Váţení spoluobčané,
ani se nechce věřit jak čas utíká, ale opět máme před sebou svátky
vánoční a konec roku. Je doba hodnocení roku končícího a plánování
roku příštího. V letošním roce se podařilo dokončit úpravu spodní části
obce „Chaloupky“. Provedla se oprava mostu a vozovky včetně vpustí a
obrubníků. Také se dokončila výsadba zeleně. Zastupitelstvo chystalo
další projekty pro rozvoj obce. Nová výstavba se zbrzdila z důvodu
neochoty majitelů pozemků s odprodejem případně s cenou 35,- -50,- Kč
za zemědělskou půdu. Musím podotknout, ţe cena odhadní je cca 9,-Kč. A cena kupní v současné době do 6,-- Kč. Z tohoto důvodu se musí
změnit územní plán obce a výstavbu přesunout přes nevykoupený
pozemek. To také znamená změnu územního a stavebního povolení.
Mohu slíbit, ţe budeme pokračovat ve výstavbě a rozšiřování obce.
V naší příspěvkové organizaci Domov u rybníka došlo k rozšíření
oddělení č. 7, dále pak k modernizaci prádelny a dokončení opravy
střechy na hlavní budově. Do konce roku bude zakoupeno vozidlo pro
přepravu uţivatelů odkázaných na pohyb pomocí invalidního vozíku.
Zdařilo se nám také setkání rodáků. Jak počasí, tak program se vydařil a
hlavně účastníci odjíţděli a odcházeli spokojeni. V této souvislosti chci
poděkovat všem organizacím v obci, za jejich spolupráci s obecním
úřadem a jejich bohatou činnost. O plánech do budoucna rozhodne
zastupitelstvo a námětů je opravdu mnoho. Vţdy opravdu záleţí na
zajištění financí. Z rozpočtu obce se ţádné větší akce dělat nedají.
Závěrem přeji všem radostné proţití svátků vánočních, bohatého Jeţíška,
mnoho štěstí, zdraví a elánu v novém roce.
Zároveň si Vás dovoluji pozvat na jiţ tradiční silvestrovský ohňostroj.
Antonín Dostálík, starosta

*****

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pátek 26. září 2008 v 18. 00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu finančního výboru
4. oznámení o úpravě ceny stravenek Domova u rybníka, p.o.
5. plán úpravy standardů vypracované pracovníky Domova u
rybníka, p.o.
6. Stanovy občanského sdruţení Šikovné ruce, o.s.
7. zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Víceměřice za rok
2008 provedenou Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17.
9. 2008
8. výpověď paní Máčalové Marty z prostor restaurace v Bloudníku
ke dni 31. 10. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. finanční příspěvek obce ve výši 28 000,00 Kč SDH Víceměřice
na opravu stříkačky PS-12
3. poplatek za půjčování stolů a laviček /majetek obce/ - 10,00 Kč/ l
kus/ l den
4. zapůjčení hudební aparatury z obce – poplatek pro organizace
v obci 100,00 Kč/ l den, pro občana obce: 200,00 Kč/ l den a pro
cizí občany: 300,00 Kč / l den. Aparaturu smí obsluhovat jen p.
Fialka Vít nebo p. Kurečka Luděk. Odměnu pro ně si domlouvá
kaţdý individuálně.
5. rozpočtové opatření č. 2/ 2008 Domova u rybníka, p.o.
6. pronájem části nemovitosti „vilky„ č.p. 127 v uţívání Domova u
rybníka, p.o. pro jejich zaměstnance, kteří se ocitli v tíţivé
sociální situaci.

7. rozpočtové opatření obce č. 2/ 2008 po zapracování změn
z rozpočtového opatření Domova u rybníka, p.o. a příspěvku pro
SDH Víceměřice
8. předání
revitalizované části „Aleje“ /rybníka/ a přilehlé
zatravněné plochy k bezúplatnému uţívání Občanskému sdruţení
Šikovné ruce, o.s. - od 1. 11. 2008 na dobu 1 roku
9. předání areálu v Bloudníku k bezúplatnému uţívání Občanskému
sdruţení Šikovné ruce, o.s. – od 1. 11. 2008 na dobu l roku
10. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 20. 9. 2002 - pro
organizační sloţku obce: Obecní knihovna Víceměřice
11. Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 14. října 2002 - pro
příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Víceměřice
12. Spisový a skartační řád Obce Víceměřice
13. kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 241/ 18 a stavební
parcely č. 212 mezi obcí Víceměřice a manţely Petrou a Ing.
Tomášem Hrdými, za vzájemně ujednanou kupní cenu 6 600,00
Kč.
14. kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 241/10 a stavební
parcely č. 207 mezi obcí Víceměřice a panem Martinem
Kyselákem, za vzájemně ujednanou kupní cenu 6000,00 Kč.
15. ţádost pana Jana Vystavěla o prodlouţení nájemní smlouvy na
pozemek parc. č. 241/7 v k. ú. Víceměřice do 31. 10. 2008
16. ţádost pana Jaromíra Matouška o prodlouţení nájemní smlouvy
na pozemek parc. č. 241/8 v k. ú. Víceměřice – termín kolaudace
musí být do 31. března 2009.
17. sloţení pětičlenné komise pro výběrové řízení na funkci ředitele
/ředitelky/ Domova u rybníka, p.o.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce jednat s Instou o zajištění údrţby kanalizace a
ČOV v obci – termín: příští zasedání
2. starostovi obce zahájit jednání s okolními obcemi o moţných
změnách v provozování veřejného vodovodu v obcích – termín:
příští zasedání

