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Slovo starosty
Vážené sousedky a sousedé, milí přátelé,
ačkoli se léto někdy považuje za období dovolených a lenošení, naše obec
určitě nezahálela. V červnu hostily Víceměřice už třináctý ročník setkání rodáků, hasiči dostali k autu i přívěsný
vozík a naplno také pokračovaly práce
na stavbě pavilonu Domova se zvláštním režimem.
Těžko říci, která z těchto věcí byla důležitější nebo významnější. Hasiči odvádí poctivý kus práce po celý rok a Víceměřice si je musí hýčkat – ostatně jsou
tu pro nás a chrání naše majetky i zdraví. Setkání rodáků je důležitou společenskou událostí – žijeme zde jako
jedna rodina a musíme držet pospolu,
nezapomínat na ty, kteří se odstěhovali
jinam, ale srdcem i vzpomínkami jsou
s naší obcí stále spjati. A co se týče domova se zvláštním režimem, platí to
samé – je naší povinností postarat se

o blízké a o ty, kteří to sami nedokážou.
Za poslední roky se toho u nás povedlo
opravu hodně. Všem lidem, kteří přiložili ruku k dílu, za to patří velké poděkování. Ať už šlo o zastupitele, členy
dobrovolných spolků nebo každého,
kdo nám třeba jen držel palce. Věcí
a projektů, které musíme v obci udělat,
je ještě mnohem víc. Každý, kdo spravuje velký dům, ví, že nic nejde hned
a naráz. Stejně tak i my máme seznam
dalších důležitých úkolů, které bychom chtěli v dalším období postupně
realizovat. A podobně jako v minulých
letech, i tentokrát budeme spoléhat
na vaši podporu – bez ní nemůžeme
uspět.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál krásné a pohodové podzimní
dny. Aby nám všem sloužilo pevné
zdraví, kvetly mezilidské a sousedské
vztahy, a aby nám spolu bylo dobře.
Eduard Novotný, starosta obce

Volební období 2018–2022
Když máme věci každý den na očích,
často je přestanete vnímat. Proto jsme
sestavili žebříček akcí, které se za uplynulé čtyři roky v naší obci podařily.
A přidali jsme i krátkou zprávu o fungování zastupitelstva. Je toho opravdu
hodně, takže text nemusíte číst naráz –
klidně si ho rozložte na několik večerů.
Ve volebním období 2018–2022 proběhlo ve Víceměřicích rovnou 36 zasedání
zastupitelstva, které tvořili zástupci
čtyř volebních uskupení. I přes mnohdy rozdílené pohledy na věc jsem vždy
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dokázali najít společnou řeč. Důležité
body jsme nejprve projednávali ve výborech a až poté je předali k posouzení
zastupitelům.
Hlavními body jednání bylo schválení
rozpočtu a rozpočtových změn, majetkových záležitostí, opravy a investice,
na ně navazující dotační tituly. Pravidelnými body jednání byly zprávy
výborů, Domova u rybníka a mateřské
školy. V následujících řádcích naleznete
přehled oprav a investičních akcí, které
se ve volebním období uskutečnily.

Víceměřice

Rok 2018 byl ve znamení dokončení
prací, které započalo už předešlé zastupitelstvo. Přesto všechno se dostalo i na
další nové a užitečné projekty.
• Hasičům jsme koupili nový požární
žebřík.
• Obecní akce začala ozvučovat nová
reproduktorová soustava.
• Šikovní řemeslníci dokončili rekonstrukci vchodových dveří do budovy zámku.
• V obci přibyla nová místa, kde můžete odpočívat.
• Konečně došlo na opravu hřbitovního plotu.
• S pracemi v obci začal vypomáhat
malotraktor. Úklid ulic i údržba zeleně je od té doby mnohem jednodušší.
• Co by to bylo za vesnici, kdyby v ní
nebyla hospoda. Dokončili jsme stavební úpravy hostince a zahájili jeho
provoz.
Rok 2019
• Máme novou naučnou stezku. Nabízí spoustu zajímavých informací i
aktivní odpočinek.
• Na minulost nesmíme nikdy zapomínat. Proto jsme restaurovali památník pozemkové reformy.
• Ve školce je to už v suchu. Doslova.
Nechali jsem opravit její střechu.
• Bezpečnost obyvatel Víceměřic je na
prvním místě. Takže jsme prodloužili osvětlení chodníků. Tři nové autobusové zastávky jsou také důležité.
• V obci přibyly radary – to kvůli řidičům, kteří si naši vesnici pletli se
závodní dráhou.
• Obec zakoupila areál za obchodem.
Máme s ním velké plány.

Rok 2020
• Kdo se nerozvíjí, zanikne. Naší obci
takový osud určitě nehrozí. V roce
2020 jsme totiž zakoupili pozemky pro výstavbu nových rodinných
domů.
• Šetříme peníze. Školku jsme nechali zateplit, takže odteď obec utratí
mnohem méně za vytápění.
• Děti ve školce dostaly parádní dárek – novou herní sestavu!
• Rozšířili jsme zeleň, a nejen symbolicky – nové stromy a květiny jsme vysadili rovnou na šesti plochách v obci.
• K nádobám na tříděný odpad je lepší přístup. Podařilo se nám zpevnit
plochu, kde kontejnery stojí.
Rok 2021
• Opět posilujeme akceschopnost našich hasičů. Nově mají k dispozici
auto Ford Custom.
• Pokračuje ozelenění obce. Alej kolem
chodníku na parcele č. 241 už silně
zakořenila.
• Ošklivé a nebezpečné hospodářské
budovy v areálu Domova u rybníka
šly k zemi. Zároveň jsme modernizovali tamní kotelnu.
• V domově začala stavbu pavilonu se
zvláštním režimem.
• Máme studii nové bytové zástavby.
• Košíkárna získala nové sociální zázemí. V obci také přibyly kompostéry
a sběrné nádoby na tříděný odpad.
Rok 2022
• Vyhlídka na Kozlově má za sebou
úspěšnou rekonstrukci. Už jste se
tam byli podívat?
• Hasiči mají další užitečné vybavení –
přívěsný vozík.
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• Konečně došlo i na opravu fasády
obecního úřadu.
• V Bloudníku se může vesele tančit.
Nechali jsem tam vybudovat parket.
• Pokračuje stavba pavilonu DZR
v domově.
Není toho málo na tak malou vesnici,
viďte? A ne všechno se do uvedeného
výčtu vešlo. Příští rok musíme dokončit pozemkové úpravy, snad se podaří
opravit panelovou cestu a pořídit pro
DZR nové vybavení.

