USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 23. června 2008 v 18,00 hodin
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu finančního výboru
4. zaslání výzvy neplatičům za odvoz domovního odpadu
5. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Víceměřice za r.
2007 provedenou KÚ Olomouckého kraje dne 14. března 2008
6. ústní informaci o činnosti Domova u rybníka přednesenou
Zdeňkem Trnečkou pověřeným vedením organizace
7. ţádost SDH o příspěvek na opravu poţárního stroje PS 12. Ţádost
projedná finanční výbor a předloţí návrh řešení na příštím zasedání
zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. navýšení nájemného o inflaci 2,8% - v obchodě na 3 231,00 Kč/
měsíčně a v kadeřnictví na 2 520,00 Kč/ čtvrtletně s platností od 1.
7. 2008
2. poskytnutí půjčky ve výši 30 000,00 Kč na rekonstrukci rodinného
domu paní Danuši Zhánělové, Víceměřice č. 100
3. odprodej pouţité betonové dlaţby / 50x50x7 cm/ za cenu 25,00 Kč
za kus
4. závěrečný účet obce za rok 2007 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za r. 2007 bez výhrad
5. ţádost MŠ o zakoupení stolů, ţidliček a dalšího vybavení v částce
do 50 000,00 Kč.
6. rozpočtové opatření č. 1/ 2008 Domova u rybníka
7. kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 241/17 a stavební parcelu č.
203 mezi obcí a Ing. Patrikem Zdařilem, Pivín č. 239, za cenu
5 400,00 Kč.

8. smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku parc. č. 241/6 v k.ú. Víceměřice pro E.ON Distribuce ,
a.s.
9. zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Víceměřice
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. předloţit písemný materiál reagující na výsledky plánované
inspekce poskytování sociálních sluţeb provedené Krajským
úřadem Olomouckého kraje – odpovídá pan Trnečka, pověřený
řízením Domova u rybníka, termín 30. 9. 2008
2. zapracovat připomínky do návrhu smlouvy o nájmu části
nemovitosti, pozemku parc. č. 296/1 a poţádat budoucího nájemce
o předloţení příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy. Odpovídá starosta
obce, termín 31. 7. 2008
3. doplnit usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce – v části
zastupitelstvo obce schvaluje v bodech 20. a 21. o ceny
nemovitostí tak, jak je uvedeno ve schválených smlouvách.
Odpovídá starosta obce, termín 31. 7. 2008

*****
Volby do zastupitelstev krajů
Volby do zastupitelstev krajů (Zákon č. 130/2000 Sb.,) se konají ve 2
dnech, kterými jsou pátek a sobota dne 17. a 18. října 2008. Hlasování
začíná ve 14:00 hodin a končí ve 22:00 hodin prvého dne voleb. Druhý
den voleb začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost –
zasedací místnost Obecního úřadu ve Víceměřicích.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a státní
občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.

*****

Dostaveníčko veteránů ve Svodnici
Posečené hřiště ve Svodnici dávalo tušit,ţe se zde bude něco odehrávat.Je
první zářijová sobota a krátce po poledni se na hřiště sjíţdějí hasičské
týmy z širokého okolí.Koná se totiţ jiţ 7.ročník hasičských závodů
veteránů se stříkačkou PS-8.Letošní ročník závodů měl několik
nej.Závodů se zúčastnilo jedenáct druţstev,z toho 3 druţstva veteránek a
kluci z“ Domova u rybníka.“
Letošní soutěţe se osobně zúčastnil předseda Poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky ing.Miloslav Vlček i s osobním asistentem
prostějovské kanceláře Filipem Ţáčkem.Kromě něj také celá politická
špička kandidátů ČSSD do krajských voleb.Mimo sponzorských darů pro
soutěţící přivezli také s sebou pro děti skákací hrad.
Doslova tropické sluníčko se postaralo o pořád stále obleţený stánek
s pivem, také po levných klobáskách se jen zaprášilo.
V samotném průběhu soutěţe nejvíce zaujal diváky poţární útok kluků
z“ Domova u rybníka“v čele s bratrem Kurečkou.
Kluci ve sloţení:Řezáč Vlasťa ,Krč Olinek,Majerčák Pavel,Plaček
Jenda,Páťa Jarek,Draţovský Vojta. Hadice parádně zasukovali,nakonec
však útok zdárně dokončili a po zásluze si odnesli pohár za účast.
Velice zdařile zabojovalo druţstvo domácích borců.Správně naladěná
stříkačka PS -8,stabilní sehraná parta přinesla úspěch v podobě poháru a
bronzovou příčku v soutěţi.Pro bratra Komínka to byl dárek jeho
k 38mým narozeninám a tak slavil jak jinak neţ ponořením do kádě.
Po vyhodnocení soutěţe se konala doplňková soutěţ poţárních
dvojic.Tuto soutěţ aţ do startu dobře utajil starosta 16.okrsku.Dvojice
měla za úkol dopravit se na kolečku slalomovou jízdou ke dţberovce,zde
jeden plnil a pumpoval a druhý stříkal na terč.Závodů se zúčastnilo 10
dvojic a soutěţ byla velice zdařilá.
Z řad divaček se přihlásila i Kristýna Špačková a Michaela Trněná.Prostě
hravé odpoledne aţ do naprosté tmy.
Nejvíce ocenění náleţí sestře Špačkové,která se od rána aţ do večera
nezastavila a bez níţ by to ani nebylo ono.
Soutěţí provázel diskţokej Víťa Fialka s moderátorem rádia Kikiriki
bratrem Špačkem.

