přijatých od
1. 9. 2021.
Září jsme v MŠ prožili
ve znamení adaptace.
Malým dětem jsme se
snažili společně poskytnout vstřícné a příjemné prostředí pro první
krůčky do samostatného
života bez rodičů. Starší
děti malým dětem ochotně pomáhají v sebeobsluze, snaží se je zapojit
do svých her a trpělivě

Návštěva Agrodružstva Tištín
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je vést ruku v ruce na vycházkách po
obci.
Postupně jsme všechny děti seznámili
s prostorami MŠ, se zaměstnanci MŠ,
s možnostmi her v koutcích herny a na
zahradě. Domluvili jsme se s dětmi na
prvních pravidlech bezpečnosti a pravidlech společného soužití v kolektivu.
Nyní bude třeba dohlédnout na jejich
dodržování. Už jsme vyrobili první výrobky, nakreslili a vystavili první obrázky, naučili se krátké říkanky, které jsme
mohli předvést rodičům na „bramboriádě“, která proběhla 9. září na zahradě
školky. Počasí nám tentokrát přálo a společně jsme si užili hezké odpoledne.
Zpestřením pro děti byla dne 17. 9.
návštěva Agrodružstva Tištín, kde si
děti prohlédly hospodářská zvířata,
moderní techniku (traktory,
kombajny,…), ale také staré
pluhy a nářadí, které používali při práci na polích naši
prapradědečkové.
Máme
za sebou i návštěvu prvního divadelního představení
v Němčicích nad Hanou,
kde jsme zhlédli moc hezkou policejní pohádku, která se dětem opravdu líbila.
Dětem se představila nová
klinická logopedka paní
Mgr. Dominika Dohnalová
a provedla ve školce logopedickou depistáž. Těšíme
se na spolupráci s ní v letošním školním roce.
Ve čtvrtek 30. 9. se uskutečnilo focení dětí, tak doufáme, že budou mít děti
pěkné dárky pro babičky,
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třeba k Vánocům, v podobě fotografií.
Proběhla také schůzka s rodiči, kde
jsme se domluvili na společné spolupráci a seznámili jsme rodiče s novým
ŠVP – „Jen se děti koukněte, co je krásy na světě“, který bude děti provádět
dalším školním rokem. Rodiče byli informováni o organizaci školního roku
a o tom, co jejich děti ve školce čeká.
Na jeden měsíc toho bylo opravdu
hodně, ale děti jsou šikovné a všechno
zvládají na výbornou. Slzičky, které nás
občas v září provází, už jsou osušené
a ve školce už zase slyšíme hlavně veselý smích. Přejeme našim dětem, aby
se jim ve školce líbilo a rodičům, nechť
jsou jejich děti zdravé a spokojené.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

Divadelní představení

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Je konec léta, začátek podzimu. Léto se
vydařilo, bylo mnoho slunečných dnů
a tak se naši uživatelé ze služeb DOZP,
DS, DZR a CHB měli možnost podívat na mnoho zajímavých míst naší
krásné země. Zážitky z cestování jsme
zachytili na fotografie, které si můžete
prohlédnout na našich facebookových
stránkách.
Během letních dnů jsme navštívili různá muzea, cukrárny, zoologické zahrady, koupaliště a jiné. Z výletů si všichni
přivezli drobné upomínkové předměty
a velmi dobrou náladu.
Na podzim chystá naše organizace
další zajímavé akce pro uživatele, zaměstnance, ale i veřejnost. Během září
se Chráněné bydlení vydá na dvoudenní výlet na Pálavu, kde proběhne
setkání našich uživatelů s kamarádkami z Klentnice. Druhý den se všichni
účastníci tohoto výletu osvěží a zrelaxují v Aqualandu Moravia.
Mezi další významnou akci patří týdenní rekreace uživatelů DOZP v Ostružné. Jeseníky totiž nabízí krásné výlety a turistické pochody v přírodě.

V měsíci září bude spuštěn největší stavební projekt našeho Domova, což je
výstavba nového pavilonu DZR, který
zabezpečí v následujících letech péči
pro osoby s Alzheimerovou chorobou.
O dalších akcích pravidelně informujeme veřejnost na Domovních stránkách
a Facebooku.
Vít Fialka, Antonín Hanslíček
aktivizační úsek
Domova u rybníka Víceměřice

Vizualizace nového pavilonu DZR
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
19. 6. 2021 – Gulášvar po zahrádkářsku
Ani v tomto roce jsme nevynechali možnost účastnit se klání ve vaření
kotlíkových gulášů, který už potřetí
pořádala v Bloudníku pod názvem
Gulášvar 2021 Obec Víceměřice. V sobotu 19. června jsme proto přijeli zase
s „gulášovým“ vozíkem, vybaveným
kotlíkem, dřevem a dalšími proprietami, na místo konání do Bloudníku. Po
vylosování místa, rozložení stanoviště
a roztopení pod kotlíkem, bylo vaření
oficiálně zahájeno.
Členky našeho týmu p. Zbožínková,
p. Vránová, p. Štvrtecká pod mým managerským dozorem (manager je člověk,
který jen kecá a těží z práce druhých
:-)), se pustily do vaření zahrádkářského vepřového guláše. Jelikož jsme nedopatřením koupili více masa, vařili

jsme guláš natřikrát. Ten chuťově nejlepší jsme prodali, druhý kotlík guláše
taky, a až z toho třetího, kdy už jsme
spotřebovali veškeré tajné ingredience
a vařili jen z půjčených, jsme odevzdávali vzorek pro porotu. Bohužel už to
asi nebyla ta správná vítězná chuť, tak
jsme se na „bedně“ letos neumístili.
Ale zase jsme za stejnou dobu co ostatní uvařili ve 14 litrovém kotlíku přes
třicet litrů guláše a všechen se prodal
s následnou pochvalou (po degustační
porci si někteří přišli i pro další celou
porci).
Děkuji členkám našeho týmu za výbornou reprezentaci naší organizace na
této akci.
Petr Buriánek,
předseda ZO ČZS