Víceměřice na sebe mohou být opravdu hrdé. Řada okolních obcí, často daleko větších, nemá ani polovinu z toho,
co najdete u nás – nejde jen o hostinec,
obchod a knihovnu, ale také o školku.
Domov u rybníka patří mezi významné
poskytovatele sociálních služeb a zároveň je i důležitým zaměstnavatelem.
A hlavně, můžeme se pochlubit celou
řadou spolků – máme u nás nadšené
hasiče, pracovité zahrádkáře, sportovní klub malé kopané, rybářský spolek
i klub seniorů.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z naší školičky…
Prázdniny utekly jako voda a opět tady
máme září. Děti zahájily další školní
rok v naší Mateřské školce a všichni se
těšíme, co nového nám přinese.
V letošním školním roce nastoupilo
24 dětí. Z toho je 6 předškoláků, ostatní
děti jsou většinou ve věku 2–4 roků. Devět dětí nastoupilo v září úplně poprvé.
Paní učitelky a paní školnice zůstávají
stejné, ale rozloučila se s námi chůvička
paní Závišková a nově nastoupila asistentka pedagoga paní Špíšková, která
se mezi nás vrátila po mateřské dovolené a další asistentka nastoupí v měsíci
říjnu. Oběma tímto také přejeme, ať se
jim u nás líbí a daří se jim při práci s vašimi dětmi.
Prvních pár dnů v mateřské škole je
za námi a děti, hlavně ty nejmenší, se
již mnohému novému naučily. Poznají svou paní učitelku, značku v šatně,
seznamují se postupně s novým prostředím i kamarády. Ti nejodvážnější
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již v mateřské škole i přespali. Nejspokojenější jsou však zatím na našem velkém pískovišti plném hraček.
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Starší děti, které už prostředí mateřské
školy dobře znají, si nejen hrály, ale plnily i složitější úkoly. Kreslily, modelovaly, tančily i zpívaly, pokoušely se
o opis svého jména. Vzhledem k tomu,
že nám počasí přálo, využívali jsme maximálně k nejrůznějším aktivitám areál
školy – hřiště i zahradu. Máme za sebou
také první divadelní představení, které

nám přijelo zahrát divadélko „Rolničky“. Pohádka „O krtkovi a zakleté víle“
se dětem moc líbila. Pomaličku se připravujeme na „Bramboriádu“, kterou
bychom chtěli uspořádat do konce září.
Doufáme, že nám počasí bude přát a že
se sejdeme i s rodiči našich předškoláčků, abychom se lépe poznali.
Jitka Tihelková, ředitelka

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku „Naše
obec“,
letošní prosluněné léto se pomalu blíží
ke svému závěru, a proto bychom vás
rádi seznámili s aktivitami uplynulých
měsíců. Mezi hlavní akce pořádané
aktivizačním úsekem patřily zejména
výlety, návštěvy aquaparků a koupališť. Uživatelé se podívali do největšího

aqualandu v ČR v Pasohlávkách. Dalším výletem byla prohlídka expozice
TATRA Kopřivnice. Tradiční akcí byla
návštěva golfového hřiště v Kořenci,
plavání v Moravských Málkovicích,
prohlídka skanzenu Rymice, plumlovského zámku a Florie Kroměříž. Uživatelé z chráněného bydlení si užili letní
tábor ve Vřesovicích u Kyjova a koupání v Kurovickém lomu.
I naši senioři
se závěrem léta
podívali do vyškovské Zoo
a absolvovali
drobné aktivity. Využili sezónního ovoce
k přípravě la5
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hodných moučníků, a pokud to počasí dovolilo, trávili svůj volný čas procházkami v přilehlém parku.
Mimo jiné probíhaly
běžné volnočasové
aktivity, kterými jsme
uživatelům našeho
Domova zpříjemnili
letní dny. Doufáme,
že si všichni užili
letní měsíce naplno,
přálo nám pěkné počasí a panovala dobrá nálada.
V současné době se naše zraky upírají k výstavbě nové budovy Domova se
zvláštním režimem, která nám roste
doslova před očima. Věříme, že nový
pavilon nám přinese do života mnoho
nových příležitostí a našim uživatelům
klid v příjemném, pečujícím prostředí.
Na měsíc září naše organizace plánuje
dvě akce, které určitě stojí za zmínku:

• I. ročník česko-slovenské konference
v hotelu Allvet u Vyškova – Víceměřické dny
• rekreace uživatelů v Jeseníkách
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
můžete také sledovat na sociálních sítích organizace.
Vít Fialka, aktivizační úsek

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
25. 6. 2022 Setkání rodáků
Po důkladných přípravách jsme mohli
v sobotu ráno 25. 6. 2022 přivítat účastníky setkání rodáků. Zájem byl o mši
svatou v místní kapličce, která byla
krásně vyzdobená. Kromě hasičů v uniformách přišli občané z obce i rodáci.
Mši svatou sloužil P. Marek František
Glac. Před kapličkou byl již připraven
krásně nazdobený nový hasičský vůz.
Pan farář hasičům auto posvětil. Popřál
hasičům, aby jim auto dobře sloužilo.
Po skončení mše hasiči se starostou odjeli novým vozem na hřbitov, kde položili věnec k hlavnímu kříži.
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Od 9,00 hod si mohli zájemci prohlédnout výstavu v košikárně. Zde měly
svá místa jednotlivé organizace a spolky, aby mohly představit svou činnost.
Domov u rybníka měl výstavu svých
výrobků – koše, koberce, různé výrobky ze dřeva, mýdla a další drobnosti.
Zájemci si výrobky mohli i zakoupit.
Dále zde byla fotbalová branka, na které byly zavěšeny dresy fotbalistů. Na
stole vystavené poháry nám připomněly úspěchy našich fotbalistů.
Expozici SDH vévodily četné poháry,
které hasiči získali v hasičském sportu.