Poděkování patří všem,kteří se na této pěkné akci podíleli a také
Zastupitelstvu obce Víceměřice,kteří tuto soutěţ podpořili.
Květoslav Špaček
Starosta 16. okrsku Němčice nad Hanou
*****
Akce Domov u rybníka
Nastal čas dovolených a několik uţivatelů se rozjelo za svými rodinami,
ale většina zůstávala a sluníčko tak krásně hřálo a lákalo k vodě, do
přírody, na procházky, ke hrám a na návštěvu cukráren, tak proč bychom
toho nevyuţili.
Hned 1.července jsme si změřili síly na kuţelkách ve Šternberku.
Během prázdnin jsme tam byli ještě několikrát.
Ve čtvrtek 10. července se jeli uţivatelé XI. oddělení podívat, copak se
během roku změnilo v ZOO ve Vyškově.
Přes léto je i sezona hradů a zámků a v našem blízkém i vzdálenějším
okolí je pamětihodností dost. Stačí si jen vybrat. Uţivatelé III. a VI.
oddělení si vybrali zámek v Chropyni a udělali dobře. Všem se tam líbilo.
V druhé polovině července (18.7.) se konala celodomovní akce
„Indiánské léto“. Dokonce nás manţelé Kratochvílovi naučili bubnovat na
africké bubínky. Nadchlo nás to natolik, ţe jsme poţádali naše hudební
přátele, jestli by za námi nemohli jezdit pravidelně a provozovat s námi
muzikoterapii. Slovo dalo slovo a v těchto dnech se rozvíjí čilá spolupráce.
Sám náš název „Domov u rybníka“ svádí k tomu, abychom měli blíţ
k vodě. Takţe proč neudělat do slova a do písmene: VODNÍ DEN.
V pátek 29. července se dostavili všichni vodníci, vodnice, bludičky,
Hejkalové a všelijaká vodní strašidla i strašidýlka. Abychom si ten den
neuţívali jen sami, přijeli naše kamarádky z Klentnice a ze stacionáře
z Bělska. Byl připraven bohatý program, který začali naši „Kluci“ a
nechyběly projíţďky na koních a dokonce i hasiči předvedli útok se vším
všudy – tzn. s vodou! Naštěstí to byla jediná voda, která padala, takţe
Vodní den se opravdu vydařil.

Během července a srpna pokračovaly výlety dál:
Dinopark Vyškov – VI. a I. oddělení, Podzámecká zahrada Kroměříţ –
VI., III. , a IV., oddělení, Olšany – Starobrno open – domov 1, DS,
Vystoupení skupiny „Kluci“ – Soběsuky, V. setkání zdravotně postiţených
Prostějovska – Krumsín, Solná jeskyně – Prostějov – I. oddělení, Výlet do
Prostějova – III., IV. oddělení,
Hudební festival senátorky Boţeny
Sekaninové – Plumlov, Výlet do Olomouce – vybraní uţivatelé.
První zářijový týden odjely dva autobusy našich uţivatelů na
rekreaci do Horní Lipové v Jeseníkách. Část byla ubytována v „Penzionu
pod smrkem“, kde uţ to známe a vlastně sem jezdíme pravidelně, a druhá
část strávila ten týden hned naproti přes cestu v nově rekonstruovaném
„Domě u ospalého heligónu“. Na obou místech se o nás postarali výtečně
a vracet se sem budeme vţdy rádi.
Léto končí, ale my zahálet nebudeme.
3. 9.08 Vystoupení skupiny „Kluci“ – Lipka – Den otevřených dveří
6. 9.08 Soutěţ hasičů – Víceměřice
16. 9.08 Divadelní představení – „Vraţda sexem“ – Prostějov
17. 9.08 Sportovní hry – Křiţanov
Na rekreaci se ještě nevystřídali všichni. Tentokrát od 22. do 26.
září jelo celé VI. oddělení do Lipové Lázní do „Penzionu u pošty“. Počasí
sice uţ začínalo být lehce podzimní, ale není problém se přiobléknout a
procházky po okolí i návštěva blízkého Jeseníku jsou příjemným
strávením třeba i trošku deštivého dne.
Od 29. září je v našem vestibulu výstavka draků. Autoři
nejkrásnějších draků pojedou za odměnu v neděli 5. října do Olšan na
farmu Bolka Polívky na akci „Horáčkův dráček“, kam jsme byli pozváni a
kde pro nás připravili i draky. Teď uţ jen aby nepršelo, ale foukalo, ať
nám to lítá co nejlíp.
Petra Matovská

