Váţení spoluobčané,
Končí volební období, proto se pokusím nehodnotit ale konstatovat
výsledky práce zastupitelstva obce za uplynulé čtyři roky. Úvodem
musím říct, ţe přístup zastupitelů byl dost rozdílný. Někteří opravdu
plnili svoji náplň práce a vţdy předloţili kaţdý problém jiţ vyřešený.
Další předkládali návrhy co se má dělat, ale bez návrhu provedení a
hlavně financování a další bez ţádostí a urgencí nedělali nic.
Nicméně všem děkuji za spolupráci. Nyní pár slov k tomu co se
podařilo realizovat a rozhodně toho není málo.
Podařilo se dokončit infrastrukturu pro novou výstavbu. V některých
domech se jiţ zabydlují mladí občané naší obce a věřím, ţe celá
zástavba bude dokončena do konce roku 2008. Také z tohoto důvodu
obec odkoupila další pozemek a připravuje projekty inţenýrských sítí
pro další řadu stavebních míst. Zahájení prací na sítích, prodej
pozemků a další výstavba bude záleţet na příštím zastupitelstvu. Jeho
schopnosti zajistit finance. Reálný je přelom roku 2007 – 2008.
Samotná budova obecního úřadu doznala také drobných změn.
Provedla se výstavba sociálního zařízení, oprava vstupního prostoru.
V knihovně došlo k instalaci internetu pro veřejnost, v tomto měsíci
přibude další počítač z důvodu velké poptávky po této sluţbě.
Evidence knih se také postupně zpracovává do počítačového
programu. Podařilo se zpracovat územní plán obce, který řeší další
moţnosti rozvoje obce. Obec odkoupila dům č.p. 67, na který je
zpracována studie k přestavbě na dva startovací malometráţní byty.
Největší dokončenou akcí v tomto volebním období je výstavba
kanalizace a čistírny odpadních vod. V obci je vybudována podtlaková
kanalizace nejmodernější a nejekologičtější známé technologie. Jsem
rád, ţe se napojila drtivá většina obce. V nenapojených
nemovitostech, které se napojit mohou nebudou podle stavebního
zákona povolovány ţádné rekonstrukce a opravy. Tato akce byla
dokončena v roce 2004. Byla provedena kontrola a závěrečné
vyhodnocení státním fondem ţivotního prostředí a kontrola finančním
úřadem bez závaţnějších připomínek. V letošním roce na návrh pana
Ševčíka vznikla komise pro prošetření financování stavby kanalizace a
ČOV. Členové Novotný Fr. (předseda kontrolního výboru, který

kontroluje práci zastupitelstva a plnění usnesení) a pan Malčik Z.,
který se neztotoţnil se závěrem komise snaţící se zpochybnit
financování akce, Také zastupitelstvo zprávu vzalo na vědomí, ale
neschválilo (je to hloupost od začátku do konce). Také pod zprávou
není ţádný podpis. Po nepřijetí zastupitelstvem obce, někdo zprávu
zaslal státnímu zastupitelství s trestním oznámením na mou osobu
(opět bez podpisu). Zprávu mělo v rukou pouze sedm zastupitelů a
pracovníci obce, kteří to rozhodně neodeslali. Vrací se doba
pomlouvání, špinění a udávání? Po této zkušenosti a předchozích
z krajského úřadu asi ano, ale na mne to jistě platit nebude.
Kompetentní orgány potvrzují, ţe vše je v pořádku.
Další akcí byla rekonstrukce místních komunikací a dešťové
kanalizace. První část ke školce a kontejnerům se zbudovala za
přispění dotace z ministerstva financí. Další část kolem obecního
úřadu navazovala na výstavbu dálnice. Také ve spolupráci
s Ředitelstvím stavby dálnice se podařilo vybudovat chodník
Doloplazy – Nezamyslice. Realizace těchto staveb stála nemalé úsilí a
také finanční prostředky z rozpočtu obce. Další velkou investiční akcí
je „Revitalizace Aleje“. Jedná se o stavbu dotvářející krajinu. Dne 5.
10. 2006 proběhne kolaudace a předpokládám, ţe v příštím roce se
bude pokračovat revitalizací toku Ţelečky od Bloudníku po Brodečku.
Závaţným krokem, který obec udělala je převzetí zřizovatelských
práv k ústavu sociální péče. Po minulých deset roků jsem jako
starosta dostával úkol za úkolem prověřit moţnost převzetí. Při
samotné realizaci se názory nezdravě vyhrotily a o obci se psalo
pravidelně v tisku. Vyjádření poskytlo mnoho osobností, samozřejmě i
nějaká ta stíţnost na postup starosty se zrodila, ale kraj ústav předal a
novináři měli o čem psát. Dosavadní zkušenost ukazuje, ţe tento krok
byl rozhodně dobře promyšlen a pro občany, klienty, zaměstnance
bude jistě přínosem. Zeptejte se rodin, které mají příbuzné v domově
důchodců jehoţ kapacita absolutně nestačí. Dost nečekaně také obec
přišla o budovy, o které se starala a částečně rekonstruovala
„Poláchovo“. Dědicové zjistili, ţe mají majetky hodně pozdě, nebo
čekali co ještě do jejich majetku obec investuje. V současné době se
obec s JUDr. Vítem a jeho sestrou soudí. Smutné je to, ţe se najdou
spoluobčané, kteří neváhají pro svůj vlastní prospěch uţívat majetek