Víceměřice

Většinu z nich získali hlavně mladí hasiči. Prohlédnout jsme si mohli kroniky
mladých hasičů. Obdivovat jsme mohli
novou helmu, rukavice a hadice. Nad stolem byly zavěšeny dresy hasičů. Návštěvníky zaujaly i fotografie z činnosti hasičů.
Krásnou expozici měli přichystanou
i zahrádkáři. Fotografiemi, kronikou
a některými předměty – malované
motyčky – chtěli připomenout činnost
organizace po celý rok. Nechyběly ani
kytky v květináčích.
Podle vystavené udice, sítě s rybičkou
jsme poznali expozici rybářského spolku. I ti se pochlubili řadou pohárů.
Na jednom panelu s názvem „MŠ dříve a dnes“ jsme mohli pomocí přiložených fotografií sledovat, jak se školka
změnila v čase. O tom, že budova mateřské školy je opravdu krásně zrekonstruovaná, se mohli zájemci přesvědčit
při návštěvě školky. Zde nás zaměstnanci školky s radostí provedli celou
budovou a povídali o činnosti školky.
Návštěvníci mohli obdivovat nově
upravenou zahradu.
Muzeum paměti a života se prezentovalo několika exponáty, které jsou
v muzeu uloženy.
Mladší návštěvníci si pročítali knihy,
kde se zapisovaly děti u příležitosti vítání občánků. Měli radost, když našli
zápis se svým jménem. Lidé se zájmem
listovali vystavovanými kronikami.
Velkému zájmu se těšil panel, na kterém byly svatební fotografie. Několik
manželských párů z obce slavilo zlatou svatbu. Zajímavé bylo porovnání
svatební fotografie při první svatbě se
snímky ze zlaté svatby.
Další panely ukazovaly rozvoj naší
obce. Mohli jsme porovnávat snímky

z dávné doby s tím, jak tato místa vypadají dnes. Jak se přestavěly domy,
byla jiná výsadba. Někteří našli staré
snímky svých rodných domů. V mnoha případech už místo nich nyní stojí
jiné budovy.
Mohli jsme sledovat i proměny nádraží
v Nezamyslicích.
V sobotu jsme byli v košikárně p. Buriánek, p. Štvrtecká, já a za Domov u rybníka paní Horáková Pavla. Zjistili jsme,
že rodákem je paní Horáková a pan Buriánek, který se v obci narodil, ale brzy
se přestěhoval do Dřevnovic, aby se
vrátil zpět do rodné obce v dospělosti.
Před 13,00 hod se u kapličky sešli
účastníci sjezdu. Pan starosta položil
věnec u kapličky. Seřadil se průvod
a přešel ulicí k obecnímu úřadu a dále
do Bloudníku. Zde už bylo všechno
nachystané na odpolední program.
Při vstupu si mohli zájemci nakoupit
propagační materiály obce (různé fotografie, publikace, některá čísla časopisu Naše obec). Připraven byl prodej
tomboly.
Ve 14,00 hod začal kulturní program.
Všechny přítomné přivítal starosta
obce pan Eduard Novotný. Na začátku vzpomněl rod Novotných, který je
v obci hojně zastoupen. Pak už jsme
přivítali nového moderátora celé akce –
Michala Matouška.
V úvodu vystoupila MŠ Víceměřice.
Diváky potěšila pásmem básniček,
písniček a tanečků. Všichni byli skvělí. Zjistila jsem, že jsme měli s Péťou
Buriánkem (nebo paní učitelkou) stejný nápad. Zalíbila se nám básnička
„Cestička k domovu“. Zatímco já jsem
použila jen první a poslední verše ke
svému článku v nové publikaci Obec
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Víceměřice, Péťa přednesl krásně celou
básničku.
Taneční skupina Rhythmickgym, ve
které tančí několik děvčat z naší obce,
divákům předvedla krásné taneční vystoupení. Za to byla odměněna velkým
potleskem.
Svým vystoupením pobavily diváky
paní Kalvodová Hana a Polášková Miluška.
Během odpoledne starosta a místostarostka obce předali u příležitosti 13. setkání rodáků „Čestné uznání za rozvoj a udržování společenského života
v obci“. Ocenění převzal p. Balher pro
SDH, p. Konečný pro rybářský spolek,
p. Buriánek pro ZO ČZS a p. Dostálík
pro SK Víceměřice – Mexiko z.s.
Na parketu je vystřídala nastoupená
zásahová jednotka SDH Víceměřice.
Veliteli, panu Horákovi, pan starosta
předal slavnostně klíče od nového hasičského vozu.
Program se přesunul do aleje za Bloudníkem. Zde se již připravovali nejmenší
a mladí hasiči, kteří předvedli ukázkové hasičské útoky. I oni byli odměněni
velkým potleskem.
Na parketu se pak předvedly místní
ženy s předsedou. Předvedly spartakiádní skladbu „Poupata“.
Silácké představení předvedli tři mladí
siláci pod vedením Standy Pukla. Přemísťovali velké pneumatiky, zvedali
sudy piva. Přenášeli různě těžké předměty a činky.
Během odpoledne vyhrávala cimbálovka CM Vincúch.
Nechyběla ani tombola. Pořadatelé
připravili tombolu tak, aby se program nezdržoval dlouhým losováním
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jednotlivých cen. Zájemci si mohli zakoupit losy do tomboly u vstupu. Vybírat mohli mezi obálkami s pěti losy
za 50,00 Kč nebo10 losy za 100,00 Kč.
V obálce byly klasické losy a mezi nimi
v některých obálkách lístek s číslem výhry, kterou si výherce vyzvedl u pořadatelů. Losování nejhodnotnějších cen
proběhlo během půl hodiny.
V podvečer vystoupila kapela Katapult – revival. Tak byla prezentována
na programu. Správný název je „Katapult od podrazu“. To by vysvětlovalo,
proč jsme se dočkali známých hitů skupiny Katapult až ke konci vystoupení.
Jinak se jednalo o jejich vlastní tvorbu.
Ale i tak hráli dobře. Již po první písničce se taneční parket postupně zaplnil tanečníky.
Ve večerním programu hrála skupina
OLD SCHOOL. Parket byl po většinu
času zaplněn. Lidé tančili a dobře se bavili až do noci.
Svou premiéru moderátora zvládl na
výbornou Michal Matoušek. Oddechnout si mohl nejen on, ale hlavně pan
Balher, jeho dědeček, který často moderoval kulturní akce v obci a Míšu bedlivě sledoval.
I když jsem se nedočkala „tanečního vystoupení mladých hasičů“ jak bylo uvedeno v oficiální pozvánce, tak doufám,
že hasiči se na parket také dostali.
Po celý den bylo zajištěno občerstvení.
Zahrádkáři grilovali klobásy a sýr. Sportovci nabízeli pečené maso a guláš. V rybářské baště si přišli na své milovníci
ryb. Hasiči připravovali hranolky, točili
pivo a kofolu, nabízeli nealko i alkoholické nápoje, tyčinky, křupky, brambůrky. Hlavně děti zaujal stánek s nafuko-
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vacími hračkami. Hodně práce měli i ve
stánku, kde nabízeli malování na obličej.
Plno bylo stále i v hospodě. Své výrobky
nabízelo Bogárovo hospodářství.
I když se jednalo o 13. setkání, myslím
si, že se sjezd vydařil. Mohla jsem to
posuzovat i v košikárně, kde probíhala
výstava. Zde se setkávali rodáci, vzpomínali na své mládí a život v obci. Diskutovali nad fotografiemi. Na panelech
sledovali společenský a kulturní rozvoj
obce. Většina se shodla na tom, že obec