30. 7. 2021 – Loutkové divadlo
Poslední červencový pátek patřil v naší
obci dětem. Zahrada mateřské školy se
proměnila v divadlo a hlavním
tématem byly hádanky. Prostějovské loutkové divadlo Pronitka přijelo zahrát nejen pro děti
pohádku Honza hádanek král.
V příjemném stinném prostředí se před „divadelní oponou“
sešlo kolem třiceti dětí a dvaceti
dospěláků, takže dle mého názoru velice vysoká účast. Bylo
připraveno i malé občerstvení.
Po divadelním představením
byl ještě vyhodnocen král a krá6

lovna hádanek mezi dětmi. Ty nejodvážnější děti mohly přednést svoji há-

Společná fotografie dětí i loutek

Víceměřice

danku před publikem. Po pohádce si
děti užily dětského hřiště, maminky
si popovídaly a v podvečer se všichni
spokojeni vydali ke svým domovům.

Budeme se těšit až loutkové divadlo
nacvičí další pohádku.
Jarmila Hubená

28. 8. 2021 – Mikroregion Němčicko se baví
Koncem prázdnin 28. srpna proběhla
zábavná soutěž Mikroregion Němčicko
se baví v obci Hruška s názvem „CESTA ŽIVOTA“, proto prosím, čtěte tento
článek s úsměvem na rtu. Na zábavném
odpoledni se sešlo 17 obcí soutěžících
v pěti disciplínách, o kterých věděli jen
pořadatelé. Ti byli pečlivě připraveni,
jak s celou organizací akce, občerstvením, tak i se stany pro případ deště.
Počasí naštěstí přálo a my jsme mohli
hrdě reprezentovat naši obec v hvězdné sestavě: starosta obce Eduard Novotný, zkušený lídr Luboš Novotný,
specialista na logistiku Jaroslav Ryška,
žhavá krev z řad hasičů Jarda Horák,
vždy usměvavý Michal Matoušek a jediná, přitom důležitá žena v týmu Romana Novotná. Vždyť kdo by nechtěl
mít zdravotní sestru při ruce. 😊
Čtvrté – bramborové místo z minulého
ročníku jsme chtěli pokořit a umístit
se na pomyslné bedně, s takovým týmem to neměl být problém. Po prvním
kole s názvem „do plenek“, kdy jsme
oblékali Michala Matouška do miminkovského oblečku a poté ho v náruči přenesli až do cíle, jsme byli mírně
zaskočeni umístěním na osmé příčce.
Neztráceli jsme naději a byli jsme připraveni dát vše do druhého kola. Název disciplíny „kamarádi v dobrém i ve
zlém“ nasvědčoval, že budeme muset
držet po spolu a stalo se! Svázáni k sobě

jsme proběhli jako čtvrtí cílem. Třetí
soutěž „pivní léta“ vypadala jednoduše, ale opak byl pravdou. Od startu do
cíle jsme se museli vydat po pivních
přepravkách a na konci vypít pivo. Na
tuto disciplínu se nejvíce těšil Jarda Horák ml. Popoháněn rodinou v ochozech
dopil (bohužel pro něj nealko) pivo
mezi prvními a naděje na umístění žila.
Naše analytické výpočty zněly jasně.
Pro celkové umístění a získání cenného kovu jsme museli být v posledních
dvou disciplínách vždy první. Ve čtvrté
disciplíně, kde soutěžili jen starostové,

Soutěžní družstvo – 3. místo
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nás bravurně zastoupil pan Novotný.
Předvedl výbornou práci boků. Ladnými přírazy pánví shodil tenisovým
míčkem v silonce uvázané kolem boků,
kdy míček byl v úrovni kolen, kuželky
nejrychleji ze všech. V páté a poslední
soutěži s názvem „podzim života“ jsme
rychle oblékli babku a dědka, kteří ladně odtančili do cíle. Tím soutěž skončila a my netrpělivě čekali na vyhodnocení výsledků. Mezitím všem divákům
a soutěžícím zazpívala a pobavila Olga
Lounová. Po sečtení všech čísel jsme
se dělili s obcí Dřevnovice o třetí místo
a měl přicházet rozstřel. Divácky ob-

líbená disciplína s míčkem v punčoše
měla určit třetí příčku. Po krátké poradě s týmem jsem byl vybrán já. Proběhlo menší týmové soustředění a předání
rad od zkušenějšího pana starosty. Poháněn diváky a týmem jsme kuželky
opět shodili první a mohli se radovat
z vítězství a bronzové příčky.
Rád bych poděkoval všem soutěžícím,
kteří reprezentovali naši obec, spoluobčanům, kteří nás přijeli podpořit a organizátorům akce.
Jaroslav Ryška