3. starostovi obce – zajistit písemné vyjádření ohledně bezúplatného
převodu nemovitosti ve vlastnictví státu do vlastnictví obce /
jedná se o nemovitost č.p. 109 /
4. starostovi obce zahájit jednání se zájemci o stavební místa v obci,
připravit smlouvy o smlouvách budoucích – termín příští zasedání
5. pověřuje starostu obce přípravou a podáním ţádostí o dotační
tituly
6. zastupitelům pokračovat v jednáních s majiteli pozemků, které
by obec chtěla vykoupit za účelem získání dalších stavebních
míst v obci – termín příští zasedání

*****
Pohledy do minulosti
V posledních letech můţeme pozorovat, ţe nám v obci přibývá
nových rodinných domků a tím i nových obyvatel. V historii obce
však takový přírůstek nebyl tak častý. Z kronik, matrik a dalších
archivních materiálů si můţeme udělat představu z následujícího
přehledu počtu domů a obyvatel v naší obci od roku 1793 do
dnešního dne.
rok:
počet domů: počet obyvatel:
1793
38
293
1839
61
380
1850
65
379
1869
73
422
1880
72
413
1890
73
422
1900
77
485
1921
83
504
ústav: obec celkem:
1930
115
495
91
586
1950
127
440
285 735
1961
124
495
220 715
1970
125
441
250 691
1980
118
396
245 641

1991
130
341
250 591
2008
155
365
206 579
Z tohoto přehledu můţeme vyčíst, ţe větší rozvoj výstavby za
posledních dvě stě let byl ve dvacátých a třicátých letech minulého
století mezi dvěma světovými válkami a v posledních deseti letech
tohoto století.
Porovnáváme-li počty domů a počty obyvatel za posledních 150 let
vidíme, ţe počty domů se téměř zdvojnásobily, ale počty obyvatel
zůstávají zhruba na stejné úrovni. Na základě těchto údajů si můţeme
udělat představu za jakých podmínek a na jaké úrovni lidé ţili. Tak
například v roce 1820 bylo 51 domů a 61 popisných čísel. Většina
domů měla jen jednu světnici a jednu komoru. Všechny domy byly
jen přízemní, jen zámek měl jedno poschodí. Podrobnější přehled
nám ukazuje následující tabulka:
Druh stavby:
počet: počet světnic: počet komor:
zámek
1
19
2
vrchnost
1
2
1
dvůr
1
2
1
mlýn
1
2
1
škola (obec)
1
1
1
hospoda
1
2
1
palírna
1
2
1
selský dům
1
3
1
selský dům
9
2
1
selský dům
4
1
1
chalupa
2
2
1
chalupa
5
1
1
domek
1
2
1
domek
28
1
1
domek
1
1
pastouška
1
1
1
pastouška
1
1
Z údajů a počtu domů a jejich vybavení z roku 1820 a srovnáním
s počty obyvatel z této doby si můţeme udělat představu, v jakých
podmínkách se v této době ţilo. Snadno si můţeme vypočítat, ţe na
jednu světnici připadlo téměř šest obyvatel. Porovnáme-li to

s dnešním stavem tak na jeden dům připadají 2, 3 obyvatelé, ale
v přepočtu na jednu světnici to není ani jeden občan.
Ing. Jan Zahradníček