rekonstruovaný a udrţovaný dlouhá léta obcí a tím nepřímo pomáhat
v soudním sporu odpůrci obce.
Co nás čeká do voleb?
Proběhne odkoupení areálu ÚSP a DD, zahájí se další etapa
rekonstrukcí místních komunikací (Zábraní), začne se s výsadbou
zeleně v Chaloupkách, v ÚSP se zahájí oprava další části střechy
hlavní budovy a stavba půdní vestavby a střechy nad ordinací
z důvodu rozšíření kapacity domova důchodců. Bude podaná ţádost
na ministerstvo práce a sociálních věcí o financování stavby nové
kuchyně propojené s většinou oddělení. Naše obec byla v loňském
roce hodnocena jako jedna z nejlepších ve spolupráci s úřadem práce.
Samozřejmě nemohu na několika málo řádcích popsat vše, co se
událo a udělalo. Pro ty z vás, kdo máte rádi čísla uvedu, ţe majetek
obce v roce 2002 činil kolem 20,5 mil. Kč. a k dnešnímu dni činí
kolem 54 mil Kč.
Zde nejsou započítané finance kryté nebo nedokončené investice
odkoupení ÚSP a DD 22,250.000,-, oprava komunikace Zábraní
2,325.000,- Kč, chodník Nezamyslice – Doloplazy 1,550.000,- Kč,
půdní vestavba v ÚSP 3,000.000,-Kč, oprava mateřské školy
1,000.000,- Kč.
Chci poděkovat všem spolupracovníkům na obecním úřadu,
zastupitelům, i vám občanům za spolupráci a pomoc při budování naší
obce.
Antonín Dostálík
starosta obce

USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 3. července 2006 v 18,00 hod
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 1 471 430,00 Kč
uzavřené dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku, v platném znění mezi Olomouckým

krajem a obcí Víceměřice na financování provozních výdajů
ÚSP a DD Víceměřice
2. dofinancování dotace na rekonstrukci budovy MŠ
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Víceměřice č. 1/2006
o stanovení částí školského obvodu
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. předloţit písemně vyuţití dotace z Olomouckého kraje –
termín konec roku 2006

U S N E S E NÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 4. září 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. zprávu finančního výboru
4. zprávu kontrolního výboru
5. zprávu komise pro projednávání přestupků
6. zprávu stavební komise
7. zprávu komise pro kulturu, vzdělávání a ţivotní prostředí
8. zprávu k výstavbě větrné elektrárny
9. informaci o moţnosti provozu MŠ v obci
10. sloţení inventarizačních komisí
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. uzavření kupní smlouvy mezi Českou kongregací sester
dominikánek a obcí Víceměřice o odprodeji majetku v k.ú.
Víceměřice v hodnotě 22 246 284,- Kč.
2. rozpočtové opatření obce č. III./2006
3. rozpočtové opatření č. 1/2006 ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
4. plnění rozpočtu ÚSP a DD k červenci 2006

5. zrušení finančních pohledávek / Horváthová částka 500,- Kč,
Halama 1 500,- Kč a Závadský 3 728,50 Kč/
6. odloţení jednání o větrné elektrárně na další volební období
7. zakoupení vozidla pro SDH/ dle finančních prostředků – do
výše 300 000,- Kč/
8. zakoupení ozvučovací techniky pro obec / do výše 40 000,Kč/
9. poskytnutí půjčky ve výši 30 000,- Kč manţelům Janě a
Karlovi Vytlačilovým, Víceměřice č. 124 na rekonstrukci
rodinného domu
10. dle finančních moţností obce poskytnutí půjček ve výši
30 000,- Kč dalším ţadatelům v takovém pořadí, jak určila
stavební komise /Blanka a Vít Fialkovi, Marie Skoupilíková,
Jana Dostálíková/
11. odprodej části pozemku na parcele č. 241/14 v k.ú. Víceměřice
stavebníkům sousedních parcel po nabytí vlastnictví a
vyjasnění inţenýrských sítí
12. ţádost o finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč pro ČZS na
vybavení moštárny /dle finančních prostředků/
13. zvýšení nájmu v obchodě a v kadeřnictví o 1,9 % s platností od
1.10. 2006
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. zajistit udrţování pozemku u rodinného domu po paní
Hlahulkové - komise pro projednávání přestupků, termín říjen
2006
2. vyřešit udrţování pořádku před a za domem č. 25 – komise pro
projednávání přestupků, termín říjen 2006
3. projednat ubytovací kapacitu pro ÚSP a DD na rok 2007 –
starosta obce a ředitel ÚSP a DD, termín příští zasedání
4. provedení mimořádné inventarizace majetku obce k 30.9. 2006
– jmenované inventarizační komise
5. vypracovat návrh na vybudování garáţe pro vozidlo SDH
v areálu ÚSP a DD – stavební komise, termín listopad 2006


16. června 2006 vystoupila v naší obci varietní skupina
„Šamany Brno“
se svým zábavným programem. Vystoupení se uskutečnilo v kulturní
místnosti ÚSP a DD.
V magické show jsme viděli magii z Indonésie, zmizení osoby,
přepůlení lidského těla a další magická čísla. V programu vystoupili
nejen účinkující, ale často si vybírali i „pomocníky“ z řad diváků.
Velmi úspěšný byl hlavně Tomášek. Představení bylo zpestřeno
vystoupením veselého komika Pepiho. Škoda jen, ţe k předvedení
iluse s gilotinou si vybrali paní Janíkovou. Syn Míša měl o maminku
velký strach a plakal tak, ţe si vynutil předčasný odchod
z představení. Vystoupení bylo úspěšné a jeho aktéři dokázali celých
90 minut bavit přítomné, děti i dospělé. Škoda jen, ţe nebyl větší
zájem ze strany občanů.