je krásná, stále se rozvíjí a zase se rádi
přijedou podívat do obce. Své zážitky
a většinou poděkování nám psali při
odchodu z výstavy.
Poděkování patří zastupitelstvu obce
Víceměřice, zaměstnancům obce a členům jednotlivých spolků a organizací,
kteří se podíleli na přípravě a zajištění
zdárného průběhu sjezdu.
Děkuji i za novou publikaci Obec Víceměřice, která se mi velmi líbí.
Margita Mézlová, kronikářka

Taneční vystoupení
9
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Vystoupení dětí z mateřské školy

25. 6. 2022 – Výstava k rodákům 2022
Poslední červnovou sobotu se po čtyřech letech opět konalo Setkání rodáků a současných i minulých obyvatel
obce.
Součástí setkání byla i tradiční výstava
v košíkárně, kterou zajišťoval kulturní výbor. Výstava se skládá zejména
z prezentace fotek z minulosti i z období od posledního setkání rodáků.
Takže s narůstajícím počtem uskutečněných rodáků narůstá i počet fotografií a panelů, na kterých jsou fotky
instalovány. Letos přibyly další čtyři,
povětšinou s fotografiemi od p. Marcely Iránkové. Po dlouhém výběru ze
spousty fotek a přípravě a úpravách
původních panelů pak, v pátek, v košíkárně, od rána probíhala instalace výstavy. Z kulturního výboru jsme se sešli tři. Dvě Marie – Štvrtecká a Mézlová
a moje maličkost. Velkou pomocí nám
byla ale i p. Hana Kalvodová, starosta
10

p. Novotný, a obecní zaměstnanci pánové Štébl, Kyselák a Všivák a nesmím
zapomenout ani na „děvčata“ na obci
p. Burešovou, Rácovou a Césarovou,
které se podílely nejen na výstavě, ale
i dlouho předem na celkové přípravě
rodáků, sháněním adres, přípravou
a rozesíláním pozvánek, tisknutím materiálů a fotek, ztotožňováním osob na
fotografiích se jmény a další spoustou
skryté práce, která není navenek vidět,
ale bez ní by to neklaplo... Během dne
pak instalovaly své expozice i další
obecní spolky.
A tak se mohla od sobotního rána otevřít krásně připravená výstava. Hned
u dveří měl svou expozici a ukázku
výrobků Domov u rybníka, dále pak
na pravé straně sálu měli svou výstavku diplomů, ocenění, pohárů,
fotek a dalších předmětů hasiči, své
místo zde měla i prezentace rybářské-
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ho spolku, které vkusně dominovaly
kromě fotek i udice a podběráky. Tématickou expozici měli i sportovci SK
Mexiko s fotbalovou brankou, dresy,
míči, poháry a fotografiemi a na konci sálu měli své místo pro prezentaci
zahrádkáři, kde nechyběly živé rostliny, fotografie, kniha mapující život
organizace, různá významná ocenění a další. Střed sálu patřil panelům s fotografiemi, které se za roky
podařilo shromáždit, tak jak šel čas.
Levou stranu sálu doplňovaly další
fotografie, tabla se zlatými svatbami
za posledních třicet let, kroniky, matriky, pamětní knihy. Dále zde byl i panel s historií dráhy, doplněný knihou
p. Mojmíra Leštinského, své místo zde
měly i poslední přírůstky a fotografie
z budovaného muzea. Návštěvníkům
byl nabídnut i prostor na kávu, či nápoj a prostor na besedu. Jako průvodci
a hostiteli se během víkendu vystřídali p. Margita Mézlová, Vlastimil Mézl,
Marie Štvrtecká, Anna Vránová, Petr
Buriánek, za Domov pak p. P. Horáková a p. M. Hudcová. V sobotu jsme
během výstavy spontánně připravili
i drobnou recesi, kdy jsme slavnostní
průvod od kaple do Bloudníku zdravili transparente – „Výstava v košíkárně zdraví rodáky“. I když jsme byli

zadokumentováni fotografy, tak naše
recese zveřejněná nebyla.
Výstavou si za oba dva dny prošlo
kolem stovky návštěvníků, své pocity a emoce ze vzpomínek nám pak,
mnohdy i se slzou v oku, zapisovali do
pamětního archu. Myslím si, že se výstava vydařila. Byla krásným průřezem
a dokumentem o životě v obci a jeho
obyvatelích. Škoda, že ani na tento počin, který je pořádán jen jednou za čas,
si nenašli cestu noví obyvatelé obce,
aby viděli jak obec vypadala, jak se zde
žilo a co se událo v obci, ve které si postavili své domy a chtějí tu strávit kus
života…
Děkuji všem, kteří se na výstavě podíleli anebo se jí účastnili.
P.S.: U příležitosti setkání rodáků byla
vydána i nová kniha o obci, která je volným pokračováním prvního dílu knihy
a mapuje život za posledních 15 roků.
Příspěvky dodávali občané, spolky,
kronikářka a další.
Finálový vzhled a celkový ráz knihy,
včetně výběru a doplnění a fotografií
je pak dílem paní Veroniky Césarové,
která ji takzvaně vdechla život. Za práci na této publikaci jí patří velké poděkování.
Petr Buriánek, kulturní výbor