*****
Váţení spoluobčané!
Podobně jako minulý rok i letos Vám chci připomenout, ţe máme
v obci knihovnu se spoustou zajímavých knih. Nastaly nám dlouhé
zimní večery, které můţeme vyplnit čtením. Navštivte obecní
knihovnu a jistě si vyberete podle vlastní záliby ke své spokojenosti
a radosti ze čtení i poučení.
Knih různých ţánrů je v knihovně celkem 2700. Pro širší výběr a
uspokojení čtenářů se 2 x do roka půjčují knihy z výměnných fondů
regionální knihovny v Prostějově. Jsou to svazky nově vycházející.
Přiveďte nebo vyšlete do knihovny své děti. Jistě by si nějakou
pěknou knihu vybraly. Půjčujeme také časopisy a to: Vlastu, Ţenu a
Ţivot, Biblio, Čtyřlístek a Kosmo girl.
K dispozici jsou i dva počítače s veřejným přístupem na internet.
Pro nové spoluobčany: knihovna se nachází v budově obecního
úřadu a je otevřena vždy:
v pondělí od 16:00 hod. – 18:00 hod. (půjčovna + internet)
v pátek od 16:00 hod. – 18:00 hod. (jen internet)
Nakonec chci připomenout jakým dobrodiním pro lidstvo byl vynález
knihtisku. Postaral se o to Johann Gutenberg, rodák z Mohuče,
nedaleko Frankfurtu nad Mohanem. Původně brusič drahokamů,
zrcadel a zlatník. S knihtiskem začal experimentovat na počtáku 50.
let 15. století. Jeho prvním dílem byla Bible – ta byla vytištěná
v letech 1454 – 55. Dochovalo se něco zlomků a 36 úplných
exemplářů v různých světových knihovnách. Na jeho památku bylo
v Mohuči zřízeno Gutenberkovo muzeum, jehoţ návštěva by byla pro
milovníky knih jistě zajímavá, ale přece – do naší knihovny to máme
blíţ. Takţe přijďte a vyberte si!
Přeji Vám všem příjemné proţití Vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví a úspěšný celý nový rok!
Aneţka Novotná, knihovnice

Váţení zákazníci,
dovolte mi, abych Vám poděkoval za důvěru v naši společnost MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. v letošním roce a informoval Vás o nejdůleţitějších novinkách,
které se chystají v roce 2009.
V průběhu září a října proběhl telefonický průzkum spokojenosti našich zákazníků na
Moravě. Operátorky oslovily více neţ tisíc zákazníků z okresů Olomouc, Prostějov a
Zlín a ptaly se jich na jejich názor a zkušenosti s vodou. Zákazníci skupiny Veolia Voda
v České republice jsou z 90,1 % spokojeni s poskytovanými sluţbami. Podobně se
vyjadřují i o kvalitě dodávané pitné vody nebo přístupu našich zaměstnanců.
K potěšujícím zjištěním patří, ţe rok od roku stoupá počet spotřebitelů, kteří pijí vodu
z vodovodu. Za Vaši důvěru v náš produkt – pitnou vodu – bych Vám tedy chtěl
poděkovat především. Znalost dodavatele a značky Veolia byla na Moravě oproti
dřívějším letům horší, ale objektivně je tato skutečnost dána změnou jména společnosti
v letošním roce.
Zásadní důraz klademe na spokojenost zákazníků a jim poskytované sluţby. Novinkou
pro příští rok, která také vyplývá z přání Vás zákazníků, je nová BEZPLATNÁ
zákaznická linka. Do současnosti fungovala v okresech Olomouc a Prostějov linka
modrá, tedy linka za cenu místního hovoru. Modrá tedy bude od nového roku zrušena a
nahrazena zelenou = bezplatnou zákaznickou linkou:

800 100 063 – nová bezplatná linka společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a. s.
Na této zákaznické lince můţete 7 dní v týdnu hlásit poruchy vody či kanalizace, řešit
změny v zákaznických otázkách či získat informace jako nový zákazník. Dále na ní lze
získat informace o vodě a platbách za ni.
Další novinkou, která Vás – zákazníky potěší, je nová tvář našich webových stránek.
Kromě nového vzhledu však web www.smv.cz nabízí aktuální pohled na odstávky a
kvalitu vody a hlavně přístup do zákaznických dat. Spotřebitel - po zadání evidenčního
čísla odběratele (EVČO), které se nachází na kaţdé naší faktuře – tak můţete on-line
prohlíţet přehled svých faktur a jím provedených plateb faktur a záloh.
Závěrem mi prosím dovolte, abych Vám jménem společnosti MORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. – Vašeho dodavatele vodohospodářských sluţeb - popřál mnoho
zdraví, osobních úspěchů a spokojenosti do nového roku 2009.
Ing. Martin Bernard MBA
generální ředitel společnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Akce Domova u rybníka
Opět uplynul další čtvrt rok a máme tu moţnost vám dokázat, ţe tady
v Domově u rybníka jen tak nezahálíme. Jako vţdy proběhlo spoustu
akcí jak přímo v domově, tak jsme se zúčastnili akcí mimo Víceměřice.
Dovolte, abychom vám z toho mnoţství jen pár akcí přiblíţili víc.
Říjen:
Domov číslo 3 jel 7. října na výlet do ZOO – Lešná.
Podzim byl teplý, a tak se velmi dobře ještě sportovalo venku.
8. října vyjelo naše muţstvo fotbalistů do Kyjova. S ostatními
muţstvy naši borci bojovali jako lvi a díky své houţevnatosti
přivezli 1. místo.
Další den jsme se vydali do prostějovského divadla na koncert
„Jam & Bazar“. Revivalové vystoupení skupin ABBA, Boney
M, Bananarama bylo prostě úţasné.
Na 14.10. jsme se zvlášť těšili. Jelo se totiţ za našimi
kamarádkami do Klentnice. Kaţdoroční „Ples našeho srdíčka“
je uţ od léta očekávanou událostí na které za ţádných
okolností nemůţeme chybět. Opět jsme se setkali s holkami
z Klentnice, mohli s nimi poklábosit, co u nich i u nás
nového, zatancovat si a samozřejmě pro nás měla děvčata
nacvičené předtančení. Naše přátelství uţ trvá pár let a za nás
můţeme s naprostou jistotou říci, ţe jsme moc rádi, ţe ty naše
klentnické holky máme.
16.10. jsme se zúčastnili Sportovních her pro těţce mentálně
postiţené v Němčicích nad Hanou.
Středa 22.10. byl velký den. Celé sedmé oddělení jelo na
celodenní výlet do Zlína. Prošli si ZOO, dozvěděli se, jak a
čím se krmí zvířata, jak se o ně starat, atd. Zrovna velká část
kluků ze sedmičky jsou ti šikovní, kteří se starají o naše
zvířata, takţe bylo spojeno příjemné s uţitečným. Takové
předávání zkušeností je vţdy k něčemu dobré. Odpoledne se
pak výletníci přidali k nám ostatním, kteří jsme taky jeli do
Zlína, ale úplně z jiného důvodu. A to za kulturou na
Revivalovou show, kde jsme opět potkali naše staré známé
Jam & Bazar se skvěle připravenou produkcí. Všichni jsme si