V sobotu 24. června 2006 se konalo jiţ
7. setkání rodáků, bývalých i současných občanů Víceměřic.
Letos jsme se rozhodli, ţe setkání připravíme v Bloudníku . Zde jiţ
dopoledne hráli Kluci.
Návštěvníci setkání si mohli prohlédnout kapli, čističku odpadních
vod. Kronikářka obce připravila výstavku o historii obce v zasedací
místnosti obecního úřadu. Paní Meliškové se podařilo získat mnoho
nových materiálů. A tak jsme se mohli prostřednictvím fotografií
seznámit s historii jednotlivých rodů v obci. Připomněli jsme si
například rodinu Sedláčkových, Novotných, Brandstetterových,
Zahradníčkových, Špačkových a mnoho dalších. Většina návštěvníků
byla touto výstavou nadšena.
K prohlídce lákalo i okolí ústavu, kde probíhá revitalizace aleje
s budováním rybníků.
Další moţností, které vyuţilo hodně hostů, byla prohlídka části ÚSP a
DD. Většina pamětníku si pamatovala klášter z dětství, ale pak neměli
moţnost návštěvy tohoto zařízení. Aţ letos vyuţili této nabídky a
prohlédli si část ústavu, který je upraven jako domov důchodců.
Navštívit mohli i některá oddělení, kde se klienti rádi pochlubili svými

pokoji, někteří i dokonale uklízenými skříněmi, s věcmi vyrovnanými
do takzvaných komínků. Klienti ÚSP a DD připravili pro účastníky
setkání výstavku vlastních košikářských výrobků
i tkaných
koberečků. Zájemci si mohli některé výrobky zakoupit nebo i
objednat.
Slavnostní zahájení bylo ve 14,00 hod v bývalé kapli ÚSP a DD.
Přítomné přivítal pan starosta Dostálík. V kulturním programu
vystoupila slečna Hana Mézlová, rodačka obce.
S panem učitelem Dostálem ze ZUŠ v Nezamyslicích přednesli dvě
skladby pro housle. Klavírní doprovod zajistila paní učitelka
Pospíšilová.
Další program jiţ probíhal v Bloudníku. Krásné počasí nám přálo, a
tak jsme mohli další program sledovat ve sluncem zalitém přírodním
prostředí. Pořadatelé sice rozmístili stoly a lavičky po celém areálu,
ale sluníčko udělalo své. Jen málo stolů zůstalo na původním místě. A
tak poměrně častou činností bylo - nejdříve si všichni u stolu posbírali
své skleničky, pak sundali ubrus a stůl posunuli o kus dále, do stínu.
Znovu prostřeli ubrus a rozmístili skleničky.
V odpoledním programu vystoupili sólisté zpěvohry Městského
divadla Brno:
Lenka Bartolšicová, Magda Vítková a Miloslav Čížek.
Program „odpolední setkání s kouzelným světem operety a
muzikálu“
byl rozdělen do tří částí: v první zazněly melodie ze známých operet ,
druhá část nás zavedla do světa muzikálů světových i českých. Ve třetí
části přispěly k dobré pohodě evergreeny orchestru R.A. Dvorského
z 20. – 40. let minulého století.
Bohatá tombola byla vylosována v 18,00 hod. Pak jiţ byla připravena
skupina DORADO Morkovice, která hrála k tanci i poslechu do
pozdních nočních hodin.
Občerstvení zajistil obecní úřad ve spolupráci se SDH a pracovnicemi
obchodu. Účastníci si pochutnávali na opékaném seleti, dobrém
guláši, pivu. Další občerstvení zajistila hospoda v Bloudníku.
Na setkání jsme mohli vidět starší lidi, kteří se v obci narodili. Nyní
bydlí v jiných městech, ale rádi se k nám pravidelně vrací, aby spolu
s námi zhodnotili změny, které se v obci po dvou letech událi.

Porovnávají vzpomínky na své dětství s reálným ţivotem v obci v
současné době. Na druhé straně jsme viděli hodně mladých ţen, které
se v obci narodily, ale práce nebo rodinný ţivot je zavály do jiných
míst. Některé přišly i se svými ratolestmi, které se u nás sice
nenarodily, ale doufám, ţe díky svým rodičům nebo prarodičům i ony
budou rádi jezdit do naší obce a najdou si k ní ten správný vztah.
7. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce prošlo letos
významnou změnou. Uskutečnilo se poprvé v areálu Bloudníku. Pro
většinu lidí lépe přístupné. Hlavně vozíčkáři a maminky s kočárky
nemuseli překonávat schody. Dle názoru některých účastníku také
blíţe neţ ve Svodnici. V neposlední řadě také lepší pro většinu
pořadatelů. Z vlastní zkušenosti mohu říct, ţe minulé ročníky, které
byly ve Svodnici, jsme my pořadatelé vnímali jako akci, kterou je
třeba připravit a zajistit. Jiţ od rána museli hasiči na chatě připravit
občerstvení. Po celý den obsluhovali a zajišťovali organizaci akce.
Byla to práce často aţ do noci. Na setkání s rodáky a na zábavu nám
mnoho času nezbývalo. A letos? Příprava v Bloudníku byla
dopoledne. Pak jiţ bylo pro nás méně práce. Například pan Balher a
pan Mézl se letos poprvé zúčastnili slavnostního zahájení v kapli ÚSP.
Setkání se vydařilo. Uţ nyní se těšíme na další setkání za dva roky.