*****

8. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce Víceměřice
Dva roky utekly a zastupitelstvo obce připravovalo jiţ po osmé sjezd
rodáků. Datum bylo jasné - tradičně se sjezd koná kaţdé dva roky, vţdy
poslední červnovou sobotu. Letošní sjezd se tedy konal v sobotu 28. 6.
2008. Neţ mohl sjezd začít, bylo třeba zajistit hodně věcí. Pan starosta
zajistil výborný program. Paní Rácová a paní Petrovská tiskly pozvánky,
vypsaly adresy a odeslaly pozvánky, oslovily sponzory akce. Nakoupily
potřebné věci. Pan Kočí přichystal maso, tlačenky a jitrnice. Hasiči
pomohli navozit stoly a ţidle z chaty, pan Mézl upravil elektrické rozvody.
V sobotu ráno se v kuchyni Domova u rybníka pod vedením vedoucí
kuchyně, paní Novotné Dagmar, peklo maso, smaţily řízky a vařil guláš.
Během dopoledne se vše nachystalo do Bloudníku. Paní Dostálíková a její
dcera Kamilka po celý den vydávaly guláš, prodávaly tlačenku, limonády.
Smaţené řízky a pečené maso nabízel pan Kočí. Paní Rácová a paní
Petrovská mu pomáhaly s prodejem masa a nealkoholických nápojů. Paní
Tihelková a paní Kozárová prodávaly nanuky a sladkosti. Pivo a prodej
alkoholických nápojů, kávy a slaných i sladkých pochutin zajišťovala
restaurace v Bloudníku. Dopoledne v Bloudníku nám zpříjemnila svým
vystoupením skupina Kluci z Domova u rybníka. Prodej pohlednic,
publikací o obci a drobné upomínkové předměty zajistily slečny Marie a
Hana Mézlovy. Výrobky uţivatelů Domova u rybníka/ koberečky,
proutěné zboţí/ nabízely pracovnice Domova.
Hodně času na přípravu sjezdu rodáků věnovali paní Mgr. Melíšková a
pan ing. Zahradníček, kteří připravovali výstavu o historii i současnosti
obce Víceměřice. Mgr. Melíšková připravila řadu fotografii, oslovila
občany a z dodaných materiálů vybírala vhodné snímky na výstavu. Pan
ing. Zahradníček připravoval publikaci o změnách v obci za poslední dva
roky od posledního sjezdu. Na výstavě, která byla připravena v přízemí
budovy školy jsme mohli obdivovat umělecké předměty, sklo, keramiku,
součásti oděvů i předměty denní potřeby z dřívější doby, které našli
občané ve svých domovech. Zajímavé bylo i čtení dávných listiny nebo
prolistování starých obecních i školních kronik a jiných dokumentů, které
zapůjčili občané obce. Na velkém mnoţství snímků mohli občané
vzpomínat na doby dávno minulé, ale i novější. Na starých školních
fotografiích se někteří jen těţko poznávali, i kdyţ se rodinní příslušníci

snaţili jim pomáhat. Výstava byla velmi pěkná. Jsem ráda, ţe paní Mgr.
Melíšková i pan ing. Zahradníček byli tak hodni a umoţnili nám prohlídku
výstavy ještě v neděli dopoledne.
Účastníci sjezdu měli moţnost prohlédnout si kapli. Kdo měl zájem, mohl
se zúčastnit slavnostní mše, která v kapli byla slouţena od 9,00 hod. Při
prohlídce obcí mohli rodáci i ti, kteří v obci dlouho nebyli, zaznamenat
hodně změn. V části obce Chaloupky se prošli po novém chodníku. Určitě
si všimli, ţe staré stromy a keře jsou vykáceny a jsou nahrazeny
výsadbou nové zeleně. Cestou od kolejí nahoru mohli obdivovat výstavbu
nových rodinných domků, ve kterých se jiţ většinou bydlí. Rozsáhlými
úpravami prošla i Svodnice. Staré stromy byly vykáceny, byla provedena
nová výsadba. Nikdo určitě nepřehlédl ani rybník před Domovem u
rybníka. Zájemci si mohli prohlédnout zařízení Domova u rybníka, který
si rodáci pamatují jako ústav sociální péče. Bylo by škoda, nechat si ujít
moţnost nahlédnout dovnitř Domova, prohlédnout si nově zařízené
pokoje, projít prostory domova důchodců.
Ve 13,00 hodin se účastnici 8. setkání rodáků, bývalých i současných
občanů obce Víceměřice sešli v bývalé kapli ústavu. Starosta obce přivítal
všechny účastníky sjezdu. Zvlášť pak přivítal a předal kytičku nejstarší
rodačce obce, paní Formánkové Anně, která na sjezd přijela z Čehovic.
Rodačka obce paní PaeDr. Miluše Tomášková, PhD. / rozená Leštinská/
připravila se svými hosty koncertní vystoupení – „Hudbou k srdcím“.
V programu hrála paní Tomášková na klavír, její dcera Radana Przybylová
hrála na violu. Písně operní, lidové i napolitánské zpíval Rudolf
Medňanský. Hrou na klavír se představil Libor Tomášek. Vlastní verše
recitoval Jan Przybyla. V programu jsme mohli slyšet hudbu známých
českých i světových skladatelů. Ale nechyběla ani tvorba současných
autorů. Účinkující nám připravili krásný záţitek. Stačilo by jen trochu
upravit slova závěrečné písně Ó sole mio - místo „za rok se vrátím“,
bychom mohli říct „za dva roky se vrátím, na shledanou...“
Další program nás čekal v Bloudníku. Před tanečním parketem jiţ
netrpělivě čekaly němčické maţoretky „Orionky“. Předvedly nám tři
skladby. Jiţ během vystoupení diváci tleskali do rytmu hudby a
vystoupení děvčat bylo odměněno bouřlivým potleskem.

