USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného dne
3. 9. 2007 v 18:00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. zprávu o činnosti ÚSP a DD, p.o. Víceměřice a plnění rozpočtu
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu kontrolního výboru
6. zprávu komise životního prostředí
7. zprávu komise pro projednávání přestupků
8. Rozhodnutí č. OL045/07 o poskytnutí finančních prostředků
v rámci programu péče o krajinu v roce 2007 – Podprogram péče
o krajinu. /akce Biokoridor Brodečky/
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva
2. žádost o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na parc.
č. 241/19 v k.ú. Víceměřice manželům Jarmile a Michalovi
Janíkovým. Kolaudace proběhne do 31.12. 2008
3. kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 241/11 a stavební
parcelu č. 206 - Haně Bravené, kpt. O. Jaroše 29, 796 04
Prostějov a Jaroslavu Otrubovi, Doloplazy č.97, 798 26
4. kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 241/15 a stavební
parcelu č. 200 – Janě Musilové, Víceměřic č. 143 , 798 26 a
Miroslavu Musilovi, Doloplazy č. 131,798 26
5. kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 241/20 a stavební
parcelu č.208 – manželům Markétě a Markovi Divišovým,
Měrovice nad Hanou č. 85, 752 01
6. smlouvu o dílo – rekonstrukce chodníku v obci Víceměřice –
místní část Chaloupky /GREMAT, stavební společnost/
7. smlouvu o dílo – č. IN/OL – 0004/07 – „Revitalizace aleje
Víceměřice – víceúčelová vodní nádrž – II. část“ + dodatek č. l.
k této smlouvě /INSTA Olomouc s. r. o./
8. Provozní řád Mateřské školy Víceměřice

9. Organizaci provozu pro výdejnu stravy v Mateřské škole
Víceměřice, p.o.
10. rozpočet Mateřské školy Víceměřice, p.o., do konce r. 2007
v částce do 60 000,00 Kč
11. podání žádosti o zrušení čísel popisných 17 a 49 zdemolovaných
budov v obci Víceměřice na Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
12. Vnitřní směrnici č. 8 – Poskytování půjček vlastníkům bytového
fondu
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce projednat s panem Novotným možnost odkoupení
pozemku na hřišti MŠ – termín příští zasedání
2. starostovi obce projednat s Agrodružstvem Tištín možnost
výměny pozemků pod stavbami Agrodružstva Tištín v areálu
farmy Víceměřice - termín příští zasedání
3. finanční komisi projednat možnost finančního příspěvku na obědy
pro důchodce v obci – termín příští zasedání

*****

Pohledy do minulosti
Při vzpomínce stého výročí narození mého otce, který po řadu let
vedl obecní kroniku, mne napadla myšlenka nahlédnout do života v obci
v době, kdy se otec narodil, to je právě před 100 lety. Z různých
archivních materiálů, kronik a písemností jsou vybrány následující údaje
a události z této doby.
Naše země v tuto dobu ještě nebyla samostatnou republikou.
Čechy, Morava, Slezsko i Slovensko byly součástí Rakousko-Uherské
monarchie. Celá říše se připravovala na oslavy šedesátiletého výročí
panování Jeho Výsosti císaře Františka Josefa I., který nastoupil vládu
v roce 1848. Dosud žádný panovník neřídil tak dlouho mnohojazyčné
Rakousko-Uhersko. Vládl dále až do roku 1916. Oslavy tohoto výročí
byly velkolepé. Občané i děti ze školy se zúčastnily slavnostní mše

v kostele v Nezamyslicích a po návratu do školy za účasti předsedy
školní rady, starosty obce a dalších občanů byl slavnostní projev o
jubilantovi. Na náklad obce bylo dětem rozdáno pečivo, cukrovinky a
uzenky a každé dítě dostalo spořitelní knížku s vkladem 2 koruny.
Počátkem roku se konaly volby do obecního výboru. I. sborem
byli zvoleni Pavlátka František, Škrkánek Ludvík, Linek Jan a
Brankovský Josef. II. sborem Novotný Josef č. 1, Novotný František,
Sahánek F. a Novotný Zachariáš. III. sborem Bělka Antonín, Máhal
Rudolf, Lasovský Jan a Novotný Ludvík. Starostou byl zvolen Bělka
Antonín, prvním radním Novotný Zachariáš a druhým radním Lasovský
Jan.
Obec měla v tuto dobu 476 obyvatel a v obci bylo 78 domů. Srovnáme-li
tento údaj s dnešním stavem, kdy obec má 134 domů a 336 obyvatel,
můžeme si udělat představu v jakých podmínkách občané žili. Většina
domů měla jen kuchyň a jednu místnost. V jednom domě bydlelo a žilo
víc než 6 lidí. Proti dnešku je to téměř třikrát tolik. Navíc ještě v tuto
dobu nebyla zavedena elektřina, svítilo se svíčkami nebo petrolejkami,
samozřejmě neexistoval rozhlas, televize, nejezdila auta a nebyly další
vymoženosti dnešní doby.
Začátkem školního roku 1906-1907 odešel na odpočinek
nadučitel Rudolf Schwammel, který působil na škole od roku 1874, tedy
plných 33 let. Správcem školy byl jmenován učitel František Ječmínek.
Druhým učitelem byl jmenován František Zahrada, který se po krátkém
působení odstěhoval do Medovic a místo něj byl jmenován nadučitelem
Antonín Jordán. V obci bylo v tuto dobu 86 školou povinných dětí a to
40 chlapců a 46 děvčat. Z nich jeden chlapec navštěvoval měšťanskou
školu v Ivanovicích a tři děvčata měšťanskou školu v Nezamyslicích. Ve
volbách do místní školní rady byl zvolen předsedou Cyril Cvek – mlynář,
a místopředsedou rolník Zachariáš Novotný.
Z archivních písemností se můžeme dále dozvědět, že nadučitel
Telička Antonín z Tištína spolu s inženýrem Červinkou z Kojetína
objevili kopáním na Padělkách pohřebiště z poloviny jedenáctého století.
Jednalo se o 7 hrobů, v nichž byly nalezeny kostry u nichž ležely hliněné
nádoby s obětinami. Také nalezli zbytky spáleného dřevěného obydlí.
Je zde také zmínka o stoupajících cenách životních potřeb,