Na pátek 30. června 2006 se nám podařilo zajistit vystoupení Divadla
Dostavník z Přerova.
Divadelní soubor uvedl naivní hudební crazy-komedii Pavla Dostála a
Vlasty Hartlové
„Klášterní tajemství aneb David a Dominika“
Bohuţel počasí nám nepřálo, a tak se představení muselo uskutečnit
v kulturní místnosti ÚSP a DD. Jeviště se přeměnilo na klášter sv.
Cecila a přilehlé hospůdky, kde se odehrává děj bláznivé komedie
plné neposedných chovanek a podivných agentů. A přesně tak jak
uvádí „recept ke konzumaci představení“ - jako základ se vezme
hravost komedie, přidá se špetka situačního humoru, pár lţic
podivností a napětí, dle potřeby se dochutí písněmi, případně tancem.
Nic z toho nechybělo a herci i na malém prostranství předvedli krásné

představení, které se všem líbilo. Škoda jen , ţe to nevyšlo s počasím.
Určitě by představení v přírodním prostředí bylo ještě lepší. I tak, kdo
přišel, nelitoval.

V sobota 1. července uspořádal obecní úřad a SDH zábavné odpoledne
v Bloudníku s názvem
„ Hurá na prázdniny“
Tato akce měla být oslavou začátku prázdnin, léta. Počasí spíš
připomínalo, ţe by mohlo jít o podzimní prázdniny. Pořadatelé to ale
nevzdali a dětem nachystali setkání s pohádkovými bytostmi,
postavena byla perníková chaloupka. Na soutěţe dohlíţeli Bob a
Bobek, jeţibaba, dědek a další postavičky z pohádek. Za splnění
jednotlivých úkolů dostávaly děti „pohádkové peníze“, které mohly
vyuţít v kole štěstí. Kdyţ jim došly tyto peníze, mohly si zakoupit
karty do kola štěstí i za ty skutečné peníze. Tentokrát nepřišli zkrátka
ani dospělí. Pořadatelé přichystali i takové ceny, o které mohli hrát jen
dospělí. Při točení kola štěstí o poslední cenu pro dospělé / pleskačka
rumu/ chtěl mít pan Zháněl jistotu výhry a zakoupil si všechny karty.
Přesto ale nevyhrál. Rozdělil totiţ karty na polovinu. Jednu část si
kontroloval sám a druhou jeho přítelkyně. A tak se stalo, ţe výhra byla
u jeho přítelkyně.
Na závěr hasiči připravili táborák. Kaţdé dítě dostalo párek, který si
mohly sami opéci. Zkontrolovat je přišel i medvěd. Ten ale musel brzy
odejít, protoţe některé děti se ho bály.
I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a při nástupu si děti mohly
radostně zakřičet „ hurá na prázdniny“.

V sobotu 19. srpna 2006 se konal jiţ 8. ročník sportovně zábavného
odpoledne
„Mikroregion Němčicko se baví“
Pořadatelem letošního ročníku byla obec Koválovice – Osíčany. Sraz
účastníků byl u obecního úřadu, odkud došel průvod za doprovodu
D.O.M. Němčice nad Hanou na hřiště. Jednotlivá druţstva

nastupovala v čele s představiteli obce na taneční parket k podiu.
Moderátoři vítali a představovali jednotlivá druţstva. Moderátorka
sice tvrdila: „ přichází obec Srbce v čele se starostou obce panem
Dostálíkem…“ My jsme se ale bránili, protoţe to nebyla pravda. Pan
starosta Dostálík přivedl před podium naši obec, obec Víceměřice, jak
správně opravil moderátor pan Beneš. Moderátorka nepostřehla, ţe
obec Srbce chybí.
Krásné letní horké počasí nahrávalo pořadatelům, kteří mohli vyuţít
prostředí koupaliště.
Druţstva jednotlivých obcí a druţstvo Poštovní spořitelny soutěţila ve
třech disciplínách. Úkolem v první disciplíně bylo, v co nejkratším
čase na lehátku přeplavat bazén na šířku tam a zpět, lehátko předat
dalšímu soutěţícímu. Z kaţdého druţstva soutěţilo pět soutěţících.
Vyhrálo druţstvo s nejlepším časem. Naši si nevedli špatně. Průběţně
jsme byli na šestém místě. Na druhou disciplínu bylo třeba vybrat
z kaţdého druţstva jednu ţenu/ dívku a jednoho muţe/ chlapce. A zde
se objevil problém. Někteří soutěţící neměli plavky, a tak sehnat
dívku do druţstva bylo v některých obcích těţké. Nakonec se podařilo
přesvědčit některé slečny, které vypomohly. Úkolem soutěţích bylo:
přeplavat hřiště na délku bazénu, na konci bazénu posbírat pět ze
vhozených míčků a přeplavat bazén zpět. Po odevzdaní deseti míčků
od obou soutěţích se změřil čas. Za naši obec soutěţila paní
Dosedlová a Vlasťa Brandstetter. Zde jsme uţ tak úspěšní nebyli. Ale
nevadí.
Na třetí disciplínu se soutěţící přemístili zpět na hřiště a zde proběhla
poslední soutěţ. Z kaţdého druţstva soutěţili dva soutěţící, dva
největší jedlíci. Jejich úkolem bylo v co nejkratším čase sníst krajíc
chleba namazaný hořčicí. Úkol ale nebyl tak jednoduchý, protoţe si
krajíc nemohli vzít do ruky. Museli ho sníst z tácku na stole bez
pomocí rukou.
Naši borci/ Vlasťa Brandstetter a Jirka Dostálík/ si v této disciplíně
vedli dobře.
Původně byl nabízen krajíc chleba namazaný jahodovou marmeládou,
na kterou se hodně soutěţících těšilo. Pořadatelé ale mysleli na zdraví
našich soutěţících a nechtěli riskovat, ţe by jahody přilákaly nejen
soutěţící ale i vosy.