Před 16,00 hodinou moderátor, Pavel Riedl, uvedl na podiu zpěvačku
Petru Černockou, která pro nás připravila koncert se svým manţelem,
kytaristou Jiřím Pracným. Kdo si snad nemohl vzpomenout, kdo to vlastně
je Petra Černocká a co zpívá, stačil jen refrén její nejznámější písničky
„Saxano....“ a většina uţ měla jasno. Další známou písničku „Náklaďák“
uţ si lidé broukali s ní. Líbilo se mi, ţe Petra Černocká zareagovala ve
svém programu na skutečnost, ţe pod podiem bylo hodně dětí. Oslovila je
a ty s ní rády spolupracovaly. Malovaly obrázky a zpívaly s ní nejen
písničku „pam,pam pampeliška“ . Koncertem potěšila nejen své příznivce,
ale i ostatní účastníky sjezdu. Po čtyřech letech se vrátil k nám do obce
Bob Fridl a zpěvačka Aťka. Ve svém vystoupení zazpívali písničky známé
z dřívější doby i ty novější.
Bylo nám potěšením, ţe jsme na sjezdu mohli přivítat další rodačku naší
obce. Paní Vlastu Ševčíkovou, kterou dcery přivezly z Chropyně,
překvapila a dojala kytička, kterou ji předal starosta obce. Pořadatelé
v programu nezapomněli ani na nejmladší generaci. Svým vystoupením
potěšili hlavně ty mladší David Spilka a Tereza Najdekrová, které si
pamatujeme z poslední řady soutěţe Česko hledá Superstar. David Spilka
je mediální tváří Domova u rybníka. V závěru svého vystoupení dali
prostor i Vojtovi z domova, se kterým si všichni zazpívali známou
písničku „ tohle je ráj...“
Losování tomboly se sice trošku opozdilo, ale nikomu to nevadilo.
Všechny ceny byly rozdány. Ti, co vyhráli, byli spokojeni dvojnásobně.
Kdo nevyhrál, měl moţnost se bavit dále na taneční zábavě s hudební
produkcí MAESTRO. Zábava pokračovala do pozdních nočních hodin.
V programu zazněly známé i méně známé písničky, došlo i na hudbu na
přání.
Domů jsme odcházeli sice neradi, ale plni dojmů ze setkání s lidmi, které
jsme dlouho neviděli. Na výstavě o historii i současnosti obce Víceměřice
mě zaujala myšlenka, která by mohla být mottem 8. setkání rodáků Šťastní ti, kteří se mají kam vracet...“ myslím, ţe všichni se rádi
vrátíme za dva roky na další, jiţ 9. setkání rodáků, bývalých i současných
občanů obce Víceměřice.
*****

V červnu jsme byli rádi, ţe na sjezd rodáků přijela paní Anna
Formánková, nejstarší rodačka naší obce. Nikdo z nás ale netušil, ţe to
bude setkání poslední. 25. srpna 2008 nás překvapila smutná zpráva, ţe
paní Formánková zemřela ve věku nedoţitých 94 let.
„Nezemřela jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch, kteří mě
milovali“
Dále nás opustili paní Marie Buchtová ve věku nedoţitých 74 let a pan
Karel Vytlačil ve věku 66 let.
*****
Poslední srpnový víkend byl bohatý na kulturní, sportovní a zábavné
události.
V sobotu 30. srpna 2008 se sešly obce mikroregionu Němčicko v obci
Doloplazy, kde se konal 10. ročník zábavně sportovní akce Mikroregion
Němčicko se baví. Letošní ročník byl spojen s oslavou 660 let od první
zmínky o místní části Poličky a 55 let sloučení Doloplaz a Poliček.
Účastníci se sešli v Poličkách za kapličkou. Odtud vyšel průvod za
doprovodu dechového orchestru mladých ZUŠ Němčice nad Hanou a
nezamyslických maţoretek. U zámku v Doloplazech se přidala dechová
hudba ZUŠ Prachatice. Slavnostní zahájení bylo na fotbalovém hřišti.
Všechny přítomné pozdravil předseda poslanecké sněmovny parlamentu
ČR Ing. Miloslav Vlček. V minulých ročnících šlo vţdy o akci, při které
soutěţí druţstva jednotlivých obcí v netradičních sportovních disciplínách
doplněné kulturním programem. O letošním ročníku by se dalo říct, ţe šlo
o přehlídku pěveckých talentů ZUŠ Němčice nad Hanou doplněné dalšími
kulturními vystoupeními. A jen tak okrajově, bleskově proběhly čtyři
soutěţe druţstev jednotlivých obcí. Ve velmi nabitém programu vystoupil
komorní soubor ZUŠ Němčice nad Hanou i talentované sólové zpěvačky.
V taneční části jsme mohli sledovat vystoupení Hanáckého souboru
ištěn , dětí i dospělých. Hip-hop nám předvedli mladší i starší tanečníci
DDM Němčice nad Hanou. Obdivovat jsme mohli mladší maţoretky
Orionky i starší maţoretky z Nezamyslic. Velký potlesk sklidil taneční
soubor z Ivanovic na Hané
/baby-boys/ s country tanci. Sletovou skladbu zacvičil Sokol Dobromilice,
Němčice, Vřesovice a Vrchoslavice. Milým překvapením pro všechny
diváky bylo neplánované vystoupení krále Majálesu Prostějova za rok