to báječně uţili a myslím ţe pokud někde na blízku budou
zase vystupovat, tak u toho budeme chtít být.
Listopad:
Po celou dobu pokračovala canisterapie ve Vyškově.
11.11. – Kuţelky ve Šternberku
13.11. – Den otevřených dveří ve stacionáři v Prostějově
Tak jako kaţdým rokem, stejně i letos bylo na nás uspořádat
Kateřinskou veselici. A protoţe se přece veselit nebudeme
sami, naše pozvání přijaly naše kamarádky z Klentnice a
z Bílska. Ve dvě hodiny odpoledne to vypuklo. Na všechny
čekala vyzdobená košíkárna, stoly se na nás smály svým
občerstvením a hudba zvala k tanci. Čas uháněl jak splašený a
uţ tady zase bylo rozloučení. Naštěstí ne na dlouho. Byli jsme
pozváni na mikulášskou zábavu do Klentnice. Bohuţel na den
, kdy máme akci tady, ale paní ředitelka z Klentnice
operativně zajistila kvůli nám změnu datumu, takţe se zase
všichni sejdeme.
Prosinec:
To, ţe jsme sportovci kaţdým coulem, jsme zase dokázali
3.12. v Břeţanech na Mikulášském turnaji ve stolním tenise.
Díky Zdeňkovi Ringlovi máme putovní pohár a Josef Vlček
skončil čtvrtý. Ještě jednou gratulujeme.
I nás navštívil Mikuláš. V pátek 5. prosince byl za námi
s čertem i andělem. Všem rozdali mikulášské balíčky a ani
tento rok si čert nikoho neodnesl.
Ještě ten večer jelo pár uţivatelů na Galakoncert do Přerova.
Celým programem nás provedla Petra Černocká, vystupoval
Janek Ledecký a taky Ondra Ruml. Všem se nám to moc
líbilo.
V prosinci nás čekají ještě další akce, ale o těch aţ příště.
Až půjdete takhle k večeru na zimní procházku, zkuste to vzít kolem
našeho Domova. Letos poprvé v historii máme i světelnou výzdobu.
Příštím rokem, slibujeme, bude ještě bohatší.
Dovolte nám touto cestou popřát vám všem příjemné proţití svátků a
šťastný Nový rok.

Oznamujeme všem našim příznivcům, spolupracovníkům, kamarádům,
ţe máme jiţ novou internetovou adresu: www.domovurybnika.cz.
Petra Matovská