11. 9. 2021 – Mikroregion na kolech
V pěkném babopodzimním ránu v sobotu 11. září vyrazili kolaři na tradiční
cyklovyjížďku Mikroregion Němčicko
na kolech. Někteří – ti skalní na kola jen
naskočili, další – ti občasní je před jízdou museli zkontrolovat, ale třetí malá
skupina svátečních cyklistů musela
otřít prach a dofouknout, protože to od
loňského MRG byla asi první vyjížďka
na kole. :-)
Ať tak či tak, všichni vyrazili plní elánu na cesty. V jednotlivých obcích na
ohlášených místech už na ně byly připraveny skupinky jednotně oděných
pořadatelů, kteří jim kromě razítka
a drobného občerstvení nabídli i nějakou aktivitu či zajímavost. Nejinak
tomu bylo i u nás ve Víceměřicích. Na
cyklisty čekal žlutý tým pořadatelů,
který měl co nabídnout. Na občerstvení
chleba s chutnou pomazánkou a zeleninou, kvašáky, okurky, rozpustnou kávu
s mlékem, pramenitou vodu s citronem,
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mátou a meduňkou. Pro zvídavé pak
byly připraveny propagační materiály
a fotografie obce, v patře pak zahrádkáři připravili svou tradiční podzimní výstavu s tombolou, na kterou se těšily už
od minule zejména děti, ale své štěstí
zkoušeli i dospělí. Venku pak bylo připraveno posezení, které cyklisté už od
rána hojně využívali k posezení a besedě s přáteli.
Varianta, že je akce bez dojezdové obce
se mi jeví taková klidnější, pohodovější,
lepší. Nabízí se přátelským setkáním, je
čas v klidu s někým „pokecat“, protože
nikoho nehoní čas ani povinnost nasbírat co nejvíce razítek.
Letošních 709 cyklistů, kteří obcí projeli, se zdá málo, což je podle mne jen
zdánlivé, myslím si, že kdyby se cyklisté ve všech obcích spočítali jmenovitě,
došli bychom k podobnému výsledku
jako v minulosti. Jen se teď stalo to, že
lidé třeba z Dřevnovic nejedou do Vi-

Víceměřice

tčic či Tvorovic, kde nikoho neznají,
ale v klidu se pohybují ve svém blízkém regionu, kde mají přátele ze školy, akcí, zábav či z práce. A stejně je to
i naopak. Mou teorii mi potvrzovalo to,
že téměř všechny jsem od vidění znal
a když jsem nakoukl do průkazů, tak
měli většinou kolem deseti razítek. Samozřejmě, že i letos jeli polykači kilometrů, pro které je objetí obcí, získání
všech razítek v nejkratším čase otázkou
prestiže a cti, ale bohužel mají vždy tak
naspěch, že nemají ani čas odpovědět,
jak se jim daří.
Kromě návštěv spousty známých nás
navštívil i hejtman Olomouckého kraje
p. Suchánek nebo přijeli s alegorickým
vozem pivínští recesisté. Svůj historický obrovitý traktor se střelnicí postavili

před obecním úřadem a nabízeli slivovici a jiné občerstvení. Všichni byli stylově sladěni v červených polo-košilích,
v černých kalhotách a černé vázance.
Na košili se jim skvěl znak Pivína a název týmu „Rakváči“ – snad i proto, že
všichni už byli úplně dospělí – 60+.
Poseděli, popili a na rozloučenou se
s námi loučili secvičeným společným
chorálem, za který by se nemuseli stydět ani trénovaní pěvci.
Myslím si, že i díky počasí zažili pořadatelé i cyklisté ve Víceměřicích pohodový den. Všem, kteří se na této akci
podíleli – zastupitelům, zaměstnancům obce, kulturnímu výboru, zahrádkářům, patří velké DÍKY.
Petr Buriánek,
předseda kulturního výboru

Pořadatelé akce
Mikroregion na kolech

Návštěva
z Pivína
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11. – 12. 9. 2021 – Výstava ovoce, zeleniny a květin
O víkendu 11. a 12. září se uskutečnila taková zahrádkářská třešnička na
dortu a tou je už tradiční přehlídka
toho, co se podařilo vypěstovat na
našich zahrádkách, na akci s názvem
Výstava ovoce, zeleniny a květin.
A tak jsme už v pátek 10. září naváželi věci, dekorace, vzorky, zdobili prostory, psali popisky, chystali květiny
a aranže. Samotnou výstavu pak děláme jako dvoudenní, aby byla možnost
si ji v klidu některý den prohlédnout.
Sobota byla spojená s akcí Mikroregion
na kolech, takže naši výstavu shlédla
(i díky tomu, že nebyla dojezdová obec
a cyklisté měli více času) více než polovina kolařů, což mohlo být kolem
350 lidí. Přespolních. S účastí domácích je to slabé až mizérie. I přes velkou propagaci v obci, i mezi členy, tu
z místních bylo snad jen 30 lidí, ale naštěstí tuto smutnou statistiku vylepšily
návštěvy asi dvaceti členů z okresních
zahrádkářských organizací, takže jsme
se setkali se členy z Prostějova, Dobro-