například 1 kg pšeničné mouky stál až 48 hal., 1 kg hovězího masa 1 k 56
hal., 1 q uhlí 3 k..
Z uvedených údajů vidíme, jak velký pokrok za 100 let v životě
obce a jejich obyvatel nastal i přes různé katastrofy, války a další
problémy. Měli bychom to patřičně ocenit a vážit si toho.
Ing. Jan Zahradníček

*****

Letní posezení v Bloudníku
Prázdniny se pomaloučku blíží ke svému závěru, počasí už začíná
zlobit a my, abychom „ moc nezlobili“, plánujeme letní posezení
v Bloudníku.
Je pátek 24. srpna 2007 a Ústav sociální péče a domov důchodců
ve Víceměřicích organizuje společenskou akci nejen pro kluky a hosty,
ale také pro obyvatele obce Víceměřice.
Program je zaměřen především na sportovní aktivity, ale nechybí
ani ukázka historických vozidel a zlatým hřebem odpoledne je koncert
finalisty třetí řady novácké soutěže Česko hledá SuperStar, Davida
Spilky a Terezky Najdekrové.
Ale pěkně postupně - pro zájemce o plavbu loďkou po „víceměřickém
oceánu“ jsme připravili dva kapitány „ mořské vlky“, kteří pěkně
postupně zajišťovali jednotlivé plavby. Oblékali zájemce do slušivých
oranžových nafukovacích vestiček a… hurá na vodu. Jak uvedla
moderátorka akce, oranžové vestičky obdrželi „ plaváčci“ proto, aby je
fotografové ze břehu lépe zaostřili, nikoliv pro fakt, že žraloci mají rádi
oranžovou barvu.
Protože ne všichni účastníci posezení měli zájem o plavbu,
organizátoři akce připravili krátkou vědomostní soutěž, pro ty, kdo chtěli
reprezentovat svými vědomostmi ústav, nebo obec. Tedy dvě družstva
postupně odpovídala na nezáludné otázky „ze života“, a svými
odpověďmi se dopracovávala k vítězství. Nebylo poražených. Obě
družstva soutěž zvládla na výbornou.

Abychom zažili i trochu vzrušení, na hřišti odehráli kluci ústavu
zápas v přehazované proti sestřičkám a vychovatelkám. Kdo zhlédl, ví o
čem píši. Vyhrát nad klukama, znamená tvrdě bojovat a dávat si pozor
především na míč, který k vám letí rychlostí a sílou vystřelené dělové
koule.Nebylo důležité, kdo vyhraje( nerada bych, aby někdo pochopil, že
bylo důležité, kdo přežije).
U hřiště minigolfu nebylo právě přelidněno, ale s velkým
nasazením a zájmem tam do míčků bouchalo několik dětí ve věku cca 3 –
7 let. Ani ty se nenudily. Příjemnou atmosféru zpestřil „vepřový bufet“ a
dobrý pocit umocňovala svými skladbami hudební skupina Kluci.
A nejenom kluci, pánové, chlapi a klučinové byli nadšeni příjezdem dvou
historických vozů. I my „ v sukních“ jsme se prohlížely v nablýskaném
laku karosérií, či vyleštěných oknech aut, která si mimo jiné zahrála i
v seriálu Četnických humoresek. Majitel, pan Grmela nám to vůbec
nezazlíval. Dokonce na mikrofon pronesl zdravici a prozradil nám
některá fakta ke skutečně nádherným vozům.
Naši společenskou akci svou návštěvou poctila také paní
senátorka Božena Sekaninová, na které očividně bylo vidět, že se nenudí
ani nelituje, že v doprovodu pana starosty obce, Antonína Dostálíka
může s námi prožít letní odpoledne.
Zlatý hřeb programu letního odpoledne, David Spilka a Terezka
Najdekrová nezklamali. Nejen, že věnovali bez nároku na honorář ústavu
a obci Víceměřice svůj koncert ( musím dodat, že měli skutečně „
vyprodáno“, obsazena byla všechna místečka na sezení a skoro všechna
na stání, a že jich v Bloudníku je). A třešničkou na dortu se stala
skutečnost, že se od tohoto příjemného letního odpoledne stává David
Spilka mediální tváří ústavu. S tím souvisí i jeho prohlášení médiím, ve
kterém se přimlouvá o finanční přispění veřejnosti na konto ústavu.A my
víme, že to není pouze „ gesto umělce“, víme, že to David vše myslí
velmi upřímně a jeho zájem o nás je skutečný, nehraný a od
srdce.Děkujeme.
Eva Stöhrová, ÚSP a DD