*****
Opět se nezadrţitelným tempem blíţí konec roku a s ním i spojené
nejkrásnější svátky v roce. Kdyţ se řeknou vánoce – někomu se vybaví
rozsvícený stromeček a pod ním spousta dárků, někomu rozzářené oči
dětí šťastně rozbalující dárky. Někdo si vybaví spoustu dobrého jídla a
pití. Neodmyslitelně k Vánocům ale patří i řada vůní, které máme
spojené právě s vánočními svátky.
Skořice - tedy kůra stále zelených stromů příbuzných s vavřínem. Je
oblíbeným kořením a také léčivem odnepaměti. Původně se pouţívala
hlavně v Číně, znali ji ve starém Egyptě a v době antiky ji do Evropy
přivezli féničtí a arabští obchodníci. Skořicovník má mnoho botanických
druhů, ale pěstují se jen dva. Nejdéle známá je skořice čínská/ kasia/,
jejíţ kůţe je hrubší a nevytváří typické dvojtrubky, ale jen napůl otevřené
trubky nebo pruhy. Je méně voňavá a má lehce svíravou chuť. Za
nejkvalitnější je povaţována skořice cejlonská. Má příjemně nasládlé,
jemné a silné aroma a vonnou ostřejší chuť. Kůra cejlonské skořice se po
usušení stáčí do typických dvojtrubek, které se řeţou a takto se prodávají.
Odřezky se melou a prodávají jako známý voňavý prášek. Skořice je
výbornou přísadou nejen při přípravě sladkých jídel, ale skvěle se
uplatňuje při přípravě masa/ hlavně jehněčího a hovězího/. Skořice se
přidává téţ do horkých nápojů/ svařené víno, horká čokoláda nebo káva/.
Aţ vás bude trápit rýma a chřipka, uvařte si velmi chutný skořicový čaj
s medem - přelijte 1 lţičku mleté skořice 2 dcl vroucí vody a čaj oslaďte
podle chuti medem.
Pomeranče – lze pouţít na vytvoření různých dekorací v bytě nebo při
přípravě slavnostních delikates. Pomeranče, nejznámější z citrusových
plodů, pochází z Číny a jihovýchodní Asie. Do Evropy se dostaly během
kříţových výprav a začaly se pěstovat v Itálii a ve Španělsku. Dnes se
pomerančovníky pěstují hlavně ve Španělsku, Izraeli, Jiţní Africe a Jiţní
Americe. Největší je skupina sladkých pomerančů, která se rozděluje na

tři druhy. Pomeranče jaffas jsou šťavnaté, chutné a voňavé a jejich
silnější kůra se snadno loupe. Pomeranče valencia mají tenkou kůru a
jsou také šťavnaté. Poslednímu druhu, pomerančům navel, se někdy říká
také pupkovité. Mají totiţ druhý malý plod vrostlý dovnitř. Dalším
druhem, který se v obchodem objevuje jen v zimních měsících, jsou
krvavé pomeranče, které mají typickou tmavou barvu duţniny a
sladkotrpkou chuť. Jejich čerstvě vymačkaná šťáva je výborným a
zdravým nápojem.
Vanilka – na pohled sice nevypadá nijak přitaţlivě ani chutně. Co ji však
činí neodolatelnou, je její vůně a chuť, které jsou pro vánoční pečení a
vaření tak příznačné. Jedná se o omamně aromatický plod krásné
orchideje pocházející z Mexika a Střední Ameriky. Jiţ Aztékové si
vanilku přidávali do horké čokolády. Vymysleli také techniku
konzervace tobolek střídavým sušením na slunci a vlhnutím ve stínu. Tím
získá vanilka typickou chuť a silné, specifické a nádherné aroma.
Nejkvalitnější tobolky mají tmavě hnědou barvu, jsou vláčné, ale pevné a
pokryté popraškem aromatických bílých krystalů. Protoţe je pravá
vanilka velmi drahé koření, objevilo se na trhu mnoho nepravých
vanilek, často synteticky vyrobených /například vanilin/. Nejlepší je
kupovat celé tobolky, které lze uchovat delší dobu v dobře uzavřené
sklenici. Vanilku lze pouţívat do sladkých pokrmů, ale v malém
mnoţství i do některých slaných jídel.
Rum – původ slova rum není zcela jasný. Mohlo vzniknout zkrácením
dřívějšího označení rumu rumbullion, coţ znamená velká vřava. Jiná
teorie odvozuje název rumu od velkých holandských sklenic na
alkoholické nápoje, kterým se říká roemer v angličtině rummer. Slovo
rum ale můţe pocházet i z latinského názvu pro cukr a cukrovou třtinu –
saccharum officinarum. Právě cukrová třtina je základem pro výrobu
toho pravého rumu. Proto se také typicky český alkohol, kterému se u nás
aţ do roku 2002 běţně říkalo rum, smí po vstupu do EU prodávat pouze
pod jiným názvem/ například tuzemák/. Pochází totiţ z obilné, ale
především bramborové melasy. Sladkému cukroví, moučníkům, ale i
různým druhům masa dodá rum nezaměnitelnou a lahodnou příchuť a
svůdnou vůni. A má ještě jednu nespornou výhodu. Kdyţ totiţ zbude,
určitě ho dokáţete zuţitkovat.