Během odpoledne jsme mohli sledovat nejen sportovní zápolení, ale i
kulturní program. Kromě dechového orchestru mladých ze ZUŠ
Němčice nad Hanou jsme mohli obdivovat Nezamyslické maţoretky,
které předvedly svůj program. Tanečním vystoupením zaujala diváky
mladší i starší děvčata z Tvorovic. Větřák z Pivína předvedl ukázky
z rokenrolu.
Zaslouţeným potleskem odměnili diváci závodníky v krasojízdě z
Němčic nad Hanou, kteří předvedli své soutěţní jízdy. Čekání na
vyhlášení výsledků soutěţe nám svým představením zpříjemnila
skupina historického šermu, biskupští manové z Kroměříţe. Bohuţel
moderátorem slibovaných gripenů jsme se nedočkali. Zato nad
hlavami nám krouţila dvě rogala. Jednomu z nich se podařilo na hřišti
přistát a zájemci si stroje mohli zblízka prohlédnout.
Vítězem sportovního zápolení se stalo druţstvo Poštovní spořitelny. I
kdyţ soutěţili jen ve třech, byli prostě nejlepší. Naše druţstvo
skončilo na pěkném pátém místě. Poděkování patří všem, kteří do
Koválovic dojeli a za naši obec soutěţili nebo alespoň povzbuzovali
soutěţící. Na závěr zábavného odpoledne proběhl tah bohaté tomboly.
I někteří občané naší obce, kteří se zúčastnili této akce, byli odměněni
výhrou v tombole. Jiní tolik štěstí neměli a nevyhráli nic. Přesto si
myslím, ţe i kdyţ na Mikroregion jezdí stále stejní lidé /a nejezdí nás
mnoho!/, letošní ročník byl docela vydařený a odjíţděli jsme
spokojeni.

Na konci prázdnin jiţ tradičně obecní úřad ve spolupráci se SDH
připravil
sportovně zábavné odpoledne pro děti.
Letos se akce konala v Bloudníku v neděli 27. srpna. Panu starostovi
se podařilo zajistit skákací hrad pro děti, a tak jiţ od deseti hodin
dopoledne mohly děti vyuţít této atrakce.
Odpoledne jsme pro děti připravili řadu soutěţí. Děti házely šípkami,
hrály čáru. Snaţily se trefit se míčky do připravených krabiček nebo
krouţky na cíl. Připravena byla pro ně i „opičí dráha“. Na ní nejen
běhaly, ale probíhaly slalom mezi stromy, ručkovaly na laně,
přecházely po papírových stopách na zemi. Snaţily se co nejrychleji

se trefit míčkem na cíl. V cíli musely rychle sloţit puzzle. Měřil se
čas. A kdo vyhrál? Všechny děti, které úspěšně proběhly celou dráhu.
Ale přece jen nejlepší byla Jarmila Mézlová, která dráhu připravila. A
aby se ţádné dítě neztratilo, běţela s kaţdým celou dráhu. To byl
obdivuhodný výkon.
Děti si mohly vyzkoušet jízdu na koloběţce nebo na kole slalomem,
který byl pro ně připraven. Po skončení soutěţí byl slavnostní nástup
všech dětí a čekalo nás vyhlášení výsledků. Děti jsme rozdělili do
kategorií podle věku. Nejlepší dostali krásné ceny. Budoucím
prvňáčkům, Terezce Komínkové a Tomáškovi Horákovi, jsme předali
dárek ze SPOZ. Všem dětem jsme popřáli mnoho úspěchů ve škole.
Na závěr se snaţil pan Balher děti přesvědčit, ţe prázdniny končí a je
třeba pozdravit začátek školního roku mohutným „3x hurá“. Bohuţel
marně. Radostný výkřik nezazněl. Moţná by uspěl, kdyby vyzval
rodiče…
Na zábavné odpoledne dorazila i vzácná návštěva. Strávit odpoledne
ve Víceměřicích přijela místostarostka města Prostějov a kandidátka
do Senátu za náš obvod za ČSSD paní Boţena Sekaninová. Zajímala
se o soutěţe, pohovořila s pořadateli, dětmi i klienty ústavu. Ráda nám
vylosovala děti, které získaly ceny, které nám dala paní Tihelková.
Zatančila si spolu s dětmi. Kromě nafukovacích balonků, propisek a
sladkostí přivezla paní Sekaninová i vrtulky. Rozdala je dětem i
dospělým a učila nás, jak se vrtulka pouští, aby krásně letěla. Nebylo
to zrovna jednoduché. Některým se dařilo více, jiným vůbec a museli
trénovat.
Kaţdé dítě, které soutěţilo, dostalo zdarma občerstvení, limonádu a
párek. Limonáda byla dobrá, ale ty párky. Ty se pořadatelům
nepodařily! Děti se překonaly a statečně jedly popraskané párky. Ono
totiţ ţádné jiné nebyly, jen ty rozvařené.
Zábavné odpoledne se vydařilo. Děti si uţily skákacího hradu,
zasoutěţily si. Naučily se pouštět vrtulky. Pořadatelé všem dětem přejí
hodně úspěchu ve škole.
Kulturní příspěvky
MUDr. Margita Mézlová