*****

Veteráni změřili své síly
Vytrvalé deště a zatažená obloha nevěstily nic dobrého. Posečené
hřiště ve Svodnici a postavený vojenský stan dávaly tušit, že se bude
něco dít.
V sobotu 8.září dopoledne se připravovalo hřiště na 6. ročník soutěže
veteránů v požárním sportu stříkaček PS-8. Hasiči z Němčic zajištovali
vytyčení dráhy, domácí borci připravovali stánek s občerstvením, stánek
s časomírou, regionální rádio Kykyryky“ s DJ Kurečkou a Fialkou a
moderátorem bratrem Špačkem.
Po poledni přijeli také s udírnou Dobromilice a Vrchoslavice s pivem.
Kolem 14 hodiny bylo hřiště zaplněno dojíždějícími veterány z širokého
okolí. Zahájení soutěže bránil pozdní příjezd veteránek z Pivína, protože
měly dovézt hlavní povolený dopink soutěže čerstvě natočenou
„Julinku.“ Nakonec však dorazily s půlhodinovým zpožděním i
veteránky z Turecka a mohlo se začít. Soutěže veteránů se zúčastnilo 8
družstev mužů a 2 družstva žen. Letošního ročníku se nezúčastnili muži
z Doloplaz a Pivína, veteránky z Hrušky a kompletně muži i ženy
z Vrahovic, kteří nakonec přivezli putovní pohár na kolech.
Soutěž probíhala v rychlém nasazení požárních jednotek za mohutného
povzbuzování soupeřů a fandů požárního sportu. Také čas našich borců
byl o hodně lepší než loni, avšak stačil až na 7. místo, protože časy od
čtvrtého místa byly velmi vyrovnané a rozhodovalo zde štěstí. I když
soutěž je pojata jako recese, je vidět snaha jednotlivých družstev účastí
tréninků na tuto soutěž.
Takže pro naše platí: trénovat, trénovat a zase trénovat! Také nám chybí
zázemí samaritánek z Obědkovic a jejich kouzelná brašna „První
pomoci.“
Nakonec čest domácích zachraňoval zlatý hřeb soutěže a to exhibiční
vystoupení klientů ÚSP Víceměřice. Pod vedením bratra Kurečky, coby
strojníka PS-12, nastoupili ve složení: Vojtěch Dražovský, Olin Krč, Jan
Plaček, Vladislav Peč, Vlastimil Řezáč a Pavel Majerčák. Jejich požární
útok nadzvedl z lavic všechny zúčastněné diváky. Tréninková práce
bratra Kurečky jim přinesla úspěch v podobě porážky žen z Pivína. Více
tréninku a budou moci zastupovat v soutěžích
mužů družstvo
Víceměřice „B“. Po zásluze pak dostali ocenění zlatou plaketu hasiče,
dárkový balíček a diplom od starosty 16.okrsku Němčice nad Hanou.

Tradičně byla také oceněna účast nejstaršího veterána bratra Pekárka
z Víceměřic a nejstarší veteránky sestry Oplocké z Němčic.
I přes chladné počasí se nám tato soutěž vydařila a máme na co
vzpomínat.
Závěrem je třeba poděkovat všem sborům 16. okrsku, kteří se na této
vydařené soutěže podíleli a také všem sponzorům za jejich dary.
Poděkování patří také všem fandům požárního sportu za jejich návštěvu
této pěkné podívané.
Takže za rok opět ve „Svodnici“
Květoslav Špaček
starosta 16.okrsku Němčice n/H

*****

Společenské události v obci
V pátek 29.6. bylo ve škole rozdáno vysvědčení. Ať už dopadlo jakkoliv,
bylo třeba oslavit začátek prázdnin. Hasiči ve spolupráci s obecním
úřadem připravili v sobotu 30. června 2007
sportovně zábavné odpoledne
pro děti, rodiče i prarodiče v Bloudníku. Krásné sluneční počasí přilákalo
plno dětí místních i přespolních. Děti přivítal krásný vodník, který se
přestěhoval z rybníka doprostřed hřiště. Některé děti ho obdivovaly, jiné
se trošku bály. V celém areálu Bloudníku byla nachystaná jednotlivá
stanoviště a děti mohly soutěžit a předvádět své dovednosti. Za všechny
splněné úkoly získávaly body. Podle počtu bodů byly děti odměněny. A
bylo to spravedlivé. Všechny body se přeměnily na peníze a děti si samy
vybíraly ceny, odměny. Nakupovaly z nabízených cen jako v obchodě.
Kdo se snažil více, měl i více cen. Letos poprvé si děti mohly vyzkoušet i
minigolf, který je v areálu Bloudníku. Jsou zde čtyři dráhy a děti mohly
zkoušet své štěstí. Některým to šlo lépe, druhým hůře. A někteří vydrželi
hrát celé odpoledne. Na děti čekalo i velké překvapení. Měly možnost
projet se na lodičkách po rybníku. Každý dostal oranžovou vestu / pravda
v některých případech „trošku“ větší/ ale všem ohromně slušela. A