milic, Klenovic a Čelčic. Jsme rádi, že
všem, co prošli, se výstava a expozice
líbily, někteří si domů odnášeli drobnosti z recesní tomboly, jež dělá radost
malým i dospělým. Nedělní odpoledne bylo víceméně pohodové v družné
besedě u kafíčka a koláče.
Opět musím poděkovat těm, co se na
expozicích podíleli a zapůjčili své vzorky. Jsou to Vránovi, Žvátorovi z Dřevnovic, Eda a Pavla Novotní, p. Kočí, Buriánkovi, Kalvodovi, Štéblovi, Moudří,
Mikovi, Iránkovi, p. Marie Vránová,
p. Janušková, p. Vysloužil, p. Ryška, Domov u rybníka a další. Dále děkuji paní
Kalvodové a paní Januškové a zejména
Pavle Novotné za vytvoření finální podoby krásné expozice. Samozřejmě chci
poděkovat i všem, kteří se po oba dva
dny podíleli na zajišťování a zdárném
průběhu výstavy. Doufejme, že tato výstava snad nebude podobně jako loni
poslední akcí s dlouhou odmlkou až do
letošního léta…
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
26. 6. 2021 – Prohlídka zahrádek
Jednou z prvních zahrádkářských akcí
po rozvolnění covidových omezení
a zákazů, byla už tradiční prohlídka
zahrádek. Také letos se nám podařilo
přesvědčit některé naše členy, aby nám
pro inspiraci umožnili nahlédnout pod
pokličku do jejich zahradnické „kuchyně“. A tak se v pátek 25. června sešel houf zájemců o prohlídku ve školní
ulici.
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První návštěva byla u manželů Mikových. Zde jsme byli už po několikáté,
vždy s odstupem tak čtyř nebo pěti
roků, takže jsme si mohli potvrdit, že jak
ubíhá čas, mění se nejen lidé, ale i zeleň,
něco nás navždy opustí, něco nového
se zrodí anebo postupně vyzrává a sílí.
Stejně i zde se postupně z vyloženě
užitkové zahrady s okrasnými prvky
stává pomalu a jistě zahrada okrasná,
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pouze s nezbytným množstvím zeleniny a ovoce víceméně pro okamžitou
spotřebu. Postupem času se tak rozšířily záhony trvalek a květin, zapojily se
ozdobné dřeviny, pečlivě střižený trávník a všude je spousta malovaných kamenů, kamínků a různých malovaných
dekorací a předmětů, barevně ladících
oku, pro radost a dobrý pocit. Bytelné
dřevěné posezení ve stínu rozložité koruny třešně dává příslib pro pohodové
letní pohovění a relax uprostřed zeleně.
Další návštěva byla kousek naproti
u pana Radka Thumse. Ten už několik
let po kouscích bojuje a vysazuje na zahradě a na dalších přilehlých prostorech
„Zoo koutek v botanické zahradě“. 
Je zde k vidění opravdu všechno, na co
si člověk vzpomene. Procházíme okolo
tomelů neboli kaki, citroníků, fíkovníku, kiwi, několika druhů angreštů
a moruší, muchovníků, mandloní, broskví, borůvek a malin, ale k vidění jsou
zde i obvyklé jabloně, hrušně a švestky.
Mezi touto florou pak jsou ubytované
spousty druhů zvířat. Při vstupu nás
vítal serval, opičky. Ke spatření jsou
zde holubi, indičtí běžci, želvy, krkavci, dva druhy pštrosů, lamy, ovečky či
kozy, pávi, ale i husy, slepice, králíci
nebo kachny. V soustavě nádob jsou
prý i pstruzi. V rozlehlých prostorech
zahrady není tráva pečlivě střižená,
jak jsme zvyklí, ale mezi jednotlivými
záhony, klecemi, výběhy či voliérami
je vysečené pouze bludiště chodníčků
a cestiček. Ale i tento způsob zahrady
má své osobité kouzlo a stále je na co
koukat. Nelze si nepovšimnout konstrukcí a vrtaných novodurových trubek, které budou po zbudování sloužit
k hydroponii – to je pěstování zelenin

a rostlin jen ve vodě a živném roztoku.
Připraveny jsou i rámy na budování
dalších voliér a výběhů. Čeká je společně se svým kamarádem p. Buříkem ještě spousta a spousta práce, než si areál
dobudují k obrazu svému…
Poslední etapou prohlídky byl dvůr
a zahrada u Novotných a Hamalových.
Po projití boční garáže jsme se dostali
na nevelký dvorek, který celý zaplňovala druhově pestrá skalka i s vodopády
a jezírkem, nechybělo posezení v závětří
s pěkným výhledem na tuto zmenšeninu ráje. Z dvorku se vcházelo do skleníku, který je prý nyní koníčkem a srdcovkou pana Hamaly a bylo to vidět.
Ač počátek sezóny, zde už byly rajčata
a papriky v plné plodnosti. Množství
plodů bylo na silných a pevných stoncích rostlin, které už dosahovaly výškou ke stropu. Kolem skleníku se pak
prošlo dál dozadu a najednou jsme se
ocitli na obrovském dvoře a nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je velký
jako polovina fotbalového hřiště. Posekanému trávníku dvoru vévodí obrovská vyvýšená zastřešená pergola s výhledem na celý dvůr. Prostor opticky
zmenšují pásy trvalek a květin a vzrostlé stromy. Ale to ještě nebyl všech prostorů k obdělání konec. Stodolou neboli
„mladevnou“ se prošlo do kopce svažitou zahradou, která končí až nahoře
u farmy. Je mírně svažitá k východu,
od severu krytý řadou budov a chlévů
„Vítového“. V současné době už obecního areálu. Ze západní strany jsou pak
na konci zahrady vzrostlé jehličnany.
Celá zahrada tak tvoří kout chráněný ze
všech stran a otevřený jen k jihu. Proto se zde daří broskvím, meruňkám,
kterých jsem zde v různém stáří a ve11
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likostech napočítal snad sedm, mimo
další ovocné stromy. Spodní třetina za
mlatem je zeleninová. Opět je vidět výhoda závětří, ale zároveň i péče majitelů
na pěstovaných plodinách. Záhony jsou
až ukázkově čisté, plné pevných a zdravých rostlin. Péči o tyto hektary zahrad
skleníků, dvorů a dvorků jim opravdu
určitě nikdo nezávidíme.