Pohledy do minulosti
Tentokrát se v pohledech do minulosti podíváme do oblasti
zemědělství, které od pradávna hrálo v roli ţivota lidí jednu z
nejdůleţitějších úloh. V průběhu staletí se jeho úroveň měnila jak po
stránce technické – od motyky aţ po sloţité mechanizační prostředky
– ale i po stránce vztahu k půdě – od velkých feudálních velkostatkářů
s nevolníky aţ po jednotlivě svobodně hospodařící zemědělce. Tyto
vztahy řešily v historii pozemkové reformy, které jsou zásahem
vládnoucích tříd do poměrů pozemkové drţby, spojením s parcelací
velkostatkářské půdy a s jejím přídělem do drţby drobných rolníků.
Pozemkových reforem proběhla v historii celá řada. Jedna z
posledních pozemkových reforem provedených podle zákona ze dne
16. dubna 1919 byla provedena parcelace panství ve Víceměřicích –
panství Metternich – Sandorova. O jejím průběhu se v tehdejších
novinách zmiňuje řídící zdejší školy Matěj Jeţ, který zde působil v
letech 1921-1939. Část jeho příspěvku uvádíme:
„Víceměřické panství často měnilo majitele. Bývala při něm tvrz, od
roku 1732 se však píše o zámku. Ten byl prodán i s dvorem,
pivovarem, sušírnou, sladovnou, mlýnem, ovčárnou, novou hospodou,
chmelnicí, palírnou a koţeluţnou majitelce panství Kojetína,
vévodkyni Šlesvik – Holštýnské za 92.400 zlatých rýnských. Od té
doby bylo připojeno ke Kojetínu. Odtud název „Panství Víceměřice –
Kojetín“. Roku 1744 je drţela její dcera kněţna z Oetingen a
Spielberku, pak připadlo Leopoldě, provdané dceři za kníţete z
Rittberku. Roku 1798 se její dcera provdala za hraběte Metternicha,
jehoţ dcera se opět provdala za hraběte Sandora. Odtud název
velkostatek Metternich – Sandorův.
Z průmyslových a obchodních podniků v této době zbyly dva dvory –
horní a dolní a mlýn. Část spodního dvora se zámkem a 44 měr (1
míra = 1.918 m2) polí se svolením Pozemkového úřadu koupil za
165.000,-- Kč řád dominikánek z Řepčína pro výchovný ústav. Za část
dvoru doplatil 9.000,-- Kč. Připadlo jim ještě 50 měr pozemků při
parcelování. Zbytek dvora obdrţel zdejší mlynář na zvelebení
mlýna.Horní dvůr i s panskými mlaty obdrţela obec a rolník Josef

Lasovský. Mlaty byly rozděleny a byty deputátníků rozprodány z části
občanům, z části bývalým panským deputátníkům.
Na paměť převzetí panské půdy byl postaven památník před zámkem
v hájku zvaném „Bloudník“, kde bývala dříve panská střelnice.
Pískovcový památník u cesty nese výstiţný nápis: „Slzy předků
skrápěly kdys tuto půdu, nechť nyní vyrůstá z ní štěstí svobodného
národa“. Na druhé straně pak: „Na památku pozemkové reformy r.
1925“.
Dne 31. května ve svatodušní neděli sjel se širý kraj k odpolední
slavnosti, která se konala na návsi. Průvod byl velkolepý. Byly v něm
alegorické vozy, znázorňující husitské vojsko, robotu, Jiřího z
Poděbrad, přástky a jiné.
Projevy řečníků namnoze, aby vzdávali hold zemi, ţivitelce nás všech.
Odhalení zakončeno vhodnou hymnou rolnickou, jeţ vyličuje krásu a
lad českého pole.
"Jistě budeme dlouho vzpomínati na tuto dojemnou slavnost, která
zpětně dokázala, ţe staré společenské řády ustupují novým, lepším“.
Z archivních materiálů sestavil Ing. Jan Zahradníček


Veteráni neřekli poslední slovo
První zářijová sobota patří jiţ tradičně soutěţnímu klání hasičských
Veteránů v poţárním útoku se stříkačkou PS-8. 2. září 2006 proběhl v
překrásném sportovním areálu Svodnice jiţ 5. ročník této netradiční
soutěţe „Veteráni Víceměřice 2006“. Letošní ročník se nesl ve
znamení tří novinek. Nemoc zaskočila vedoucí kapely „Kluci“ paní
Trněnou a tak letos poprvé nebylo ţivé kapely. Kulturní vloţku tak
musela nahradit výkonná aparatura v rukou pana Kurečky a pana
Fialky v čele s moderátorem rádia „Kikiriki“ bratrem Špačkem, který
celou soutěţ provázel.
Zajímavým zpestřením soutěţe bylo zápolení nejmladších hasičů 16.
okrsku Němčice nad Hanou. Z pěti zúčastněných hasičských druţstev
odvedli nejlepší výkon ţáci z Dobromilic. Soutěţ veteránů