2008. Honza Nedbal, alias Lucie Vondráčková, zpěv a tanec. Zajímavý byl
Čínský tanec lva. Úţasné byly nejen kostýmy, ale i samotný tanec.
Zájemci mohli shlédnout ukázku výcviku dravých ptáků, kterou připravili
sokolníci ze skupiny Zeyferus. A jak probíhala soutěţ obcí? Mikrofon si
převzal starosta obce Doloplazy pan Sypko a uţ to začalo: „druţstva
nástup“, „honem, honem, neflákejte se“ , „rychle, rychle…“ „uţ jste tady
měli dávno stát“ … První soutěţí bylo – proskakovat obručí vytyčenou
trasu, obručí trefit kuţel a doběhnout do cíle. Pokud se soutěţící netrefil
obručí na kuţel, musel kuţel za trest oběhnout a pak běţel do cíle. Před
druhou disciplinou jsme měli moţnost přivítat mezi námi naši
olympioničku v bikrosu, Janu Horákovou z ištěn . Ta soutěţícím
předvedla druhou soutěţ: s hokejkou slalomem vést velký míč na vytýčené
trase. Ke třetí soutěţi potřebovali druţstva koloběţky a helmy. Úkol byl
jasný – nasadit si helmu, projet na koloběţce určenou trasu s tím, ţe helma
musí zůstat na hlavě. Čtvrtou disciplínu jsme ani neviděli, jeden soutěţící
odešel s rozhodčím skládat puzle na čas. Tak jak bleskově probíhaly
soutěţe, tak rychlé bylo i vyhlášení výsledků. Před nastoupená druţstva
pod podium vystoupili soutěţící na třetím místě – ištěn, na druhém místě
skončili Víceměřice a vítězem se stalo druţstvo obce Pivín. Naše druţstvo
vybojovalo druhé místo. Po delší době krásný výsledek. Poděkování patří
Jirkovi Dostálikovi, Vlasťovi Brandstetterovi, Mirkovi Poláškovi a
Mirkovi Musilovi, kteří posílení dalšími kamarády, dobře reprezentovali
naši obec. Kaţdý starosta obce převzal od řezbáře, pana Skácela z Němčic,
dřevěný znak obce.
10. ročník skončil. Další ročník by měly příští rok pořádat obce Vitčice a
Srbce.
*****
V neděli 31. srpna 2008 byl poslední den prázdnin. Hasiči pozvali děti,
jejich rodiče a kamarády z okolních obcí do Svodnice. U chaty se konalo
sportovně zábavné odpoledne s úţasným názvem
„Rozloučení
z prázdninami“ . S Hanou jsem připravila soutěţe, ale nevěděly jsme
kolik nás bude na stanovištích. Byla jsem mile překvapena, kdyţ na nás u
chaty uţ čekaly členky-hasičky, paní Mézlová Majka a paní Máčalová
Marta a ptaly se, co mají dělat, co se bude chystat. Poděkování patří i paní
Dostálíkové Kamile a Janě Musilové, která ač přijela s kočárkem,

pomáhala při organizování soutěţí. Pořadatelů bylo dost, a tak jsme mohli
nachystat deset stanovišť. Děti si mohly zkusit petangue, ruské kuţelky,
šípky na terč, trefovat plechovky, kruhy a míčky na cíl, velkou udicí lovily
rybičky. Soutěţit mohly v gumákách nebo házet granát na cíl. Za splněné
úkoly dostaly sladkou odměnu a razítka na startovní listinu. Po odevzdání
razítky zaplněného lístku dostaly oplatek a limonádu. Na jídlo si mohly
vybrat, buď uvařený párek s rohlíkem nebo špekáček, který si mohly samy
opékat na ohýnku. Největší překvapení pro děti, dospělé i některé
pořadatele si připravil pan starosta. Spolu s kluky z Domova u rybníka
dovedl koně – Cara a Toma. Děti si koně mohly nejen prohlédnout, ale i
pohladit. Nejodváţnější se mohly na koni projet. A těch odváţných bylo
opravdu hodně. Děti byly nadšené a pan starosta uchozený. V oblíbené
soutěţi dětí – přetahování lanem, opakovaně děti přetáhly pořadatele. Ani
jim nemuseli pomáhat dospělí. Děti si vyhrály. Při závěrečném nástupu
všechny děti dostaly odměny – mladší měli radost z omalovánky a školáci
si vybírali propisku. Pan starosta předal Lucince Horákové a Míšovi
Janíkovi, kteří nastupují do 1. třídy, upomínkové dárky. Všem dětem jsme
popřáli hodně úspěchů v dalším školním roce. Aby to nebylo líto
dospělým, připravili pořadatelé i pro ně oblíbenou soutěţ v pojídání
tvarůţek s chlebem, máslem a lahvovým pivem. Děti si musely
občerstvení zaslouţit / projít všechna stanoviště a nasbírat razítka/. Nebylo
by tedy spravedlivé, kdyby dospělí sedli, dostali připravené jídlo a jen
jedli. A tak jsme jim soutěţ trošičku zpestřili. Aby mohli začít jíst, museli
dokázat, ţe umí oškrabat brambory. Je pravda, ţe byly sice trošku menší,
ale větší jsme nenakopali. No, některým to moc nešlo, vypadalo to jako by
to dělali poprvé. A jak soutěţ dopadla? Soutěţili tři ţeny a tři muţi.
Nejrychlejší byl pan Horák Jaroslav. Krásné odpoledne plné soutěţí,
zábavy, tance a sportování skončilo. Děti se pomalu rozcházely domů.
*****
V sobotu 6. září 2008 byl krásný sluneční den. Určitě by bylo škoda zůstat
jen tak doma. Pokud jste neměli zrovna nutnou práci doma nebo na
zahradě, museli jste řešit dilema jak strávit tento den. Tentokrát se
roztrhal pytel s nabídkami akcí. Jiţ tradičně první sobota v září patří v
naší obci hasičům. 16. okrsek Němčice nad Hanou pořádal v sobotu 6.
září 2008 jiţ 7. ročník soutěţe hasičských veteránů v poţárním útoku se