Zdají se vám sny o Vánocích a vůbec o všem, co s nimi souvisí? Nyní
můţete zjistit, co takové sny mohou podle snáře znamenat.
Vánoce – pokud se ve snu ocitnete přímo o Vánocích a příjemně si je
uţíváte, pak vás kromě nich čeká v brzké době také účast na příjemné
slavnosti. Sny o Vánocích téměř v kaţdém případě věstí něco pozitivního
nebo dobrého. Pokud ve snu vidíte vánočním stromeček, pak vás čeká
šťastný rodinný ţivot. Vaši oblíbenost v okolí vám přináší sen, ve kterém
dostáváte dárky. Pokud je naopak dáváte, pak nejenţe jste oblíbeni, ale
navíc kolem sebe budete šířit štěstí.
Ryba – pokud se vám ve snu zjeví velká ryba, pak vás čeká důleţité
předsevzetí. V případě malé ryby nevole. Bude-li mrtvá, potom vás
budou do konce roku pronásledovat nepříjemné klepy a pomluvy. Jestli
se budete ve snu pokoušet rybu chytit, měli byste si dát velký pozor na
své přátele a spolupracovníky. Budete totiţ zahrnuti falešnými sliby.
Daleko příjemnější uţ je ale sen o tom, jak si na rybě pochutnáváte.
V tomto případě vás čeká štěstí v loterii. Kdyţ si ale dopřáváte k rybě i
omáčku, pak vás dluhy neopustí. V souvislosti s rybou se pak jeví ještě i
rybí kost. Pokud se vám podaří ji polknout, pak budete muset bojovat
s překáţkami.
Sníh – většina z nás si přeje bílé vánoce. Pokud se sníh objeví ve vašich
snech, nevěstí to vţdy něco příjemného. V případě, ţe sníh jen vidíte, pak
se připravte na změnu poměrů. Kdyţ se v něm brodíte, s největší
pravděpodobností upadnete do nesnází. Jestliţe jste ho ve snu viděli
padat, čekají vás těţkosti v obchodě. Zklamání v lásce pak přináší
sněhulák. Zachránit vás můţe jen opravdu velká hromada sněhu, která
značí štěstí.
Svíčky – málokdo si dokáţe představit Vánoce bez svíček.. Snění o nich
znamená jak příjemné tak i méně vlídné věci. Pokud je vidíte hořet, pak
budete pozváni k zábavě. Pokud je zapalujete – naleznete dobré přátele.
Pokud je nesete a přitom hoří, můţete očekávat šťastné události.
V případě, ţe zhasnou, pak se vaše naděje nesplní. Pokud se vám ve snu
zjeví svíčky z bílého vosku, pak si musíte chránit nevinnost. Můţe se
vám zdát i o svícnu. Nésti jej značí, ţe máte dobré přátele. Pokud je bez
světel, čekají vás starosti. Jestliţe jsou na něm hořící svíce, pak se
radujte, s největší pravděpodobností na vás čeká radostná zpráva.

Vánoční svátky se neobejdou bez kousku ţivé přírody, který do našich
domovů přinese novou naději na další jaro a vytvoří příjemnou
atmosféru. Kromě stále zeleného jehličí a suchých květin a plodů si
mnozí z nás zvykli krášlit slavnostní tabuli i ţivými květy připomínající
jaro. Vţdyť přece čas vánoční je i časem zimního slunovratu. Existuje
celá řada pokojových rostlin, které se probouzejí k ţivotu tehdy, kdyţ
jiné mají období zimního klidu. Vedle vánoční hvězdy a vánočního
kaktusu patří tradičně k vánočním květinám i bramboříky. Jejich
exotický a tak trochu extravagantní vzhled se do moderního interiéru
báječně hodí. Ozdobíme-li květináč bramboříku sněhovým tmelem,
bude vypadat jakoby rostl z čerstvé sněhové nadílky. Chcete darovat
milý ţivý dárek? Nemusíte shánět psa nebo kočku, ale upravit květináč
s bramboříkem - pouţít můţete i starší květináč, který zbavíte nečistot.
Štětcem nebo špachtlí naneste na povrch umělý sníh. Po zaschnutí
můţete květináč přizdobit vhodně barevnou stuhou.
MUDr. Margita Mézlová

*****
Předvánoční čas v MŠ Víceměřice
Zima, to je bílá paní
těšíme se všichni na ni.
Potom přijdou vánoce,
přesně jednou po roce.
Rok se s rokem sešel a opět je tady prosinec. I my v mateřské škole se
snaţíme tento měsíc proţívat v radostné a veselé atmosféře. Paní učitelky
si s dětmi vyzdobily školku papírovými ozdobami, všude to voní
vánočními perníčky, které si děti napekly a ozdobily. Suší se ovoce na
stromeček, vyrábějí se vánoční přáníčka, dárečky pro své blízké a kreslí
se dopisy pro Jeţíška.