vyprovokovala místní hasiče k vytvoření druţstva mladých hasičů. I
kdyţ první trénink absolvovali ve středu a v sobotu poprvé předvedli
na soutěţi, kde obsadili 5. místo. Je třeba vyzdvihnout úsilí a výkon
našich benjamínků a také práci jejich vedoucích Jaroslava Horáka a
Luboše Novotného, která nakonec vedla ke zdárnému dokončení
poţárního útoku.
Další novinkou letošní soutěţe veteránů byla patronace nad celou
soutěţí předsedou Parlamentu ČR panem ing. Miloslavem Vlčkem.
Ten také se osobně zúčastnil předávání cen mládeţe a ţenám
veteránkám a sponzoroval tuto soutěţ křišťálovou vázou. Právě tato
váza bude v příštích ročnících zastupovat Putovní pohár a soutěţ se
přejmenuje na „Soutěţ veteránů o Putovní pohár předsedy Parlamentu
ČR pana Vlčka“.
Na letošní soutěţi veteránů byla nebývalá účast hasičských jednotek.
Celkem 10 hasičských druţstev muţů a 4 druţstva ţen slibovalo
napínavou podívanou. Loňským obhájcům poháru Němčice se letos
nedařilo a zůstala na ně bramborová medaile. Také Dobromilicím se
letos nedařilo a skončili na posledním desátém místě. Naopak Hruška,
která loňskou soutěţ nedokončila, skončila na prvním místě. Na
druhém místě se umístili muţi z Biskupic a na třetím nečekaně
druţstvo Obědkovice. Druţstvo domácích borců pod vedením velitele
Ladislava Pekárka obsadilo v silné konkurenci pěkně šesté místo. O
tomto postu rozhodla pouhá desetina bodu před veterány z
Vrchoslavic. Také v ţenách se odehrály zajímavé souboje, Němčice
neobhájily loňské prvenství a skončily poslední. Na prvním místě
získaly pohár ţeny z Vrahovic, na druhém místě Křenovice a
bronzovou příčku získaly ţeny z Pivína.
Příjemné počasí, skákací hrad pro děti, uzené cigáro, vychlazený
„Zubr“ a dobrá nálada provázely soutěţící celým odpolednem. Dobrou
náladu nepokazily ani výtky a kritika k rozhodčím některých
soutěţících a přihlíţejících, jeţ zdrtila tíha poráţky a v neposlední
řadě poţitý alkohol.
Je třeba poděkovat všem sborům 16. okrsku, v první řadě paní Evě
Špačkové, která odvedla největší kus práce.
5. ročník soutěţe veteránů ukázal, ţe se umíme bavit a ţe hasiči
veteráni zdaleka nepatří do starého ţeleza. A ţe hasiči neřekli ještě

poslední slovo se ukázalo o 14 dní později. Na soutěţ veteránů v
Biskupicích se jelo dvěma osobními auty a zbytek pobrala Avie z
Němčic. Kromě druţstva pod vedením Ladislava Pekárka se výjezdu
zúčastnily členky SDH sestra Mézlová Majka a Špačková Eva jako
roztleskávačky, které nám přinesly pěkné třetí místo a dovezli jsme
pohár.Z našeho 16. okrsku se soutěţe zúčastnilo ještě druţstvo muţů a
ţen z Hrušky a smíšené druţstvo z Němčic. V soutěţi bojovalo 5
druţstev muţů a 2 druţstva ţen.
Spadlý sací koš Hrušákům stačil na čtvrtou příčku a poslední skončilo
druţstvo z Němčic. Ve speciální poţární štafetě se našim tak nedařilo
a lépe se umístili muţi z Hrušky a Němčic. Takţe poslední slovo na
závěr: v sobotu 23. září vyjíţdíme na soutěţ veteránů opět a do
Hrušky.
Špaček Květoslav,
starosta 16. okrsku Němčice nad Hanou


Sokolové v Praze
Ve dnech 1. – 4.7. 2006 se naši členové Sokola ÚSP Víceměřice
zúčastnili XIV. všesokolského sletu v Praze. Stali jsme se součástí
sletového programu, který probíhal v Tyršově domě 2. a 3.7. Pro tuto
příleţitost jsme nacvičili skladbu „ Šviháci“. Kromě nás v Tyršově
domě vystupovali Sokolové z Rakouska, bývalé Jugoslávie a dokonce
i z USA.
Do Prahy jsme se vydali 1.7. brzo ráno zvláštním sletovým vlakem
z Olomouce. Po ubytování v hotelu na Střeleckém ostrově jsme sice
zaţili menší šok, protoţe jsme netušili, jakým způsobem se dá v Praze
ubytovat. Poobědvali jsme a vyrazili do Sazka arény na slavnostní
program Sokol Gala. Kromě ukázek bojového umění, maţoretek a
gymnastů byl naším doslova největším záţitkem zápas sumo, který
předvedl mistr světa z USA váţící 450 kg. Po skončení programu jsme
se vydali na krátkou procházku po centru. Ráno jsme brzy vstávali,
takţe po dni plném záţitků jsme se raději odebrali na ubytovnu.

Druhý den byl naším cílem Petřín. Lanovka byla bohuţel
v rekonstrukci, takţe jsme museli po svých do kopce. Za námahu jsme
se někteří odměnili výstupem na rozhlednu. Po obědě následoval
odpočinek a příprava na vystoupení. Den jsme zakončili příjemnou
procházkou po Karlově mostě a Kampě.
Poslední třetí den pobytu jsme nemohli nenavštívit Staroměstské
náměstí a orloj. Po obědě opět odpočinek a vystoupení. Večer jsme
strávili prohlídkou Praţského hradu a okolí. I kdyţ jsme dorazili
vpodvečer, viděli jsme 2 výměny hradní stráţe a prošli se po
nádvořích. Na cestě zpět jsme zamířili přes Loretánské náměstí a
Nový svět.
Za 3 dny v Praze jsme myslím stihli navštívit to nejkrásnější, takţe
jsme mohli odejet s dobrým pocitem. Historické památky jsou
nádherné, ale stejně jako na ně jsme se těšili na zpáteční cestu naším
nejmodernějším vlakem Pendolinem. Připadali jsme si jako v letadle,
cesta uběhla rychle. V Olomouci jsme se vrátili do reality a nasedli do
pantografu, kterým jsme se dotřásli aţ domů.
Pobyt v Praze byl krátký a náročný. Na prohlídku všeho zajímavého
nebylo moc času, to bychom museli zůstat aspoň na měsíc, naším
hlavním posláním bylo reprezentovat náš ústav prostřednictvím
Sokola. To jsme splnili. Diváci nás odměňovali potleskem během
vystoupení, po vystoupení nám děkovali a ocenili naši práci. Snad
kaţdý si uvědomil, ţe jsou mezi námi lidé, kteří nemají v ţivotě cestu
rovnou a bez překáţek.
Děkujeme všem cvičencům, ţe našemu ústavu dělají čest a snad jím
pobyt v Praze byl odměnou za úsilí při nácviku.
Mgr. Iva Krejčíková
Poznámka: Po ukončení Všesokolského sletu obdrţelo vedení ústavu
děkovný e-mail od předsedy komise integrace Sokola:
(cituji) Slet skončil s úspěchem. Nejlépe hodnocenou akcí a velkým
překvapením byla akce „Pódia“, na které jste se podíleli. Byla to akce
na sletu nová a hned oceněna jako nejlepší. Napomohli jste ke
krásnému úspěchu ve dvou dnech svým vystoupením. Oceňujeme
snahu vedoucích cvičení, cvičenců a velmi jim i vedení ústavu
děkujeme. Skvěle jste svůj ústav reprezentovali.