Po prohlídkách jsme se opět přesunuli
ke kolejím, kde už tradičně při těchto
akcích bývá závěrečná beseda s posezením a občerstvením od zahrádkářů.
Věřím, že si z této podvečerní procházky po zahrádkách a závěrečné besedy
každý z účastníků něco nového odnesl.
Petr Buriánek

21. 7. 2021 – Degustace meruněk
Ve středu 21. července proběhla na
Územním sdružení zahrádkářů v Prostějově nesoutěžní členská degustace
meruněk, které jsem se za naši organizaci, ač bez vzorku, zúčastnil. Kromě mne se degustace účastnilo přes
dvacet členů z organizací, se 14 vzorky meruněk, ve kterých bylo jedenáct
druhů od šesti pěstitelů. :-)
Ochutnávali jsme vzorky v konzumní
zralosti a opravdu byly vidět rozdíly
v tuhosti, sladkosti až nakyslosti, vůni,
šťavnatosti, velikosti nebo v barvě.
Zajímavostí bylo, že jsme ochutnali
tři vzorky velkopavlovické meruňky
od tří pěstitelů. Jedna byla šťavnatá
a sladká, další lehce nakyslá a třetí byla
sice sladká, ale tužší a málo šťavnatá.
Opravdu asi fakt záleží na lokalitě a ze-

mině, kde jsou meruňky pěstovány.
Dotazoval jsem se i na vhodnost podnoží, na množení a roubování. Každý
z členů má své oblíbené podnože – hyroblán, další kulatku, další rynglovou
podnož,… Ptal jsem se i na způsob rozmnožování a většina byla příznivcem
roubování – i když knihy doporučují
očkování. A termíny? Na Štědrý den
nařezat vyzrálé rouby a v plném květu
roubovat. A prý je velmi dobrá úspěšnost u toho nejjednoduššího roubu – do
rozštěpu. Tak tohle byly některé moje
poznatky, které jsem při této zajímavé
akci načerpal a rád se s nimi s vámi podělím. Poznámek jsem měl sice víc, ale
papír jsem bohužel někde vytratil.
Tak další info zase někdy příště…
Petr Buriánek

7. 8. 2021 – Výroční schůze ČZS
V sobotu 7. srpna se konečně uskutečnila, kvůli covidu a jiným akcím,
odkládaná výroční členská schůze zahrádkářů. Nejen termín byl jiný – místo
obvyklého přelomu ledna a února – to
byl začátek srpna, ale změnilo se i pro12

středí. Místo sálu košíkárny jsme se
tentokrát sešli v příjemném přírodním
prostředí na chatě ve Svodnici.
V oficiálním programu si členové vyslechli a schválili výroční zprávu za rok
2020, výsledek hospodaření, návrh plá-
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nu práce a rozpočet, zprávu hospodáře
a zprávu kontrolní a revizní komise.
Závěr jednání jako obvykle patřil diskuzi. Během oficiální části proběhlo
i ocenění členů čestnými uznáními od
územního sdružení, která předala zástupkyně ÚS a zároveň i Republikové
rady ČZS, přítelkyně Vlasta Ambrožová. Oceněni byli i mladí členové za
účast v celostátní výtvarné soutěži.
Uplynulé období mezi dvěma výročkami bylo plné zvratů. Podařilo se nám
sice získat do našich řad šest nových
členů, ale naopak stejný počet členů bě-

hem pár měsíců nám zemřel. Opusťme
ale tuto smutnou bilanci a vraťme se
zpět ke schůzi.
Během jednání se terasou chaty linula vůně zahrádkářského guláše, které
naše členky – osvědčené „gulášnice“
uvařily na místě. Po občerstvení chutným gulášem jsme si pak při přátelské besedě u kafíčka mohli osladit život chutnými vdolečky. Myslím si, že
i když schůze byla opožděně, přesto
jednání i závěrečné posezení bylo v pohodovém duchu.
Petr Buriánek, předseda ZO ČZS

ZE ŽIVOTA SENIORŮ
Dne 25. 8 2021 uskutečnil Klub Seniorů
další setkání seniorů. Promluvil k nám
ředitel Domova u rybníka pan Sanchéz
Lopéz a také starosta obce Eduard Novotný. Na setkání se opět hrála oblíbená
hra Bingo a následovala volná zábava.
Senioři si měli co říct, jelikož se někteří
neviděli dlouhé měsíce. Byli velmi rádi,
že si mohou společně popovídat. Na setkání jsme se dohodli, že 2. 9. 2021 uskutečníme společný výlet do obce Skalka,
kde jsme si prohlédli výstavu bonsají, po-

obědvali jsme v restauraci u lázní, udělali si procházku k léčivým pramenům
a podívali se po okolí. Někteří si zacvičili
na sportovních zařízeních umístěných
v přírodě u lázní. Pak jsme se opět sešli
v restauraci na kávu a pohár. Nakonec
se všichni vraceli spokojeně domů. Tímto také děkujeme Domovu u rybníka za
spolupráci při zajištění dopravy na výlet.
Příští setkání proběhne dne 22. 9. 2021
v 15:30 v baru Domova u rybníka.
Marie Štvrtecká

Senioři na výletě ve Skalce

Senioři u léčivých pramenů ve Skalce
13
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1. září – zahájení nového školního roku
Září klepe na dveře,
školka i škola zase otevře.
Přijde do ní mnoho dětí,
bude jich tu jako smetí.
Stanou se z nich kamarádi,
co se mají spolu rádi.
Prázdniny utekly jako voda a školáci
z toho většinou nemají radost.
Na 1. školní den se tradičně těší jen
prvňáčci a rodiče, kteří zoufale vyhlíží nově nastolený řád po prázdninové
zvlčilosti svých potomků.
Povinná školní docházka je zákonná
povinnost dětí navštěvovat v určitém
věkovém rozmezí školu. Z toho vyplývá povinnost zákonných zástupců –
děti příslušného věku do školy posílat.
Povinnost mají i státní orgány a orgány
samosprávy, kteří musí zajistit provoz
potřebných školských zařízení.
Základy školní docházky na českém
území byly položeny v r. 1774 za vlády
Marie Terezie:
„rádi bychom viděli, kdyby rodičové
svých dětí ve věku šesti až dvanácti let
do školy posílali.“ Nejednalo se zatím
o povinnou školní docházku. V r. 1774
vyšel první slabikář, který byl v němčině a neobsahoval žádné ilustrace.
V r. 1775 dostal český překlad.
Povinnou školní docházku se snažil
v českých zemích zavést r. 1805 František Josef I.
Povinná školní docházka v délce osmi
let byla definitivně ustanovena školským zákonem vydaným v r. 1869. Tento zákon platil s drobnými úpravami až
do r. 1948, kdy byl u nás přijat zákon
o jednotné škole.
14