1. 7. 2022 – První pomoc
Kdo je připraven, není překvapen...
V pátek 1. července připravili hasiči
pro děti projektový den. Za hospodou
v Bloudníku se sešla zhruba třicítka
dětí (možná i více). Pořadatelé pro ně
připravili přednášku o první pomo-

ci s možností prakticky si vyzkoušet
provádění první pomoci. Paní Surmová připravila ukázky jednotlivých
poranění. Simulovala na dobrovolnících řezné, bodné rány, poranění končetin, hlavy, různé modřiny. Některé
11
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vypadaly opravdu jako skutečné poranění. Paní místostarostka Hubená
nechtěla jen klasickou přednášku, ale
svým výkladem o první pomoci se
snažila děti zaujmout a zapojit. Výklad prokládala otázkami o první pomoci. V podstatě se jednalo o debatu.
Zároveň si děti mohly samy vyzkoušet ošetření jednotlivých poranění.
Mohly obvazovat hlavu, ruce, nohy,
přikládaly dlahy. Uložily poraněného
do stabilizované polohy. Na figuríně
si vyzkoušely masáž srdce, která často zachraňuje životy raněných. Nechyběla ani ukázka přenosu raněného, který předvedli mladí hasiči. Děti
si poslechly zásady ošetření při popáleninách, při utonutí. Ukázali jsme
jim postup ošetření při podezření na
cizí těleso v dýchacích cestách. Někdy stačí rána do zad, jindy je třeba
provést tzv. Heimlichův hmat, který
jsme jim také ukázali. Děti se naučily ošetření poraněné ruky pomocí

třícípého šátku. Děti byly šikovné.
Hlavně hasiči měli dobré informace o první pomoci. Bylo vidět, že na
schůzkách se otázkám první pomoci
hodně věnují. Po skončení akce chtěly
děti vidět, jak se simuluje poranění.
A tak p. Surmová tvořila různé rány,
modřiny a jiná poranění. Pak jsme se
přesunuli do Bloudníku. Zde již hasiči připravili táborák. Děti si mohly
opéct špekáček. Dostaly pití a sladké
odměny. Vyřádily se na houpačkách
a prolézačkách v Bloudníku. Naštěstí
se nikomu nic nestalo. A i když měly
zásady první pomoci čerstvě v paměti, nemusely zasahovat při žádném
skutečném úrazu. Hlavní je, aby člověk byl informován o první pomoci,
aby si dokázal v případě nutnosti poradit. Určitě je lepší, když si to bude
stále opakovat a připomínat akcemi,
jako byla tato. Úrazy nikomu nepřejeme.
Margita Mézlová, kronikářka

Mládež na projektovém dni – První pomoc
12
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12. 8. 2022 – Prohlídka zahrádek
Mezi oblíbené zahrádkáři konané akce
patří každoročně Prohlídka zahrádek,
kdy si vytipujeme zajímavou zahrádku a požádáme majitele o svolení k návštěvě.
Jelikož v letošním roce byl červen zaplněn akcemi – Gulášvar, pak příprava
a samotní Rodáci – proto jsme odložili
prohlídky na červenec, který nějak utekl jako voda. Abychom ale dostáli svému slibu, tak až ve druhém srpnovém
týdnu jsme se rozhodli akci provést.
Bohužel na zahrádkách bylo už skoro
vše sklizeno díky teplému počasí, zároveň bylo i mezidobí kdy toho zrovna
moc nekvetlo, tak byl kumšt někoho
přesvědčit k umožnění návštěvy.
Proto jsme to letos pojali trochu netradičně a domluvili jsme si přednášku
o hnojení a ochraně rostlin proti chorobám a škůdcům. Na prohlídku jsem
nakonec opět přesvědčil manžele Pavlu a Edu Novotné, a jelikož finále prohlídek už tradičně končívá u mne, tak
i mou manželku. U Novotných jsme
téměř každým rokem, ale díky fantazii
paní domácí a podpoře a péči pana domácího je vždy něco nového a zajímavého ke koukání. Třeba letos to byly,
mimo jiné, krásné výpěstky paprik
a kapií nebo nově budované zahradní
posezení. Oázou pro oči byl však dvůr,
který je v polostínu a tak se zde daří
díky dobré péči truhlíkovým květinám. V každém výklenku, okně, stolečku či držáku byly nádoby s pestrou
záplavou květin. A není to jen pár květináčů, nádob, truhlíků a žardin s květinami, jsou tu desítky. Nezávidím
majitelům to zalévání a ošetřování, ale

výsledek stojí za to a člověk se tu cítí
velice příjemně. Po drobném chutném
občerstvení kde zaujala kromě jiného
i levandulová šťáva zajímavé chuti,
jsme se přesunuli o dům vedle. Bohužel se nám omluvila paní přednášející, že se nemůže dostavit a dodala jen
připravené materiály, tak se přednáška
nekonala. Probrali jsme problémy a řešení jen mezi sebou, formou besedy
z vlastních zkušeností.
Součástí letošních prohlídek byla
i ochutnávka kvašených zelenin.
Kvašáky k ochutnání dodali přátelé
Balher a Buriánek, zajímavá byla ovšem i kvašená zelenina od přítele Pazdery – mrkev, květák a cuketa, která
z talířů brzy zmizela. Při pohodové
besedě jsme se občerstvili grilovanou
klobásou, zeleninou, moučníkem od
paní Buriánkové, pivkem, limem nebo
mátovou vodou, nechyběla ani štamprle jablíčkové. I když se nás tentokrát
sešlo méně, jen kolem 25, přesto jsme
opět společně, při besedě nejen o zahrádkaření, strávili příjemný páteční
podvečer.
Petr Buriánek, předseda ZO ČZS

Účastníci akce Prohlídka zahrádek
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13. 8. 2022 – Rocková Svodnice
Druhý víkend v srpnu patřil druhému
ročníku Rockové Svodnice, kterou pořádali hasiči z Víceměřic ve spolupráci
se Zdeňkem Kučerou. Tentokrát jsme
se mohli těšit na vystoupení čtyř rockových kapel – Ham Jam, Styner, Hanz’s
Fuckers a tahoun večera, kapela Relax
Therapy. Večer oficiálně začal v 18.00
hodin, ale první vystupující kapela,
Ham Jam, se kvůli nemoci zpěvačky
nemohla účastnit. Zábavu tedy s mírným zpožděním odstartovala skupina
Styner, kterou jsme si mohli poslechnout už vloni. Styner zahájil akci skvě-

le a v dobré atmosféře pokračovala
i rock’n’rollová skupina Hanz’s Fuckers. Jejich vystoupení už rozproudilo
zábavu naplno a dostala na parket téměř každého rockového fanouška. Večer zakončila kapela Relax Therapy, na
jejichž písničky se těšil každý návštěvník. Celou akci jistili ze zálohy naši hasiči, kteří se postarali o dostatek jídla
a pití, včetně studeného piva. Již teď
jsou v plném proudu přípravy na další
ročník Rockové Svodnice 2023.
Romana Novotná, členka SDH