krásná projížďka na lodi mohla začít. Zpočátku se některé děti bály, ale
pak byly lodičky v obležení a na projížďku se čekaly fronty. Možnost
prozkoumat náš rybník /i když jen z lodičky/ si nenechali ujít ani
pořadatelé, kteří se celé odpoledne starali o občerstvení. Na závěr
probíhaly soutěže v jízdě na kolech a na koloběžkách. Vítězové
jednotlivých kategorií byli odměněny bonbony a čokoládami. Všem se
sportovně zábavné odpoledne líbilo. Při závěrečném nástupu popřál pan
Balher všem krásné prázdniny a plno zážitků. Dospělým popřál krásnou
dovolenou.
V neděli 1. července 2007 slavili ukončení školního roku a zahájení
prázdnin i klienti ÚSP. Na tradiční letní besídku se sjelo hodně
návštěvníku, hlavně příbuzných našich klientů. Mezi hosty jsme přivítali
paní senátorku Boženu Sekaninovou a ředitele pobočky ČSOB
v Prostějově. Jednotlivá oddělení si připravila svá vystoupení. Obdivovat
jsme mohli cvičení na skákacích míčích, taneční a rytmická vystoupení.
Zajímavým vystoupením bylo dramatické ztvárnění hitů Petra Spáleného.
Zazněla i Sládkova báseň:
...“znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les...
Během dopoledne vyhrávala hudební skupina „Kluci“.
Stejně jako v sobotu, tak i v neděli byl v obležení rybník. Každý se chtěl
svést na lodičce. I klienti dostali oranžové vesty a nadšeně se vozili po
rybníku. Nad jejich bezpečností bděli nejen zaměstnanci ÚSP, ale i
vodník, který stál na molu. Kromě dekorace vodníka přišel mezi
návštěvníky i živý vodník. Celé dopolední pásmo bylo velmi zajímavé a
výkony kluků opravdu obdivuhodné. Mottem celé akce by mohla být
slova známé písně, která během dopoledne zazněla v podání kapely:
„ já chci žít nonstop, krásně a nonstop a s tím, co přijde mám chuť
se rvát...“
V sobotu 1. září 2007 se konal v Hrušce již 9. ročník akce
„Mikroregion Němčicko se baví“
I přes noční a dopolední déšť pořadatelé dobře připravili hřiště, podium
a lavičky pro diváky. Jejich snaha vylákala i sluníčko.
Účastníci se sešli u obecního úřadu a průvodem za doprovodu dechového
orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou došli na hřiště. Po

představení jednotlivých obcí proběhlo vylosování pořadí soutěžících
družstev. Naše družstvo mělo číslo pět. Slavnostní zahájení bylo
ukončeno hymnou mikroregionu. Pak už byl zahájen doprovodní
program, ve kterém se představil Dechový orchestr mladých ZUŠ
Němčice nad Hanou. Svým vystoupením zaujaly
mažoretky
z Nezamyslic. Velký potlesk sklidily děti z Taneční školy Hubený z
Prostějova. Své pásmo předvedl Hanácký soubor Pantlék Němčice nad
Hanou, ve kterém tancovali děti i dospělí. Obdivovat jsme mohli
chlapeckou taneční skupinu z Prostějova. Předvedeným cvičením zaujala
i děvčata z Tvorovic. Hostem akce byl zpěvák Pavel Novák. V prvním ze
dvou půlhodinových vstupů zavzpomínal na školní léta a předvedl
ukázky z představení pro děti. V druhé půlhodině zazněly známé písně
60-70 let. Vystoupení bylo velmi pěkné, i když na hřiště se jeho
vystoupení zrovna moc nehodilo. Kdo si chtěl jeho zpěv vychutnat,
musel stát těsně u pódia. V průběhu odpoledne se soutěžní družstva
utkala ve třech disciplínách. V první soutěži nazvané „míčky“ bylo
úkolem každého z pěti soutěžících běžet po trati k tyči, kolem které se 5x
otočil dokola, vzal si tři míčky, které se snažil naházet dovnitř panáka,
který stál na hřišti. Naše družstvo mělo nejmladšího soutěžícího, Lucku
Dosedlovou. Ta sice měla náskok před ostatními družstvy, ale i tak nás
ostatní družstva rychle předběhla. Po první disciplíně jsme byli na
jedenáctém místě. Druhá soutěž byla symbolická pro obec Hrušku. Již
název hodně napověděl - „hruškové koláče“. Pět soutěžích stálo nebo
sedělo v kruhu, do pravé ruky dostal každý jeden koláč a tímto koláčem
krmil svého souseda po pravé ruce a sám jedl koláč z levé strany. Na tuto
soutěž jsme družstvo posílili panem Štéblem a panem Mézlem. Pan
Balher soutěžit odmítl s tím, že zrovna dojedl klobásu. A tak do koláčů se
pustily ještě paní Rácová, paní Dosedlová a Hana Mézlová. I když je
třeba pochválit ženský z Hrušky za výborné koláče, i tak jsme nebyli
nejlepší. Haničce by stačila pouze půlka koláče a navíc by si ho ráda
vychutnala s čajem nebo kakaem. A ne se cpát koláčem tak, jak to po ní
chtěla pravidla soutěže. I přesto někteří soutěžící si pak chodili pro další
koláče, které zbyly.
Ve třetí soutěži – „plážový běh“ – čtyři soutěžící si rozdělili úkoly.
Jeden stál za panákem na druhém konci hřiště. Druhý si na startu obul
žabky a župan, na krk si dal plovací kruh a čekal, až další dva soutěžící