Slet skončil, ţivot jde dál, a uţ se těšíme na další spolupráci.
Nazdar!
Dr. Zdeněk Bartůněk

Zahrádkářský zájezd
Uplynul rok a opět nás zahrádkáři srdečně zvou na jednodenní
zájezd, tentokrát do Kroměříţe a Luhačovic. Kdo se zúčastnil
nelitoval.
Měsíc září nám na první sobotu připravil krásný slunečný den. Ráno
v půl osmé při odjezdu nás zase vítá vesele naladěný přítel Ševčík,
seznamuje nás s programem a na dobré putování doplňuje síly malou
stopečkou dobré slivovice. První zastávka byla v Kroměříţi, zde jsme
si prohlédli zámek, i kdyţ mnozí zde jiţ byli, znovu jsme si rádi
vyslechli sympatickou paní průvodkyni, která nás provedla krásným
zámkem. Ve velkém korunovačním sále nás paní průvodkyně vyzvala,
abychom si vyzkoušeli jak krásně se nese zpěv v tomto sále. Tak jsme
od srdce spustili: Ej od Buchlova …“. Doufám, ţe v Kroměříţi
zaregistrovali pěvecký sbor z Víceměřic. Na arcibiskupské sklepy
jsme se těšili jistě více. Také zde byla zajímavá prohlídka s obsáhlým
výkladem. Na konci prohlídky nás čekala odměna v degustaci vína,
které jsme ohodnotili velmi kladně a moc nám chutnalo. Sedělo by se
moc hezky, ale po degustaci byl hlad a tak jsme navštívili
v Tlumačově restauraci, kde nás dobře obslouţili a my po obědě jeli
do Luhačovic. Zde jsme měli tři hodiny rozchod, kaţdý volno vyuţil
podle svého. Po zakoupení lázeňských oplatků jsme se v 18:00 hodin
vydali do Polechovic do vinného sklepa. Zde jsme měli malou smůlu
všichni vinaři se zúčastnili v Uherském Hradišti vinařských slavností,
tak nás nemohli přijmout. To nám ale nic neubralo na naší náladě. A
tak jsme se cestou stavili ve Spytihněvi v motorestu na pečená kolena,
která byla vynikající. Po dobré večeři a pivu jsme se vraceli za zpěvu
při harmonice přítele Vrby k domovu.
Děkujeme všem za přípravu hezkého výletu a za rok opět
nashledanou.
Marta Urbánková

Zahrádkáři připravili a zvou Vás k účasti
Nastal podzim, kaţdý zahrádkář sklízí ze své zahrádky co se spolu
s přírodou podařilo vypěstovat. Jiţ tradičně pořádáme kaţdý rok
v tomto čase výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších plodů a plodin,
které jsme vypěstovali. Jde o příjemný záţitek z pohledu na přírodní
krásu barev, tvarů i chutí, ale i o výměnu zkušeností, jak v příštím
roce dosáhnout ještě lepšího výsledku.
Výstava ovoce, zeleniny a dalších zahrádkářských výpěstků, ukázky
vazeb květů a rostlin, výrobků z proutí, dekorace z uţitkových i
okrasných tykví, která se koná ve dnech:
sobota 14. října 2006 od 13:00 do 18:00 hodin
neděle 15. října 2006 od 9:00 do 17:00 hodin.
Výstava se koná v přízemí mateřské školy.
Výstava se bude připravovat v sobotu 14. října od 9:00 do 11:00
hodin. Zájemci mohou v tomto čase přinést své výpěstky a výrobky na
výstavu. Letos bude součástí výstavy ukázka výtvorů z tykví. Po
skončení výstavy v neděli po 17.00 hod. budou všem vystavovatelům
jejich vystavované věci vráceny.

Informace obecního úřadu
Finanční výbor na svém jednání dne 28.8.2006 schválil:
1. Navýšení částky za pytle na odpad z 12,-- Kč na 15,-- Kč.
2. Navýšení částek za kopírování dokladů v knihovně o 1,-- Kč:
černobílý tisk A4 jednostranně …............................... 1,50 Kč
černobilý tisk A4 oboustranně …............................... 3,-- Kč
barevný tisk A4 jednostranně …................................ 5,-- Kč
barevný tisk A4 oboustranně …...............................10,-- Kč
Oznámení:
Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční v pátek dne 20. října 2006 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu dne 21. října 2006 od 8:00 hodin do 14:00
hodin.

Místem konání voleb je volební místnost – zasedací místnost
Obecního úřadu ve Víceměřicích.