27. 8. 2022 – Mikroregion Němčicko se baví
Jako každý rok, koncem prázdnin
proběhla zábavná soutěž Mikroregion Němčicko se baví, tentokrát v obci
Dřevnovice. 27. srpna se utkalo 17 obcí,
kde za každou obec soutěžilo 5 soutěžících z řad spoluobčanů, plus nechybělo
zastoupení z vedení obce.
Ráno bylo před akcí velice deštivé, až
to vypadalo, že se akce neuskuteční.
Naštěstí se počasí umoudřilo a zábavné
odpoledne proběhlo v krásném cirkusovém duchu. Pořadatelé byli opravdu
pečlivě připravení na vše, od jídla, pití,
stany až po program celé akce.
Po průvodu obcí, kde nás provázel
dechový orchestr z Němčic, seřazení
účastníků a zazpívání hymny mikroregionu, nás uvítala starostka obce Dřevnovic paní Charvátová, která předala
slovo Heidi Janků, ta moderovala a vystupovala na akci se svou kapelou. Po
zahájení akce proběhla první disciplína,
14

trochu překvapivě šli do prvního boje
starostové obcí, kteří měli za úkol háčkem přitáhnout svazek pěti klíčů, najít
ten správný k zámku a osvobodit holuba z klece. Skvělým pátým místem nás
reprezentoval starosta, pan Eduard Novotný. V druhé disciplíně jsme měli za
úkol přepravit přes překážkovou dráhu
části obrázku a složit jej. V třetí disciplíně jsme na dřevěné desce s dírami museli přemístit míček za pomocí vidličky do
kelímku na konci zmíněné desky. V pořadí čtvrtá disciplína s názvem Mlýn
nám vyšla podstatně lépe než předchozí
dvě. Romča Novotná, jako nejrychlejší
Popelka, našla v pytli se zrním pět klíčů od jednoho zámku, předala je zručné
klíčníci Eliss Jirákové, která na poprvé
našla správný klíč a ze zamčené truhly
vytáhla pět sáčků s obilím, ty jsme položili na záda Ondřeji Dostálikovi, kterého jsem vedl jako trakař. I přes největší
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záda z řad soutěžících nám padali na
zem, chvílemi to vypadalo, že neděláme
trakař, ale děravá kolečka.😊  Naštěstí  zmíněné sáčky naházel rychle do připraveného mlýna Michal Matoušek, až to
vypadalo, že chodí často do nedalekého
mlýna na brigády. Jelikož jsme se jeli
pobavit, užít si den a pokusit se umístit
na pomyslné bedně, do poslední soutěže jsme nastupovali s cílem vyhrát a to
se nám také povedlo. V obleku klauna, který si každý musel obléct, šipkou
trefit balonek s vodou, vysvléct oblek
a předat dalšímu, jsme tuto disciplínu
vyhráli a mohli se po sečtení celkových
výsledků radovat z krásného bramborového čtvrtého místa. Do dalších ročníků

máme ale kvalitní a soutěživí tým, který
přišlo podpořit mnoho našich spoluobčanů a za to jsme byli velice rádi a patří
vám obrovské: DĚKUJEME.
Rád bych poděkoval všem soutěžícím,
kteří reprezentovali naši krásnou obec Víceměřice, divákům, organizátorům akce.
Jaroslav Ryška, zastupitel obce

Soutěžní družstvo naší obce

ZE ŽIVOTA SK MEXIKA
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Fotbalovou soutěž malé kopané ČUS
Prostějovska zahájíme 17. 9. 2022 turnajem v Dřevnovicích, kde našim soupeřem bude od 9.00 náš dlouholetý rival –
domácí klub Dřevnovice. Hned po té
v 10 hod. odehrajeme zápas proti Skalce.
Naše ambice pro nadcházející ročník jsou
jako vždy držet se v popředí tabulky. Věříme, že vstup do nadcházející sezony
se nám vydaří a bude pro nás pozitivní
motivací v celé soutěži. Hráčský kádr je
bez větších změn, z velké části složený
ze zkušených a dlouholetých hráčů doplněný mladými dravci. Naše výsledky
budou záležet, jak se nám podaří na jednotlivé turnaje sejít a jak nám bude přát
fotbalová forma. V podzimní části budou
všechny turnaje odehrané mimo domácí
hřiště s ohledem na opravující se šatny.
15
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Oprava šaten je plánována na podzim, a
pokud půjde vše dle plánu, tak na jaře
proběhne turnaj na domácí půdě s novým zázemím. Na předcházející straně
jsou uvedeny termíny turnajů a časy jednotlivých zápasů pro podzimní část.
Závěrečný turnaj (7. kolo) o celkové umístění, kde porovnají síly skupina JV a SZ, proběhne 15. 10. 2022

a 22. 10. 2022. Hřiště budou upřesněna.
Tímto bych chtěl za klub pozvat všechny hráče i fanoušky k co největší účasti
na všech našich turnajích.
Za SK Mexiko Víceměřice přejeme
krásný a pohodový podzim.
Michal Hamala,
místopředseda SK Mexiko

Jak to vidím já...
Svět má rád lidi, kteří umějí něco udělat, ne lidi, kteří se umějí vymlouvat,
proč něco neudělali.
Za chvíli to budou čtyři roky, kdy jsme
studovali kandidátní listiny do Zastupitelstva obce. V říjnu 2018 jsme si
zvolili zastupitelstvo. V čele obce po
celé čtyři roky pracovali Eduard Novotný, starosta obce a Jarmila Hubená,
místostarostka. Finanční výbor vedla
Jarmila Zbožínková a kontrolní výbor
Luboš Novotný. V čele kulturního výboru byl Petr Buriánek. Jana Musilová
pracovala v kulturním výboru a Jaroslav Ryška ve finančním. Podle mého
názoru zastupitelstvo jako celek pracovalo dobře. Jak dalece byli aktivní jednotliví zastupitelé, mohou posoudit jen
oni. My, občané, vidíme výsledek práce
zvenčí.
Pokud sledujete události v obci buď
osobní účastí na jednotlivých akcích
nebo tím, že si přečtete časopis Naše
obec, určitě budete se mnou souhlasit.
Stačí prolistovat novou publikaci Obec
Víceměřice, kterou zastupitelstvo vydalo u příležitosti 13. setkání rodáků. Zde
se můžete přesvědčit, jak se obec mění
k lepšímu. Díky dobré práci zastupitel16