nafouknou míče. Ty si měl vzít do náruče, přes lávku běžet k panákovi.
Zde předal poslednímu soutěžícímu kruh a míče a ten se vracel přes
lávku na start. Potíž byla v tom, že míče šly těžko nafouknout. A tak se
některým soutěžícím nepodařilo nafouknout oba míče. A čas běžel. A byl
zde první protest. Moderátor spolu s rozhodčími situaci zhodnotili. A
dalo by se říci slovy zpívajícího právníka Jahelky „fakt uznali, že vadné
balónky dostali“. Výsledky poslední soutěže se anulovaly. V upravené
soutěži se běhalo přes lávku a nosil se jen župan a kruh. Před
vyhlášením výsledků se na pódiu představili zástupci obcí, starostové
nebo místostarostové. I pro ně byla připravena jednoduchá soutěž. Jejich
úkolem bylo nafouknout nafukovací balónek tak, aby praskl. V kulturní
vložce vystoupil starosta Pivína, pan Vrána, který zazpíval píseň rodáka
z Hrušky, pana Ondroucha. Krásnou básničku přednesl starosta
Vrchoslavic, pan Králík. Pořadatelům se podařil husarský kousek, když
na pódium dostali i živého osla, který po celé odpoledne vozil děti na
hřišti. Před pódiem už čekali soutěžící na konečné výsledky . Vítězem se
stalo družstvo domácích. Naše družstvo ve složení p. Rácová, p.
Dosedlová, Hana Mézlová, Klára Rácová a Lucie Dosedlová za pomoci
pana Štébla a Mézla obsadilo spolu s obcí Doloplazy 11. místo. Jen pro
úplnost - za námi už nikdo neskončil. Ale není důležité zvítězit, ale
zúčastnit se. Vždyť z celé naší obce nás bylo na mikroregionu asi jen
patnáct. Je třeba poděkovat pořadatelům, kteří program dobře připravili.
Zajištěno bylo bohaté občerstvení. Velký výběr jídel - guláš, řízky,
klobásy, opékané sele a dostatečný výběr nealkoholických i
alkoholických nápojů uspokojil každého návštěvníka.
Předseda
mikroregionu Němčicko, pan Doubrava, starosta Nezamyslic, sice
vyhlásil, že příští ročník se bude konat v r. 2008 v obci Doloplazy. Jen
nevím, zda ještě bude zájem ze strany občanů jednotlivých obcí. Kdo
jezdí na tyto akce, ví, že většinou se účastní starostové nebo
místostarostové a zpravidla přesvědčí k účasti své rodinné příslušníky a
pár občanů. Sestavit pětičlenné družstvo není jen problém naší obce.
Štěstí mají ty obce, kde jsou aktivní buď hasiči nebo jiná organizace.
V neděli 2. září 2007 končily prázdniny. I tato skutečnost je důvodem
k oslavě. Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pozvali děti a jejich
rodiče k chatě ve Svodnici – na sportovně zábavné odpoledne u

příležitosti ukončení prázdnin. Pan Mézl Petr/ který se sice neúčastnil
akce/ tvrdil, že je vše zajištěno. Jarka a Jana zajistí hry, pan Horák
odměny. A tak jsem se těšila, že se letos konečně zúčastním akce jako
divák. Bohužel před polednem volala Jarmilka, jestli mohu vzít
odpoledne nějaké hry. Jana u chaty přiznala, že o tom, že má něco
zajišťovat se dověděla v sobotu odpoledne. Pan Horák koupil jen
bonbony, nevěděl, že se kupují dětem i odměny. Pan Balher na začátku
tvrdil, že nemusí být žádné odměny, ať děti soutěží jen tak. Sice by to
šlo. Pak by se ale nemělo mluvit o soutěžích, neboť každá soutěž má své
vítěze a zpravidla i odměny. Vždyť i hasiči-veteráni odměňují tak, že
každé družstvo /i poslední nebo dokonce diskvalifikované/ dostane
odměnu. Po počátečních zmatcích a výměně názorů jsme společnými
silami sehnali menší i větší odměny /v některých rodinách se našlo hodně
sladkostí/ a paní Kozárová byla ochotna vydat zboží z obchodu.
Přichystali jsme jednotlivá stanoviště, děti dostaly kartičky a začalo se
soutěžit. I když akce byla po delší době u chaty, našlo si sem cestu hodně
dětí, místních i přespolních. Je pravda, že dospělých už tolik nebylo.
Kromě již tradičních stanovišť měly děti možnost vyzkoušet si hod
šípkami na terč. Po soutěžích jednotlivců přišla řada na boj družstev.
Vítězové v přetahování lana získali bonboniéru. Když jsem po dětech
chtěla, aby probíhaly pod točícím se lanem, žádné z nich to neumělo. A
tak jsme jich učili, jak se přebíhá lano, jak se skáče přes točící se lano.
Musím přiznat, že to šlo jen někomu. Ale příště už to bude určitě lepší.
Starší i mladší děti zaujala hra petanque. Francouzská společenská hra
pro dvě 1-3 členná družstva, která se snaží umístit koule co nejblíže
k cíli, který tvoří dřevěná kulička.
Po soutěžích dostalo každé dítě párek s rohlíkem a limonádu. Při
slavnostním nástupu byly vyhlášeny výsledky jednotlivých kategorií a
rozdány odměny vítězům. Pan starosta předal dárek Janičce Novotné,
Jirkovi Moudrému a Jarečkovi Horákovi, kteří nastupují letos do první
třídy. Nejen jim, ale všem dětem popřál na závěr akce hodně úspěchů
v novém školním roce pan Balher.
Září - kdo z vás ví, jak se mu říká?
Září – měsíc školáků.
První třída kašička, druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá
třída darebáci, pátá třída medvědi, protože nic nevědí....