Bezplatné povinné základní vzdělávání ustanovila jako jedno z lidských
práv v r. 1948 také Všeobecná deklarace
lidských práv /článek č. 26/.
Za Marie Terezie začínal městský
školní rok 3. 11. a končil v sobotu před
květnou nedělí, to je poslední neděle
v rámci 40-denního půstu. Vyučování
pokračovalo v pondělí po první neděli po Velikonocích a konec byl na
sv. Michala 29. 9. V měsíci říjnu bylo
volno.
Na venkově začínal školní rok až v prosinci a první pololetí bylo do března.
Pak se začínalo stejně jako v městských
školách a končilo se 29. 9. Venkovské
děti měly navíc 21 dní volna v období
žní. Prázdniny přes léto byly. Jejich délka nebyla přesně stanovena, ale nesměla překročit pět týdnů.
20. 8. 1870 bylo vydáno nařízení o začátku školního roku mezi 1. 9. až 1. 11.
Celkem měl školní rok trvat 46 týdnů.
Prázdniny se mohly rozdělit, ale celkem měly trvat 6 týdnů. Do školy se
chodilo i v sobotu, která byla běžným
všedním dnem. V neděli se muselo
chodit od 12 let do nedělní školy. Od
r. 1882 se prázdniny sjednotily a trvaly
v délce 8 týdnů. Volné neděle byly uzákoněny až v r. 1905.
Prázdniny téměř totožné s těmi dnešními byly zavedeny až v r. 1925. Trvaly
od 29. 6. do 31. 8. Delší vánoční prázdniny znají žáci až od r. 1935.
Pracovní soboty, kdy se muselo i do
školy, byly zrušeny v r. 1968. Ale ještě dlouho poté se občas vyhlašovaly
nebo se jimi nahrazovaly svátky. Poslední pracovní sobota, která nebyla
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náhradou za svátek, byla 11. 3. 1989.
Náhradní za svátek dokonce v r. 1990.
Od 9/2017 platí u nás povinný rok
předškolního vzdělávání před zahájením povinné školní docházky. Pobyt
v MŠ je důležitý. Dá se říct, že všechno,
co opravdu potřebujeme znát o tom,
jak žít, co dělat a jak vůbec být, se naučíme v mateřské škole.
V mateřské škole se naučíš – o všechno
se rozděl. Hraj fér. Nikoho nebij. Vracej
věci tam, kde jsi je našel. Uklízej po sobě.
Neber si nic, co ti nepatří. Když někomu
ublížíš, řekni promiň. Před jídlem si umyj
ruce. Splachuj. Žij vyrovnaně: trochu se
uč a trochu přemýšlej. Každý den trochu
maluj a kresli, tancuj a hraj si a pracuj.
Každý den odpoledne si zdřímni.
Učit se člověk musí celý život.
I my jsme se museli ve starším věku učit
pracovat s moderními technologiemi.
Vzhledem ke svému povolání musím
dávat svým pacientům zprávu o plánované dovolené. Pamatuji si, kdy jsem
musela napsat a rozeslat oznámení
o dovolené 8x. Právě tolik obcí mám ve
spádové oblasti. Abych si práci usnadnila psala jsem s pomocí kopíráku, který možná některé děti ani neznají. Pak
jsem musela napsat osm obálek a poštou rozeslat na příslušné obecní úřady.
Usnadnit jsem si to mohla tím, že jsem
využila služeb ochotné maminky, která mi dopis doručila na obec. Pak se
místním rozhlasem vyhlásilo toto sdělení. V dnešní době už můžu využívat
e-maily. O to se také snažím. Zdá se to
jednoduché, ale má to i svá úskalí.
S rozvojem moderní techniky se zdokonalují služby. Když se podíváte na

webové stránky jednotlivých obcí,
zjistíte, že nemají jen jednu e-mailovou adresu, ale každý pracovník má
svou adresu. Pak je důležité, abych
své oznámení poslala na správný
e-mail. I když jsem letos použila adresu, ze které mi chodí zprávy z obce,
neměla jsem štěstí. Zrovna pracovnice
obce, která má tuto adresu přiřazenou,
čerpala dovolenou /plně chápu, každý má nárok na dovolenou/. Její korespondenci ale nikdo neotvíral. A tak
jsem musela telefonicky zjišťovat, proč
se místním rozhlasem nehlásí oznámení o mé dovolené. Bylo mi řečeno,
že jsem oznámení poslala na špatnou
adresu. Jak mám ale vědět, která je ta
správná adresa? Vždyť naše obec má
uvedeno šest e-mailů!
Učit se musí člověk stále. Hlavně je třeba učit se správně komunikovat.
Víceměřice jsou sice menší obec, ale
jsou zde organizace a lidé, kteří se snaží
dělat pro své spoluobčany různé akce.
Škoda jen, že se neumí domluvit. Zrovna v sobotu 4. 9. byly dvě akce. První
zářijová sobota patří již dvacet let hasičům, kteří pořádají závody mladých
hasičů ráno a odpoledne závody veteránů. Na návštěvnosti odpoledních
závodů bylo znát, že současně probíhá
další akce – Pohádkový Bloudník. Zároveň bylo i hodně lidí, kteří by se rádi
šli podívat i na druhou akci.
Všem dětem přeji hodně úspěchů ve
škole. Všichni si musíme pamatovat,
že se učíme pro život a ne pro školu.
I v dnešní době platí: „Kdo se stále
učí, zůstává mladý“.
Margita Mézlová, kronikářka obce
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Terénní výzkum
Němčice nad Hanou – Víceměřice (okr. Prostějov)
První sezóna terénního výzkumu centrální aglomerace z doby laténské
Je tomu více než dva tisíce let, kdy se
přímo za Vašimi humny, na pomezí katastrů Němčic nad Hanou a Víceměřic,
usídlili Keltové a vybudovali zde centrum, jehož působnost v době největšího rozmachu – zhruba od pol. 3 až do
pol. 2. století př. n. l. – dalece přesáhla hranice Moravy. V této době zřejmě
zavládla politická stabilita a tehdejší
obyvatelé se cítili natolik bezpečně, že
své bohatství neskrývali za hradbami,
jako tomu bylo později u oppid, ale
všechny zásadní aktivity provozovali
na neohrazeném otevřeném prostoru.
Nastal prudký rozvoj ekonomiky, vůbec poprvé se u nás začaly ve velkém
razit zlaté a stříbrné mince po vzoru
antického systému, s nímž se Keltové
seznámili při svých výpravách do Středomoří. Zpracovávaly se tu nejrůznější
předměty z bronzu, především krásné
ženské celokovové opasky „typu Němčice“ a jejich součásti, ale také spony,
amulety a další ozdoby. Místní fenomén představují drobné bronzové plastiky zvířátek, především ptáčků. Snad
k nejzásadnějšímu objevu došlo na katastru Víceměřic, kde byla prokázána
nejstarší sklozpracující dílna v Evropě
severně od Alp, která se specializovala
na výrobu modrých korálků ze suroviny dovážené z východního Středomoří. K sortimentu místních sklářů patřili
také krásné skleněné bezešvé náramky,
jejichž počet dosahující téměř sedm
stovek kusů je v rámci jedné lokality
nejvyšší v Evropě. Rozsáhlé „před16