stříkačkou PS-8. Na stejný termín naplánoval Mikroregion Němčicko
další akci – Na bicyklech Němčickem. Akce byla dobře připravena. Na
kaţdém obecním úřadu byly k dispozici pokyny s mapkou a nabídkou
zajímavých zastávek v jednotlivých obcích. Kaţdý účastník si mohl trasu
zvolit podle svého zájmu a podle svých schopností. Projíţďka byla
ukončena v Nezamyslicích, kde byl připraven další program. Současně ale
v Nezamyslicích probíhala od rána přehlídka maţoretek, která si určitě
zaslouţila také pozornost diváků. Škoda, ţe se pořadatelé jednotlivých
akcí nedomluvili na lepších termínech.
Myslím si, ţe všechny akce byly lákavé a určitě by měly více diváků,
kdyby se termíny nekryly.
Z naší obce vyjela pouze 1 cyklistka.
Naší obec navštívilo 122 cyklistů.
Hodně cyklistů dojelo ještě na závěr hasičských závodů na hřiště.
*****
Děťátko se přes polibky dostalo až do kolíbky.
Krásné oči, krásné vlásky, narozené z velké lásky.
V sobotu 27. září připravil Sbor pro občanské záleţitosti slavnostní vítání
nových občánků v naší obci. Ve 14.00 hodin byla zasedací místnost
zaplněna do posledního místečka. Manţelé Monika a Kamil Antoníčkovi
přišli se synem Danielem, paní Iveta Kučerová s dcerou Agátou. Manţelé
Martina a Emil Fidermákovi přišli s dcerou Emou a manţelé Jana a
Miroslav Musilovi se synem Patrikem. Své nové kamarády přišly
pozdravit děti z mateřské školy. Adélka Ohnoutková, Kristýnka Vránová a
Janička inderová přednesly krásné básničky. Slavnostní projev starosty
obce sledovali všichni pozorně. Vypadalo to, ţe i noví občánci, neboť
vůbec nikdo dnes neplakal. Dětem i rodičům pan starosta popřál hodně
zdraví, radosti a úspěchů v ţivotě. Maminky dostaly kytičku a děti dárek.
Obřad byl ukončen slavnostním přípitkem rodičů se starostou.
Je to jako pohádka, když se začne život děťátka.
Přinese lásku, radost i smích, stane se pokladem rodičů svých.
*****
MUDr. Margita Mézlová

Co nového v MŠ Víceměřice?
Rok uplynul jako voda a je tu nový školní rok – rok 2OO8/2OO9.
V letošním školním roce došlo k navýšení cílové kapacity z původních 15
dětí na 24 dětí. Mateřská škola má v současné době kapacitu na 100 %
naplněnou.
Aby bylo moţné uspokojit potřebu zájemců o předškolní
vzdělávání v MŠ Víceměřice, muselo dojít k dalším drobnějším
rekonstrukcím. V průběhu prázdnin přidělila obec mateřské škole
k uţívání i zadní část budovy, kde zřídil zřizovatel velkou jídelnu pro děti
tak, aby vyhovovala hygienickým normám a poţadavkům pro větší počet
dětí. Rovněţ šatna pro převlékání dětí byla přestěhována a rozšířily se i
prostory loţnice.
Prostory třídy byly vybaveny novým nábytkem / stoly a ţidličky / a
nyní odpovídají antropometrickým poţadavkům dětí od 3 do 6 let.
Pracovníci školy se zde snaţili vytvořit dětem podnětné, estetické a
podporující prostředí pro realizaci předškolního vzdělávání.
Rekonstrukce byla provedena i v prostorách školní zahrady, na
kterou věnoval zřizovatel částku 100 000 Kč. Za tyto finanční prostředky
bylo pořízeno dětské hřiště, jehoţ stavbu provedla firma FLORA SERVIS,
Brno.
Ke změně došlo také v dovozu stravy, kterou od nového roku pro
naše děti připravují zaměstnanci ZŠ Nezamyslice.
Sloţení zaměstnanců mateřské školy:
Tihelková Jitka DiS., – ředitelka, Otčenášková Martina – učitelka a
Ohnoutková Ţaneta – školnice, výdej stravy.
Od loňského roku jsme začali pracovat podle našeho školního
vzdělávacího programu: „ Hrou stále objevujeme dětský svět“, ve kterém
budeme v letošním roce pokračovat. Doufáme, ţe také naváţeme na
dobrou spolupráci naší školy s vámi rodiči, kteří věříme ví, ţe předškolní
vzdělávání je důleţitou součástí vstupu vašich ratolestí do společenského
ţivota, je první branou mezi světem dětí a světem okolním a je také
prvním krokem v rámci celoţivotního vzdělávání. Těšíme se na společné
akce s vámi a vašimi dětmi.
Přejeme tedy vám, nám, ale hlavně vašim dětem, aby jste k nám do
mateřské školy chodili rádi, v případě problému abychom našli vţdy