Dva roky uběhly a hasiči připravili dvoudenní zájezd. Letos se rozhodli,
že pojedeme do Beskyd.
V sobotu 15. 9. 2007 se sešlo téměř čtyřicet občanů, „účastníků
zájezdu“ a nastoupilo do přistaveného autobusu. Ještě před odjezdem
jsme byli přivítáni letáčkem, který by mohl být názvem celé akce. Abyste
byli v obraze, tak si představte: na obrázku v čele s kohoutem jde řada
slepic a pod tím je napsáno:
„s babama na zájezd“. Než se obrázek vrátil zpět, stačila jsem dopsat
pod kohouta: „a kdo nás to vede?“. Akorát nevím, kdo se přihlásil
k tomu kohoutu. První zastávkou na naší cestě byl Štramberk. K Trúbě
jsme dorazili ještě před otevírací dobou. Pokladní se nad námi slitovala a
na Trúbu nás pustila ještě před devátou. Až úplně nahoru nás dorazila
většina. Odměnou nám byl krásný výhled po okolní krajině. Na náměstí
jsme si zakoupili tradiční štramberské uši. Počasí způsobilo, že někteří
místo uší kupovali deštníky. Autobusem jsme se přemístili do
Kopřivnice. Před vchodem do technického muzea Tatry Kopřivnice nás
uvítal městský dechový orchestr. Měl zde vystoupení v rámci akce „běh
pro zdraví“, který se koná na počest Emila a Dany Zátopkových.
V krásně upraveném technickém muzeu jsme mohli obdivovat staré i
novější modely osobních, nákladních i hasičských automobilů. Dle plánu
prvního dne jsme měli zajištěný oběd v Příboru. Všichni jsme si
pochutnali na přírodním kuřecím řízku s broskví a mandlemi. Po obědě
jsme pokračovali do Nošovic. Zrovna 15.9. se zde konal Radegast den
2007. V bohatém kulturním a sportovním programu jsme si mohli vybrat.
Poslechli jsme si vystoupení zpívajícího právníka, Ivo Jahelky nebo
Gáby al Dháby. Smát jsme se mohli glosám Josefa Aloise Náhlovského a
Josefa Mladého. Některé z nás zaujalo i vystoupení Andera z Košic +
duo Galánečka, proslulého vypravěče v programu s lidovými písněmi.
Plánovanou exkursi nošovického pivovaru nám pořadatelé zkrátili a
bohužel nebyla ani ochutnávka piva, na kterou se někteří účastníci těšili.
Pan Horák a pan Konšel bojovali na soutěžní scéně o šampiona
Radegastových Nošovických her 2007. Oba získali diplom. Pan Konšel si
nechal na svůj diplom dopsat „zvítězil nad včelkou o dva body“. U
stánků jsme mohli ochutnat nejen pivo, medovinu a jiné nápoje, ale i
bramboráky, langoše, preclíky, palačinky, frgále a mnohé další dobroty.

Večer jsme dojeli do Rožnova pod Radhoštěm. Zde jsme byli ubytováni
v kempu v chatkách. Po večeři, kterou nám zde připravili, /mimochodem
byl přírodní vepřový řízek s bramborem/ jsme se ubytovali v chatkách.
Večer jsme si vyšli do Rožnova. Někteří poseděli v restauraci Kuželovna,
mladí spěchali někam na diskotéku. Asi patnáct nás bylo v hotelu Horal,
kde nám k poslechu i tanci hrála hudba. Při známých hitech Petra Nováka
jsme neodolali ani my a šli jsme si zatancovat. Po návratu do kempu jsme
se uložili k spánku. Bohužel vydržet chlad a vlhko v chatkách bylo
mnohde náročné. Kdo mohl, oblékal si během noci další vrstvy oblečení.
Ráno již po 6,00 hod jsme byli někteří vyspaní a raději jsme chodili po
kempu, kde bylo příjemněji než v chatkách. Na ranní rozcvičku, kterou
pan Balher sliboval, si troufli jen Pavel a Martin Iránkovi. Po vydatné
snídani, která byla ještě v kempu jsme dojeli autobusem na Pustevny.
Zde jsme se vydali na túru. Počasí nám přálo. Po celou dobu svítilo
slunce, a tak nám ani nevadil občasný studený vítr. Postupně jsme došli
k soše Radegast, dále jsme pokračovali k hotelu Radegast. Odsud to byl
už jen malý kousek ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Měli jsme štěstí,
kaple byla otevřena. Prohlédli jsme si interiér kaple. Za lidové vstupné
5,00 Kč jsme vystoupili na rozhlednu nad kaplí. Po sestupu k Pustevnám
nám zbyl čas na prohlídku okolí, obdivovali jsme budovy architekta
Jurkoviče. Ve stáncích jsme nakoupili drobné dárky domů. Odpoledne
jsme absolvovali prohlídku Mlýnské doliny. Škoda jen, že jsme byli
velká skupina/ celý autobus, téměř 40 lidí/ a k tomu nám ještě přidali
dalších asi 12 lidí. Některé budovy byli menší, a tak byla škoda, že jsme
nemohli mnohdy vidět zrovna to, o čem průvodce mluvil. Hasičský výlet
jsme ukončili společnou večeří, kterou nám přichystali na Motorestu ve
Vrchoslavicích. Zájezd se celkem vydařil. Poděkování patří pořadatelům.
Plně obsazený autobus dokazuje, že hasičů máme v obci dost. Škoda jen,
že se tolik hasičů nesešlo týden před tím na hřišti na závodech hasičů veteránů. Myslím si, že by si volno mohlo udělat více hasičů než jen těch
asi patnáct /sedm soutěžících a zbytek diváků/. Jen naši zpěváci, Martin
a Pavel Iránkovi, asi nebyli v nejlepší kondici. Známé hity „včelka
Mája“, „pivní hymna“, „chytil táta sojku“ a nově upravený hit včelích
medvídků „do pěti, do pěti“ zazněly v autobusu jen několikrát. Snad
příště to bude lepší.