stva se podařil v obci zachovat dobře
fungující obchod a podařilo se zlepšit
vzhled budovy. I budova obecního úřadu prošla velkou změnou. Děti chodí
do krásně upravené a rekonstruované školky. Hrát si mohou v upravené
a rozšířené zahradě s novými herními
prvky. Máme opraven hřbitov. Domov
u rybníka postupně upravuje stávající prostory a park. Významnou akcí,
kterou se daří realizovat je výstavba
nového pavilonu v Domově. Novotou
září hostinec v Bloudníku. Postupně se
upravuje jeho okolí, aby si děti měly
kde hrát a dospělí relaxovat. Podařilo
se dokončit novou výstavbu rodinných
domů a dokončit silnici v nové ulici. Při
procházkách můžeme obdivovat rozšiřující se zeleň v obci. Budují se nová
parkoviště. V každé části obce najdeme
něco nového.
Zastupitelstvo obce velmi dobře obstálo i v epidemii koronaviru. Zpočátku zajistilo pro občany roušky a desinfekci. Potřebným zajistilo nákupy,
obědy, léky. Pomáhalo při registraci
k očkování proti covidu. Zastupitelstvo podporuje nejen příspěvkové organizace, ale i spolky v obci. Pomáhá

Víceměřice

jim při organizování jednotlivých akcí
a podporuje je finančně. Spolky si za
svou činnost opravdu zaslouží „čestné
uznání za rozvoj a udržování společenského života v obci“ pro SDH, ČZS, SK
Víceměřice a rybářský spolek, které jim
bylo předáno u příležitosti 13. setkání
rodáků.
Za chvíli najdeme ve svých schránkách
hlasovací lístky pro nové volby do zastupitelstva. Předpokládám, že na kandidátních listinách jsou určitě lidé, kteří by chtěli zodpovědně pracovat pro
naši obec. Doufám, že všichni pečlivě

prostudujeme programy jednotlivých
seskupení a správně vybereme. Pak
už zbývá přijít v pátek 23. 9. 2022 nebo
v sobotu 24. 9. 2022 a zvolit ty nejlepší
z nejlepších.
Možná budeme mít nové zastupitelstvo, ale může se stát, že zvolíme staronové.
Zastupitelům děkuji za odvedenou
práci v posledních čtyřech letech.
Možná nebude všechno dokonalé, ale
proč se o to alespoň nepokusit.
Margita Mézlová,
kronikářka

Celkové zhodnocení práce finančního výboru
za období od roku 2018 do roku 2022
Finanční výbor pracoval pod vedením Bc. Jarmily Zbožínkové
a členů – Bc. Evy Moudré, Jana
Kočího, Jaroslava Ryšky a Martina
Kyseláka.
Za toto volební období jsme se sešli
dle plánu práce 22x v téměř plném
počtu. Od roku 2022, ale z komise
vystoupil pan Martin Kyselák na
vlastní žádost.
Obsahem jednání byly věci dané
pracovním plánem a tj. téměř vždy
byla provedena kontrola účetních
dokladů a pokladní hotovosti. A nebyly nikdy shledány žádné závady.
Pravidelně byly předkládány kupní
smlouvy, plnění rozpočtu, rozpočtové změny, dotace týkající se Obce,
Mateřské školy a Domova u rybníka.

Z dalších bodů bylo projednání investičních akcí a následné jejich
schválení, případné doporučení ke
schválení. Byly provedeny kontroly
inventarizací každoročně, plnění nájemného z nebytových prostor.
Veškeré záležitosti projednané ve
výboru byly řádně zapsány a předloženy na zastupitelstvu obce k případnému schválení. Vždy tyto dokumenty byly podepsány všemi
členy komise.
Naši práci ale ztížil Covid 19, tak jak
všude v každé práci. Chci touto cestou poděkovat všem členům výboru
za jejich práci a vstřícnost ve výboru
pracovat. Současně děkuji i zaměstnankyním obecního úřadu a také starostovai obce Eduardu Novotnému.
Jarmila Zbožínková, finanční výbor
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Činnost kulturního výboru
ve volebním období 2018–2022
Kulturní výbor obce Víceměřice byl ustanoven po volbách v roce 2018 jako složka, která měla v náplni široký rozsah aktivit – nejen kulturu a společenský život,
ale i zeleň, zachovávání tradic a historie
a svými podněty zastupitelstvu se snažit
vytvářet podmínky pro kvalitní a plnohodnotný život v obci. Výbor byl nedílnou součástí místních aktivních spolků –
hasičů, zahrádkářů, sportovců či rybářů,
kteří se o společenský život dobře starají
a doplňoval rozsah jejich akcí a činností
o další akce pro své spoluobčany.
Výbor pracoval ve složení: Petr Buriánek, Jana Musilová, Marie Štvrtecká,
Marie Mézlová, Jiřina Malčíková, Anna
Vránová, Stanislava Rábková, Marcela Iránková, Andrea Vaculíková a Romana Novotná. Desetičlenný výbor se
může zdát trochu mnoho, ale většina
členek pracuje v sociálních službách či
zdravotnictví, takže díky směnám byl
mnohdy problém dát dohromady alespoň polovinu výboru.
Myslím si, že naše činnost probíhala
v dobré kvalitě. Bohužel vzhledem k pandemii covidu, která se začala projevovat
na konci roku 2019, jsme museli slevit ze
svých plánů a představ a pořádat jen akce,
které stav a vládní nařízení umožňovaly
nebo se na ně našly vhodné termíny.
Podařilo se přivítat – i když někdy na etapy – všechny nové občánky v obci, podíleli
jsme se na zlaté svatbě, na setkáních seniorů obce, na setkání u stromečku, zajišťovali jsme výstavu na rodácích, napomáhali jsme při otevření naučné stezky, loučili
jsme se s předškoláky v mateřské škole
18