5. prosince navštívil školku Mikuláš z DDM Němčice nad Hanou
A protoţe Mikuláš chodí s čertem, děti se velice „zajímavě“ rozpovídaly
o tom, za co by si u nich doma mohl někoho odnést čert. Děti se
seznámily s historickou postavou Mikuláše, jeho významem a poté
Mikuláš s čertem a andělem mateřskou školu navštívili a dětem předali
nadílku.
10. prosince v 16.00 hodin jsme se sešli s rodiči a společně jsme zhotovili
vánoční svícny a věnečky, které si všichni odnesli domů, aby si ozdobily
jejich domovy.
15. prosince nás ještě čeká návštěva divadelního představení
v Němčicích nad Hanou – „Vánoční pohádky“.
17. prosince se předškolní děti vypraví do zdejšího Domova u rybníka,
aby svým vystoupením potěšily občany, kteří budou trávit vánoční
svátky v domově důchodců. Děti si pro ně připravily básničky, písničky i
vánoční přáníčka.
19. prosince čeká děti spousta práce. Příprava obloţených chlebíčků,
chuťovek, prostření sváteční tabule, poslední zkouška na besídku pro
rodiče. Potom uţ zbývá pouze očekávat, zda Jeţíšek navštíví také naši
školičku a nadělí dětem dárečky pod stromeček, který uţ stojí ve třídě
krásně ustrojený.
Přejeme nejen všem našim dětem, ale také Vám spoluobčanům
obce Víceměřice veselé proţití svátků vánočních, bohatého Jeţíška a
hodně zdraví v novém roce 2009.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

*****
Mikuláš k nám přišel s čertem opět po roce
Loňský rok se ČZS tato akce dost podařila, zvlášť, ţe se poprvé
předvedly děti MŠ a tak nešlo ani o nápad, ale spíš o tradici a přání, aby
děti i dospělí se v tomto adventním klidném čase sešli a poveselili.
Taneční večer pro dospělé byl přímo v den nadílky sv. Mikuláše, který se
i v sále objevil s doprovodem. Zábava měla spíš komornější ráz, ale i tak

se ti, kteří přišli pobavili, zatančili při dobré hudbě, pochutnali na
připravených tradičních pochutinách.
V sobotu 6. 12. jsme my – zahrádkáři – věděli, uţ po loňsku, ţe musíme
vyvinout všechny síly a energii, protoţe počet dětí roste, MŠ vystupovala
se všemi 24 dětmi a sv. Mikuláš se chystal zase přijít.
Skutečnost předčila očekávání. Po 14:00 hodině se dvéře otevřely a
hrnuly se celé rodiny s dětmi, prarodiči, kočárky. Ti, kteří přišli o půl
hodiny později, neměli ani v tom velikém sále místo. Sál praskal ve
švech, sluníčko zářilo přes výzdobu a světýlka na vyšňořené děti od půl
roku věku nahoru. Děti začaly s programem, byly ukáznění, zpívaly,
tančily i mazurku. První soutěţe je také zaujaly, kaţdý by chtěl být
v obrovském koši a vyhazovat míčky, pak házet krouţky na terče,
tenisáky do košíků. Za 3 barevné tečky či hvězdičky dostaly děti
sladkosti. Pak uţ ode dveří bylo slyšet sv. Mikuláše, který přišel
s krásným andělem a roztomilými čerty. Děti se nebály, přednášely,
zpívaly a tak nikdo nedostal ani uhlí či brambory. Děti se neunaví jen tak
lehce a tak pokračovaly v tanci, skákání, jejich „Jede, jede mašinka“
projela celý sál.
A pak čekaly další soutěţe. Mikuláš nechal pytel bonbonů a krabice
s lízátky a tak jsme na děti spustily z koše déšť sladkostí a to dětem
ručičky nemohly stačit. Za čokolády se vyzpívaly, mikrofon nechtěly dát
ani z rukou.
Pak uţ holčičky začaly těsně obcházet vystavené panenky a kočičky do
tomboly a nastal důleţitý bod – tah čísel. Bohuţel, štěstí nemá kaţdý a
tak se Barbínky dostaly k chlapečkům a autíčka k holčičkám. Ale
nakonec spokojenost byla na všech stranách. Děti s rodiči si povídaly
určitě doma aţ do usnutí, pořadatelé uklízeli i druhý den, ale s dobrým
pocitem, ţe dobrá věc se podařila a dny a hodiny shánění, pečení,
zdobení, vaření, běhání nebyly nazmar, ţe to bylo k sblíţení všech.
A pak ţe Víceměřice jsou malá obec!
Děkujeme Obecnímu úřadu za ochranná křídla, podporu a všem
sponzorům, zvlášť Agrodruţstvu Tištín a samozřejmě všem, kteří přišli.
Mgr. Věra Melíšková