společné řešení, které povede k vzájemnému porozumění a dobré
spolupráci.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Víceměřice
*****
Je tady podzim.
Zahrádkáři sklízí zbývající část úrody na svých zahrádkách a připravují
půdu, stromy, keře a trvalky k zimnímu odpočinku. Čistí a ukládají nářadí
na svá místa, aby opět na jaře, jako kaţdoročně, tyto své nepostradatelné
pomocníky uchopili do svých rukou.
S podzimem pro zahrádkáře přichází i období, kdy mají více času na jinou
činnost – zhodnocení si, co vše se podařilo a co mohlo být uděláno jinak,
aby výsledek byl lepší, čas na vzdělávání se i na zábavu. V činnosti
základní organizace Českého zahrádkářského svazu v naší obci tomu není
jinak s tím rozdílem, ţe nejde o aktivitu jednotlivce, ale snahu všech členů
výboru připravit akce pro naše členy a sympatizanty. Na září jsme
připravili tématický zájezd do parku v Lednici, na zámek ve Valticíh, na
slovanské sídliště v Mikulčicích, kde se nachází celkem 13 základů
kostelů z období 8-9 století. Zakončení se mělo konat ve vinném sklípku
ve Velkých Bílovicích. Veškeré vynaloţené úsilí bylo marné. Přihlásilo se
málo zájemců.
V nastávajícím období předpokládáme uspořádat mikulášskou zábavu pro
dospělé a besídku s Mikulášem pro děti, mládeţ i dospělé. Jsme
přesvědčení, ţe loňskou akcí výstavy a degustace jsme v dobrém přispěli
k vytvoření předvánoční i vánoční pohody. Zatím není pevně stanoven
termín, ale naší snahou je koordinovat tyto akce s termíny akcí Domova u
rybníka. Jak jsme jiţ informovali, chceme pokračovat v soutěţní degustaci
kvašeného zelí, nakládaných okurek a vyrobených zeleninových salátů.
Určitě připravíme zajímavé ceny pro vítěze. Připravte si proto své vzorky,
je ještě dost času. Pro tuto akci zatím hledáme vhodný termín, který
s časovým předstihem oznámíme všem občanům. Věříme, ţe i Vy si
najdete chvíli času a připravovaných akcí pro naše občany se podle svých
moţností účastníte.
RSDr. Ševčík Ludvík, předseda ZO ČZS

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VÍCEMĚŘICE
V přízemí budovy obecního úřadu je umístěn sběrný box, do kterého
můţete odkládat všechny nepotřebné elektrospotřebiče a elektronická
zařízení, která se do boxu vejdou. Např. fény, toustovače, holící
strojky,hračky, fotoaparáty, vrtačky, klávesnice – myši, kalkulačky,
mobilní telefony či různé baterie.
*****
V obci byly ke stávajícím kontejnerům na tříděný odpad umístěny
kontejnery na papír. Vyuţijte této moţnosti a třiďte odpad!
*****
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – oprav,
údrţbových a revizních prací – bude přerušena dodávka el. energie v naší
obci dne 27. 10. 2008 v době do 7:30 do 14:30 hod. Vypnutá oblast od č.
81 po č. 109.
*****
Občanské sdruţení „Na cestě k prosperitě, o.s.“, které je sdruţením obcí,
podnikatelů a neziskových organizací v území mikroregionů Němčicko a
Předina, se sídlem ve Víceměřicích, jehoţ jsme členem.Toto sdruţení
usiluje o získání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova pro následujících 5 let pro všechny subjekty z daného regionu
v tzv. programu LEADER. Více o tomto programu se dozvíte na
www.nemcicko.cz.
*****