před nástupem do školy, dali jsme novou
formu gratulacím v obecním rozhlase,
které jsme osvěžili verši a písničkami (zde
nám to trochu zkomplikovala ochrana
osobních údajů, kdy pro veřejnou gratulaci
musíte mít každoročně nový souhlas jmenovaného). Podíleli jsme se na zajišťování
akcí mikroregionem na kole, díky p. Štvrtecké jsme znovu oživili činnost klubu seniorů, proběhly asi tři noci kostelů v naší
kapli spojené s koncertem a komentovanými prohlídkami a další. Na schůzích
jsme zpracovávali podněty od občanů ke
zlepšení kvality života v obci a pak je dál
předávali starostovi a zastupitelům obce.
I nadále pokračujeme a podporujeme zachovávání tradic – hrkání, masopust, advent – ale i historie - úspěšným sháněním
exponátů a zatím svépomocnou úpravou
nových prostor muzea, kdy po zprovoznění bude se svou rozsáhlostí a rozmanitostí sbírek a předmětů, ze všech odvětví
života v minulosti, přínosem pro zviditelnění a vyšší návštěvnosti obce a společně s novou vyhlídkou, pěknou přírodou
a naučnou stezkou, se stanou třeba Víceměřice vyhledávaným turistickým cílem.
Myslím si, že naše činnost v uplynulém
období nebyla zbytečná, ale byla spíše
přínosem a doplněním společenských
i jiných aktivit v obci.
Před námi jsou volby, které možná trochu promíchají karty, ale já věřím, že
většina členek nebo členů, pokud bude
oslovena novým zastupitelstvem, bude
ve své činnosti pokračovat i nadále.
Děkuji všem členkám kulturního výboru za jejich práci za uplynulé čtyři roky.
Petr Buriánek, kulturní výbor
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INFORMACE PRO OBČANY
Volby do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstev obcí se konají
v pátek 23. 9. 2022 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022 od
8.00 hodin do 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, 798 26
Nezamyslice. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost platným
občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem. Hlasovací lístky budou občanům doručeny do poštovních
schránek nejpozději do 21. 9. 2022. Volič
může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a ve

dnech voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena.
V naší obci se volí 7 členů zastupitelstva.
Způsob volby kandidátů podle volebního zákona č. 491/2001 Sb.:
• Označení kandidáta nebo celé kandidátky pouze „křížkem”, kroužek
nebo jiné značení je neplatné.
• Buď se vybírá 7 členů zastupitelstva
jmenovitě u každého křížek nebo se
zakřížkuje 1 kandidátka celá, pokud
je na kandidátce více jak 7 kandidátů, platí pouze 7 z nich ze shora.

Představení kandidátek pro volby do Zastupitelstva obce

Česká strana sociálně demokratická
1. Bc. Jarmila Zbožínková
65 let, zdravotně sociální
pracovník, Víceměřice
2. Ing. Hana Zbožínková
37 let, mateřská dovolená, Víceměřice
3. Hana Kalvodová
63 let, důchodkyně, Víceměřice
4. Marcela Iránková
43 let, sociální pracovnice, Víceměřice
5. Miluše Polášková
58 let, sociální pracovnice,
Víceměřice
6. Mgr. Robert Zůvala
34 let, analytik, Víceměřice
7. Marie Štvrtecká
63 let, důchodkyně, Víceměřice

8. Václav Zbožínek
38 let, technik, Víceměřice
9. Libuše Iránková
64 let, důchodkyně, Víceměřice
Program na období 2022– 2026:
• Budeme podporovat projekty
k ozelenění v obci
• Novou výstavbu rodinných domků
• Budeme hájit zájmy seniorů v obci
• Nabídneme pomoc v sociální
oblasti zájemcům obce
• Budeme se aktivně zúčastňovat
akcí obce
19
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OBEC PRO OBČANY

1. Jaroslav Ryška

2. Jarmila Hubená

5. Jiří Dostálík

6. Michaela Vystavělová

OSVČ

řidič

učitelka

zástupce vedoucí
prodejny

3. Jana Musilová

4. Jaroslav Horák

7. Anna Vránová

8. Jiřina Malčíková

účetní

pracovník sociální
péče

strojník

pracovník sociální
péče

Našim cílem ve volebním období 2022–2026 je:
• Dokončení stávajících akcí – pavilon
DZR.
• Vybudování parkovacích míst – již
máme schéma a vizualizaci.
• Příprava nových parcel pro výstavbu rodinných domů – další
řada směrem k Nezamyslicích
a využití areálu dnešní „vilky“
u Domova.
• Vybudování víceúčelového hřiště – víme kde a máme plán, jak najít
peníze na výstavbu.

• Vybudování workoutového hřiště.
• Rekonstrukce areálu za obchodem – zázemí pro hasiče a obecní
pracovníky.
• Spoluúčast občanů na plánování
akcí formou dotazníků a větší transparentnost.
• Revitalizace Svodnice, chodníky
a celková oprava chaty.
• Být tu v každé situaci pro naše spoluobčany a stát při nich.

Přijďte k volbám a zvolte si své zastupitelstvo obce.
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Víceměřice i mladým
1. Zbyněk Matoušek – ve Víceměřicích bydlí se svou rodinou od r. 1990.
Pracuje ve firmě Matoušek podlahy
s.r.o.
2. Ing. Lucie Vysloužilová Dis – rodačka z obce Doloplazy-Poličky,
v naší obci bydlí třetím rokem se
svými dětmi a partnerem. Vystudovala VEŘEJNOU SPRÁVU na vyšší
odborné škole. V obci Doloplazy
pracovala na OÚ a v komunální politice má zkušenosti. Pracuje jako
branch manager pro německou společnost.
3.	David Vincenec – ve Víceměřicích
žije se svou dcerou a partnerkou od
r. 2016. Pracuje v Němčicích nad Hanou jako vedoucí skladu firmy John
Deere.
4. Michal Matoušek – rodák z Víceměřic – v současné době studuje
managment zahraničního obchodu
v Prostějově.

Naše stěžejní cíle:
• Rovnoměrné rozdělení investic mezi
Domovem u rybníka a projekty ostatní občanské potřeby našich občanů.
• Větší průhlednost a silnější informovanost občanů o práci OÚ a zastupitelstva.
• Smysluplné využití areálu „Vítovo“
(za obchodem). Objekt má potenciál
k různému užití (obecní byty).
• Víceúčelové hřiště + dráha pro hasiče
se sociálním zázemím (využití dotací).
• Vybudování důstojného prostoru
pro setkávání našich občanů při různých společenských a kulturních
akcí.
• Revitalizace mateřské školky.
„Víceměřice i mladým“ je volba pro
všechny mladé nejen tělem, ale i duší.
Svěží, čisté a přímé jednání jsou naše
priorita.
Děkujeme za příležitost a podporu.
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