*****

Vzpomínky kronikářky na adventní čas
a nejen mé, ale všech, kteří proţili alespoň druhou polovinu 20. století.
Nejsou to vzpomínky smutné, spíš naopak. Uţ 1. prosince začínaly
„roráty“, ranní mše, tak od 7 hod. A pokud mše uţ nebyly v klášterní
kapli ústavu, chodili jsme aţ do Nezamyslic před vyučováním. A nebylo
to za trest i kdyţ jsme chodili jen pěšky. Veselejší byl čas „Mikulášský“.
Ponoţky či bavlněné punčochy co největší se daly za okna večer 5.12. a
druhý den tam našly určitě všechny děti jablka, hrušky, ořechy, nějaké
sladkosti a hlavně „perníkáře“ – velké perníky s nalepenými postavami.
Ty se vystavovaly uvnitř oken a vydrţely aţ do sv. Lucie, protoţe tato
světice v bílé plachtě často kontrolovala jestli děti všechny perníky
nesnědly a strašila, ţe vyvrtá bříška dětem vrtákem, tzv. šperechtou.
V rodinách se připravovaly střapáče – balil se kostkový cukr do bílých
papírků a staniolu, stahoval se nitkou. Kdo šetřil lístky na potraviny, tak
balil i ledovky či barimandle, protoţe bylo 10 dkg sladkostí na dítě a
měsíc. Stejně tak i čokoláda. A proto se vyráběla doma z kakaa, cukru,
tuku a ořechů a plnila do formiček, pak se balila do staniolu a věšela na
stromeček. V tomto čase se také hojně zabíjela prasátka. Místní řezník
pan Sahánek starší, nejméně jedenkrát týdně zabil vepře a lidi si chodili
pro černou „prdelačku“do konviček, jelítka, jitrnice, ovar a další dobroty.
Na Štědrý den jiţ od II. světové války skoro ve všech rodinách se smaţil
kapr, dělal bramborový salát, ale bez majonézy, ta ještě nebyla
v obchodech a hospodyňky si ji nevyráběly. Polévky byly takové jako
teď, rybí, hrachové, houbové a jídel celkem mělo být devatero.
Dárky byly všude i v těch nejchudobnějších rodinách. Moţná, ţe udělaly
víc radosti, protoţe v obchodech nic moc nebylo. A tak domácí pletené
svetry, šály, čepice, rukavice. Maminky dostaly kolínskou či „ţivé
květy“, tatínci tradiční bačkory či pyţamo. Dětem udělaly velkou radost
kníţky, pastelky, barvičky, plyšoví medvídci, někde moţná i panenky
s vlásky, nějaké dřevěné hračky na kolečkách. A kdyţ kluk dostal vláček
dokonce s kolejničkami, holčičky kočárek či kuchyňku s nádobíčkem, tak
bylo štěstí nebeské.
Teď si děti ani nemohou pamatovat první dárek, protoţe dárků jsou
desítky. Myslím, ţe dříve narození si pamatují třeba kníţku „Broučci“ a
mají ji schovanou dodnes.

Na závěr bych Vám chtěla dát inspiraci k pečení ze 100 let starých
receptů:
Rumové krouţky: 56 dkg hladké mouky, 10 dkg mletých oříšků, 28 dkg
másla, 2 dkg droţdí, mletý anýz.
Upéct v mírnější troubě, namáčet teplé v ředěném či
neředěném rumu a obalit v moučkovém cukru. Sušit na
drţadle vařečky.
Mgr. Věra Melíšková

Upozornění:
Upozorňujeme občany, ţe poskytujeme od 3. prosince tohoto roku
na Obecním úřadě ve Víceměřicích sluţby Czechpointu:
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis z obchodního rejstříku
- Výpis z ţivnostenského rejstříku
- Podání podle ţivnostenského zákona

*****

*****
Pozvánka zahrádkářů na vítání Nového roku 2009 na Kozlově u
vodárny.
Zveme Vás na půlnoční procházku s cílem

Rozloučení se starým rokem a přivítání Nového roku 2009
ve společnosti přátel a spoluobčanů u vodárny na Kozlově. Sraz před
půlnocí u vodárny.
V případě příznivého počasí si uţijeme v klidu nádherný výhled na
ohňostroje v širokém okolí a to zcela zdarma.
Na občerstvení je vedle vlastních posilovacích prostředků připraven teplý
čaj a přípitek „šampáňa“.
Cesta nahoru k vodárně není udrţována ani osvětlena, výšlap na vlastní
nebezpečí. Osobní osvětlení při výšlapu na Kozlov petrolejovou lampou
nebo lampiónkem zvýší romantiku a uchová pěkné vzpomínky.
RACHEJTLE A PETARDY nechejme doma, nerušme v klidné
přírodě.
Zahrádkáři zvou všechny
silvestrovského ojínění …….

bez

rozdílu

*****

věku,

váhy,

pohlaví,