A co dodat závěrem? Po letošních zkušenostech s ubytováním doporučuji
příštím „účastníkům zájezdu“ buď ubytování v budovách nebo spacáky
sebou.
O soutěži hasičů-veteránů píše pan Špaček. Já bych chtěla jen
vyzvednout účast družstva složeného z klientů ÚSP. Pod vedením
Luďka Kurečky předvedli útok stejně jako ostatní družstva. Útok se jim
vydařil a všichni přítomni diváci je povzbuzovali a jejich výkon ocenili
velkým potleskem. Poděkování patří nejen jim ale i Luďkovi, který se
klukům hodně věnoval Za svůj výkon dostali od pořadatelů odměnu.
Vinobraníčko
V sobotu 22. září připravili zahrádkáři pro všechny generace novou akci
v obci „Vinobraníčko“. Dospělí se bavili večer na vinobraní a děti
dostaly možnost hrát si v sobotu odpoledne. Mézlovi připravili hry pro
děti. Kromě házení kruhů nebo míčků na cíl a čáry jsme pro děti
připravili různé hry s pastelkami a tužkami. Děti měly možnost
vymalovat si šablonku draka. Za každého draka dostaly sladkou odměnu.
Vyzkoušet si mohly svůj postřeh hledáním rozdílů mezi obrázky,
pokoušely se projít bludištěm. Velkým zážitkem pro ně bylo vytváření
obrázků pomocí foukacích fixů. Omlouvám se tímto do prádelny, jestli
byl problém s praním ubrusů. V zápalu hry se někteří netrefili pokaždé
jen na papír. A některé děti se opravdu snažily. Místo běhání po
košíkárně jsme děti zabavily známou hrou se židlemi - v kruhu je vždy o
jednu židli méně než je počet dětí a úkolem dětí je posadit se na povel na
volnou židli. Kdo nesedí, vypadává. Nakonec poslední dva bojují o
vítězství. V obou kolem byli vždy stejní finalisté, Janička a Jareček. Děti
si mohly vyzkoušet i zpěv na mikrofon. Kdo chtěl mohl se představit a
zazpívat písničku. Některé děti zazpívaly, jiné se nám jen představily.
Snad příště už budou odvážnější a uslyšíme další pěkné pěvecké výkony.
V závěru odpoledne byla vylosována tombola. Děti byly rády, když
vyhrály a mohly si jít pro krásné ceny. Kromě hraček a školních potřeb
mohly vyhrát i koláče, sladké dorty nebo rolády. I když bylo málo jak
dětí/ soutěžilo asi 15 dětí/ tak i dospělých, myslím si že akce byla dobře
připravena a měla úspěch. Ti, co přišli, určitě nelitovali. Ochutnat jsme
mohli i hrozny, které zahrádkáři nabízeli.
MUDr. Margita Mézlová

Z činnosti zahrádkářů
Na svůj tradiční výlet vyjeli zahrádkáři 6. července. Tentokrát po
trase Slavkov, Prace – Mohyla míru, Brno, Velké Bílovice.
Zámek Slavkov patří k nejznámějším objektům hlavně díky návštěvě
císaře Napoleona. Ale i tak stojí za návštěvu pro vylepšené interiéry a
mnoho prohlídkových tras. Od r. 1700 patřil zámek rodu Kouniců, kteří
si na místě starého zámku vybudovali nový, barokní. Nás, výletníky,
zaujalo mnoho obrazů, plastik, nádherná štuková i fresková výzdoba sálů
a komnat, křišťálové svíčkové lustry i nábytek. Pro nás byl zajímavý
historický fakt, že kníže Metternich si zde bral r. 1795 dceru majitele,
hraběnku El. Kounicovou, na královské svatbě. A ta dostala věnem
panství víceměřicko-kojetínské s víceměřickým zámkem. Do dnešních
dnů se zachovala zlatobílá svatební postel s nebesy. O 10 let později prý
na ni spal císař Napoleon, který od 3. do 7.12.1805 byl hostem zámku
jako vítěz Bitvy tří císařů – 2.12.1805. A 6.12.1805 zde bylo podepsáno
příměří mezi poraženými: Ruskem, Rakouskem a vítěznou Francií. Na
den 7.7.2007 byla již připravena zámecká kaple a krásný velký sál pro 24
svatebních párů, které na sedmičkový den uzavíraly manželství.
Jeden z posledních Kouniců odkázal majetek městu Brnu včetně
dnešních Kounicových kolejí, neblaze proslulých ve II. světové válce
jako vězení německého gestapa. Kousek od Slavkova nad vesnicí Prace
stojí Mohyla míru. Byla postavena za 100 let na památku 40 tisíc obětí
bitvy, která byla 2.12.1805 a skončila za pár hodin obrovským vítězstvím
Napoleona. Každého zaujme projekt audiovizuálního průběhu bitvy,
působící na každého velmi emočně. V kapli Mohyly funguje zvláštní
„telefonické“ propojení dvojic přes příčnou klenbu.
Další zastavení po obědě na Rohlence bylo v obchodním centru Brno.
Prohlídli jsme si hlavně IKEU a TESCO – nákup pochutin do sklípku.
Cestou k Velkým Bílovicím jsme obdivovali aleje meruněk obsypaných
oranžovými plody. Autobus vykličkoval velkou vesnicí za navigátorem
p. Grófem, který nás dovedl ke spleti vinic až ke sklepům. Tam nás
čekala v hloubi domku veliká síň pro všech 34 účastníků. Ochutnávali
jsme vynikající mok a menší skupiny degustovali v malém sklípku
nejrůznější druhy včetně ledového či slámového vína. Hlavně se pak
zpívalo, popíjelo a byla dobrá nálada a pohoda.