oppidální“ středisko leželo na trase
Jantarové stezky a spolu se slezským
nalezištěm Nowa Cerekwia a dolnorakouským Roseldorfem tvořilo distribuční síť propojující střední Evropu
severojižním směrem.
Dnes byste jen stěží v Evropě hledali
archeologa zabývajícího se protohistorií, který by tuto lokalitu, jenž byla
prohlášena kulturní památkou, neznal. V letech 2003–2006 zde probíhaly
systematické povrchové sběry, intenzivněji pak byly obnoveny pracovníky
Ústavu archeologické památkové péče
Brno, v. v. i. v návaznosti na zemědělskou činnost znovu od roku 2016 dodnes. Tyto preventivní akce, jejichž
cílem je zachránit co nejvíce archeologických artefaktů před vykradači, mají
stále smysl. Tisíce nálezů pak putují do
největší moravské sbírkotvorné instituce – Moravského zemského muzea.
Ačkoli za předchozí dvě dekády existence detektorů kovů skončilo obrovské množství archeologicky (bohužel
i prodejně) cenných nálezů v rukou
překupníků a ilegálních hledačů, stále
máme co zachraňovat.
Koncem července letošního roku byl
zahájen vůbec první terénní odkryv obchodního a výrobního centra z mladší
doby laténské. Archeologický výzkum
provedli společně pracovníci Ústavu
archeologické památkové péče Brno
a Moravského zemského muzea. Poznatky o této zcela výjimečné centrální
lokalitě byly doposud získávány vý-
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hradně nedestruktivními metodami,
především povrchovými sběry.
První výzkumná sezóna byla zaměřena na odkryv sklářské dílny. Zkoumaná plocha o rozměru 10 × 18 m byla
vytyčena v místě největší koncentrace
skelného odpadu a dokladů výroby.
Ornice byla postupně snižována po
mechanických vrstvách v segmentech
o rozměrech 1 × 1 m, z nichž byly také
odebírány vzorky na proplavení. Získaný materiál byl separován zvlášť,
hlína ze segmentů s větším množstvím
materiálu a část výplní získaných z objektů byly navíc prohledány za pomoci
elektrického síta.
Mírné návrší v místě výzkumu bylo
zasaženo dodnes trvající zemědělskou
činností, ornice zde dosahovala pouze
20–40 cm a kulturní vrstva tak byla již
v minulosti zničena. V odkryté ploše se
podařilo zachytit celkem 15 objektů/situací, z nichž většina byla pro zkoumané období poněkud atypického rázu.

V severozápadní části plochy se nacházely zbytky pohřebiště z mladší doby
bronzové, které představovalo nejstarší
fázi využití této polohy. Zjištěn byl částečně naoraný žárový hrob dochovaný
na pomezí podloží a ornice. V kruhové jamce byla uložena nádobka, ovšem
bez kremace, a při snižování ornice byla
zjištěna kumulace střepů představující
torzo další nádoby. Zajímavý je ovšem
poměrně bohatý hrob kostrový, jednalo
se pravděpodobně o ženu v poloze na
zádech orientovanou ve směru SV–JZ.
Na levé ruce byl umístěn nezdobený
bronzový náramek, u pravého ramene ležela dlouhá jehlice s vřetenovitou
hlavicí, u hlavy vlasové ozdoby v podobě stočených bronzových plíšků a na
krku náhrdelník složený z drobných
bronzových spirálovitých trubiček.
Předpokládáme, že se zde původně
nacházelo hrobů více, nicméně byly
v průběhu času zničeny zemědělskou
činností. Sídlištní komponentu z téhož