Pohledy do minulosti
Při čtení prvních řádků tohoto příspěvku Vás můţe napadnout, jakouţe
to má souvislost s minulostí. Jedná se o nově vybudovaný rybník
s přilehlými mokřady, který v posledních letech byl vybudován na území
našeho katastru a který tak přispěl k obohacení okolní přírody. Zachování
celé řady ohroţených ţivočichů, návratu a usazení nových druhů, zejména
ptáků.
Při studiu archivních materiálů o uspořádání a ţivotě v naší obci jsme
v centrálním archivu v Praze narazili na katastrální mapu z roku 1838. Na
ní je zakreslen rybník přibliţně na stejném místě jako je nynější nový
rybník. Toto zjištění bylo podnětem k úvahám o jeho obnovení. Přispělo
k tomu také to, ţe uvedená lokalita byla většinu roku zamokřena, její
obdělávání a vyuţití bylo omezeno. Vybudovaný odvodňovací systém
neplnil svoji funkci a plocha postupně zarůstala dřevinami z náletu. A tak
po řadě sloţitých jednání a řadou příslušných a povolaných institucí a
organizací byl vypracován a odsouhlasen projekt dotovaný z centrálních
fondů pod názvem „Revitalizace Aleje“.
Tento projekt byl úspěšně dokončen a dnes jiţ můţeme hodnotit do
jaké míry se vytýčený záměr podařil. Vedle estetických pohledů, které
rozhodně přispěly k obohacení okolní přírody, značně přispěl k zachování
celé řady vzácných ţivočichů, návratu těch, kteří v předchozích letech
nebyli zde ţádnou vzácností, přistěhování a usazení nových druhů,
zejména vodních ptáků, přechodného pobytu ptáků při toulkách za
potravou, nebo při stěhování ptactva na jih a obráceně.
Z ţivočichů, které spíše uslyšíme neţ uvidíme, to jsou ţáby. Odborní
pracovníci specialisté, kteří zde prováděli průzkum, zjistili kolem deseti
druhů ţab. Je mezi nimi vzácný skokan ostronosý. Z dalších druhů to jsou
skokan hnědý, skokan zelený a skokan skřehotavý, ropuchy obecná a
zelená, rosnička zelená, kuňka ohnivá a kuňka ţlutobřichá. Ze zvířat
můţeme při procházce kolem vody zahlédnout ondatru.
Nejvíce viditelní jsou však ptáci. Kaţdému kdo touto lokalitou
prochází, ihned padne do oka rodinka labutí, která se zde trvale usadila a
v letošním roce úspěšně vyvedla sedm mladých. A máme-li sebou rohlík,
je ochotna připlavat prakticky na dosah ruky. Z dalších vodních ptáků,
kteří se zde usadili a zasídlili, můţeme jmenovat kachnu březňačku,

několik párů lysky černé, párek vzácnější potápky roháče, poláka velkého,
několik párů potápky malé a slípku zelenonohou.
Z ostatních ptáků v tomto prostoru zahnízdila čejka chocholatá, která je
typická neustálými změnami v letu a mezi pozorovateli a milovníky
ptactva se jí říká letec akrobat.
V průběhu roku zde však můţeme vidět druhy ptáků, kteří zde sice
nehnízdí, ale hledají zde potravu nebo odpočinek při stěhování a přeletu do
jiţních krajin. Jsou to například volavky šedá a vzácná volavka bílá.
V jarním období se zde pohybovalo hejno racků chechtavých. V době tahu
si zde udělalo přestávku hejno divokých hus, které po několik dnů chodily
na pastvu na sousední pole s osením. Byly velice ostraţité, měly jednu
pozorovatelku, která hlídala, zatímco ostatní se pásly. Při sebemenším
podezření se klidily na vzdálenější stranu pole nebo rybníku, nebo odlétly.
Závěrem bychom mohli konstatovat, ţe pohled do minulosti byl
impulsem k uskutečnění projektu „Revitalizace Aleje“ a občanům tak
vznikl nový, příjemný a poučný prostor na procházky a toulky okolní
přírodou.
Ing. Jan Zahradníček
*****

Pranostiky
Září
Co srpen nedovařil, září nedosmaţí.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát kaţdý strom.
Bouřka v září, sníh v prosinci.
Jaké počasí v září, tak se i březnu vydaří.
Září, na léto jde stáří.
Říjen
Po teplém září zle se říjen tváří.
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny
potrvají.
Je-li říjen velmi zelený, bude zato leden hodně studený.
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě.
Spadne-li v říjnu listí, bude mokrá zima.
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.

Čaj z máty peprné
Máta peprná má výraznou vůni a chuť. Ranní šálek osvěţujícího mátového
čaje dává jistotu, ţe den začínáme svěţe a čile a ţe takový je zpravidla i
celý den. Svými povzbuzujícími účinky pomáhá mátový čaj v širším
spektru. Má příznivé účinky na nervovou soustavu, mírní bolesti,
podporuje vylučování ţluči, trávení, zabraňuje nadýmání, uvolňuje křeče a
má osvěţující a protizánětlivé účinky, v ní obsaţené třísloviny mají i
protiprůjmový účinek, dobře působí při běţných nachlazeních a horečce,
osvědčuje se i při pálení ţáhy, nebo jen tak k uhašení ţízně.
Do konvice se dají dvě čajové lţičky řezaných sušených či čerstvých listů,
zalijí půl litrem vroucí vody, konvice se zakryje a nechá deset minut
odestát. Čaj má zlatovou barvu. Pije se neslazený.
*****

Listopad
Kdyţ ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.
Kdyţ krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáři.
Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima aţ k létu.
Jestliţe sníh listopadový dlouho zůstane, více neţ hnůj polím prospěje.
Jaký listopad, takový březen.
Prosinec
Kdyţ prosinec bystří, po vánocích jiskří.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Prosinec, kdyţ je mu zima, halí se v bílý koţich.
Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.
Kdyţ v prosinci mrzne a sněţí, úrodný rok na to běţí.
*****