Všichni výletníci zaslouží pochvalu za dochvilnost, družnost a vynikající
zpěv.
Všem doporučuji tip na tento výlet.
Mgr. Věra Melíšková
*****
Po mnoha letech pořádali zahrádkáři s obecním úřadem zase
„Vinobraní“. Kdo tam byl, jedl a hlavně pil, tancoval, degustoval víno,
soutěžil o ceny v tombole a dobře se bavil při příjemné hudbě pan
Štěpánka. Druhý den se akce opakovala, ale pro děti jako Vinobraníčko.
Přišly hlavně děti předškolního věku i s maminkami či babičkami. A ty
se zde veselily, hrály si, soutěžily a odnášely si mnoho dárečků
z tomboly. Ti, kteří něco podobného připravují vědí, kolik každá akce
pro občany dá práce a úsilí. A jediná odměna je pak pro pořadatele
„spokojenost návštěvníků“.
Takže díky všem těm, kteří přišli. Organizátorům udělali radost.
Mgr. Věra Melíšková

*****
Nový školní rok 2007/8
Letos začal školní rok i v naší školní budově pro děti mateřské školy.
Ty přišly 3.9. s rodiči či babičkami a den to byl pro všechny slavnostní.
Paní ředitelka Jitka Tihelková, DiS. se snažila prostředí pro děti náležitě
vyparádit a moc se na děti i se svojí pomocnicí těšila. A jako památku na
tento den si děti za její pomoci i za pomoci pana starosty, zasadily strom
– lípu. Pan Ing. Jan Zahradníček jim lipku s láskou vypěstoval a daroval.
Vyučování ve Víceměřicích začalo vlastně r. 1807 – tedy před 200 lety.
první školní budova byla v Chaloupkách – č. 51. Pak ale v r. 1838 byla
postavena škola na stejném místě jako dnes. Byla sice za tři desítky let
zbořena, ale postavená ta dnešní patrová i s bytem pro nadučitele. Kolik

dětí i učitelů si přesně pamatují zdi této budovy. Většina víceměřických
rodáků si hlavně pamatuje dobu před 60-50 lety.
Po II. svět. válce přišli manželé Mrázkovi. Po nich řediteloval v roce
1950 B. Krobot a jeden rok M. Dvořák. pak teprve na dlouhé období
přišli Pavlicovi. Předali dětem hodně dobrých návyků i vědomostí.
Posledním ředitelem byl zde žijící pan učitel František Veselý, který
nastoupil v roce 1970. Za něj se prováděla velká údržba a byt ředitele se
přebudoval na MŠ. On sám se velmi zasloužil o vybudování školky, která
začala provoz v r. 1971. Vyučování žáků skončilo v roce 1975, ale
mateřská škola úspěšně pokračovala. Nejdéle zde působila paní ředitelka
Ludmila Šteflovičová. V 90. letech jí začala pomáhat v učitelské práci
paní Vladimíra Horáková, která po jejích odchodu do důchodu školku
vedla až do r. 2001, kdy byl její provoz přerušen pro malý počet dětí.
Všichni vzpomínáme na svá školní léta. I já jsem zdejší školu od 2.
ročníku navštěvovala a zde získala myšlenku učit děti tak, jak paní
učitelka Mrázková. Sen se mi vyplnil a pedagogickou praxi jsem opět
konala v této škole u paní učitelky Pavlicové. Po studiích jsem učila 43
let. Nejdéle děti 11-15 leté a to matematiku a výtvarnou výchovu. Měla
jsem velké štěstí vést dvě velké školy na Praze 2 a to školu v Resolově
ulici, kde první řediteloval A. Jirásek a školu ve Slezské ulici, kde také
začínal jako ředitel K.V.Rais. Bylo mi velkou ctí pokračovat v jejich
práci, učit tisíce žáků v Praze i na Moravě, kam jsem se vrátila.
Mgr. Věra Melíšková

*****
Vzpomínka
Dne 30. září 2007 zemřel pan František Veselý, poslední ředitel ve
zdejší škole. Na pana Veselého budou vděčně vzpomínat všichni jeho
žáci i rodiče z obce i celého okolí. Za vše co vykonal pro děti mu patří
velký dík.
Čest jeho památce.
*****

Mateřská škola
Dne 20.9.2007 pořádala Mateřská škola ve Víceměřicích pro své žáčky a
jejich rodinné příslušníky zahradní slavnost na rozloučení s létem.
Nejprve si děti zazpívaly u táboráku a posilnily se opékanými buřty.
Potom se s radostí vrhly do závodivých disciplín, které jsme pro ně
uspořádali. Vládla zde výborná nálada, děti a rodiče společně
povzbuzovali závodníky a dobře se bavili. Odměnou pro děti byly
sladkosti a pro rodiče a zaměstnance mateřské školy rozzářené oči dětí.
Všichni jsme uvítali přítomnost našeho souseda pana Vrby, který zpestřil
naše společné setkání hrou na harmoniku.
Touto cestou děkuji sponzorům:
- prodejně smíšeného zboží, paní Tihelkové Ivaně za uzeninu a pečivo,
- panu Jaroslavu Hrubému, důchodci, za limonády.
Děkujeme všem za hojnou účast a těšíme se na další spolupráci.
Jitka Tihelková DiS
ředitelka MŠ
*****