Pohled na plochu výzkumu
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období představují dva zahloubené objekty porušené laténskými objekty.
Další zjištěné situace již spadaly výhradně do mladší doby železné. Podařilo se prozkoumat zahloubenou chatu
neobvyklého čtvercového půdorysu
(4 x 4 m) se dvěma kůly na středové
ose a dále podobně rozměrný, pravděpodobně výrobní objekt, jehož dno
se nacházelo až dva metry pod úrovní podloží. V těsné blízkosti chaty byl
částečně odkryt jiný výrobní objekt,
z něhož pochází mimo jiné zbytky skelné strusky, která bude v následujících
měsících podrobena analýze za účelem
prokázání souvislosti daného místa
s fungováním otopného zařízení pro
produkci skleněných korálků a náramků. Mimo výše uvedené byly dokumentovány tři kruhové zásobní jámy,
které nebývají v době laténské běžnou
součástí sídlištní zástavby a několik
nepravidelně rozmístěných kůlových
jamek v okolí větších objektů. Z podlahy chaty byly odebrány vzorky pro
mikromorfologické vyhodnocení, které
by mohlo napovědět více o konkrétním
využití daného objektu.
Ze všech objektů (především z chaty
a výrobního objektu) pochází větší či
menší množství jantarové suroviny (ve
dvou případech také korálek), železné
strusky a zlomků skla (slitky, zmetky,
hotové výrobky), velká kolekce keramiky a množství zvířecích kostí. Skleněné artefakty nalezené jak v ornici,
tak ve výplni objektů (přes 200 ks), zastupují hlavně charakteristické tmavě
modré korálky a zlomky bezešvých náramků, avšak kromě finálních výrobků
jsme získali početný soubor dokladů
místní sklářské produkce, jako jsou
18

skelná vlákna, polotovary či zmetky
výrobků. Kolekci nálezů doplňují také
kovové artefakty – bronzové či železné
fragmenty spon, součásti opaskových
řetězů, zlaté a stříbrné mince.
Pozůstatky otopných zařízení souvisejících s výrobou skla se odkrýt nepodařilo, dle masivního výskytu kusů
omazu stěn otopných zařízení, slitků,
zlomků i nehotových výrobků ze skla,
je však jisté, že v tomto místě nepochybně výroba probíhala. Na podzim
by tato skutečnost měla být potvrzena odbornou analýzou skelné strusky
získané v jednom z výrobních objektů.
Nadzemní konstrukce pecí byly patrně
zničeny při hluboké orbě, která v dané
části lokality výrazně narušila kulturní
vrstvu i geologické podloží.
Průzkum výrobního areálu bude pokračovat v roce 2022, současně bude vybrána k exkavaci ještě jedna, tentokrát snad
„typicky“ keltská zemnice. V průběhu
další etapy se zaměříme také na čtvercové objekty zjištěné geofyzikálním měřením, jež mají analogie v dolnorakouském Roseldorfu a jsou interpretovány
jako posvátné okrsky – svatyně.
Zachraňme historii
nebuďme lhostejní
Němčicko-víceměřická pole se stala
novodobým klondajkem, a i když se
to někomu může zdát nepochopitelné,
místo stále převážně v nočních hodinách přitahuje organizované skupiny
i jednotlivce, kteří sem neváhají pravidelně podnikat výpravy i přes celou
republiku. Jejich činnost je (nikoli výhradně) vázaná nejvíce na zemědělské
aktivity jako je hluboká orba, setí či
žně a kromě rozkrádání kulturního dě-
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dictví tak často způsobují další škody.
Nebuďme k naší historii lhostejní, každý může něco udělat proto, abychom
ochránili naše kulturní dědictví pro
budoucí generace a nestalo se kořistí
ilegálních hledačů. Rádi bychom také
poděkovali zemědělským subjektům,
které nám vycházejí vstříc a významným způsobem tak umožňují záchranu
kulturního dědictví.
Jak poznáte legální prospekci prováděnou archeology?
Detektorová prospekce probíhá ve dne,
je přítomno minimálně jedno označené
služební vozidlo Ústavu archeologické
památkové péče Brno, v. v. i. spolu s archeologem, nálezy jsou na poli označeny vlajkami a sbírá je pověřený pracovník s GPS. Prověření spolupracovníci
s detektory se nesnaží při konfrontaci
utéct, nýbrž komunikují, vozidla parkují viditelně.

Čím se vyznačují ilegální hledači?
Pohybují se jednotlivě či v menších
skupinách, nejvíce po setmění, auta
parkují často mimo hlavní lokalitu, své
výkopy nezarovnávají do původního
stavu, nálezy končí v kapsách, mají
tendenci uprchnout, jsou-li konfrontováni. Mohou být agresivní. Zadržení
se pak vymlouvají, že si nejsou vědomi
toho, kde hledali, že zde ztratili klíče,
případně že spolupracují s archeology.
Co dělat, narazíte-li při vyjížďce na
kole či venčení psa na lokalitě na osobu s detektorem kovů?
Vyhledávání artefaktů za pomoci detektoru kovu je na kulturní památce
nezákonné. Je tedy třeba kontaktovat
Policii ČR – Němčice. Policisté jsou
s problematikou seznámeni a podle zákona oprávněni případně zabavit detektor a předat osobu k dalším úkonům
správního řízení.
Hana Čižmárová, Moravské zemské muzeum

Práce na odkryvu plochy
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INFORMACE PRO OBČANY
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
pátek 8. 10. 2021
sobota 9. 10. 2021

od 14,00 – 22,00 hodin
od 8,00 – 14,00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 Víceměřice je volební místnost –
zasedací místnost v budově Obecního úřadu ve Víceměřicích č. p. 26.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným dokladem (občanský průkaz, cestovní pas).
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Během voleb dodržujte platná
protiepidemická opatření.

PLÁNOVANÉ AKCE
27. 10. 2021

Lampiónový průvod – 18:00

prosinec 2021

Vánoční koncert v kapli

prosinec 2021

Setkání u stromečku

prosinec 2021

Zabíjačka

prosinec 2021

Výšlap z Kozlova na Předinu

31. 12. 2021

Silvestrovský ohňostroj
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