Vážení spoluobčané,
Dovolte několik vět o tom, co se snad bude dít v naší obci. Dnes
nemůţeme říci, zda se naplní rozpočet obce podle rozpočtu schváleného.
I přesto, ţe je velký výpadek příjmu daní státního rozpočtu, který tvoří
většinu příjmů obcí (v současné době je odhadován propad příjmů
obecních rozpočtů o 20 %). Je reálná dotace na dlouho připravovanou
druhou a třetí etapu revitalizace Aleje. Dotace bude celkem zhruba 10
mil. Kč a pokryje celkové náklady. Bude rozloţena do dvou roků. Další
investiční akce, kterou se budeme snaţit zahájit, je infrastruktura pro
novou výstavbu, při které nám paradoxně s financemi pomůţe
neuzavřená dohoda s vlastníky pozemků. Postavena bude pouze jedna
řada a výstavba dalších rodinných domů bude situována jinam. Dalším
úkolem bude zbudování chodníku před novou zástavbou a dokončení
kanalizace za mostem. Co se týká Domova u rybníka, chystá se rozšíření
domova pro seniory o dalších 12 míst a další investice, které budou
závislé na finančních moţnostech. Domov bude navyšovat počet
zaměstnanců a rozhodně nehrozí jako jiným zařízením finanční kolaps.
S přáním brzkého a krásného jara Antonín Dostálík, starosta obce

*****
USNESENÍ
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 19. ledna 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci starosty obce o financování Domova u rybníka na rok
2009 – získané finance pokryjí náklady na provoz zařízení na celý
rok
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření obce č. IV/2008
2. rozpočtové opatření Domova u rybníka, Víceměřice, p.o. - č.
4/2008

3. podání ţádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na výstavbu
chodníku v nové zástavbě.
4. podání ţádosti o dotaci z programu Dotační zdroje – místní
památky na obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého v obci
5. návrh sociální a zdravotní komise na zakoupení tlakoměru a jeho
předání pověřené osobě
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. starostu obce přípravou a podáním ţádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova na výstavbu chodníku v nové zástavbě
2. starostu obce přípravou a podáním ţádosti o dotaci z programu
Dotační zdroje – místní památky na obnovu sochy sv.Jana
Nepomuckého v obci
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. finančnímu výboru - vypracovat podmínky pro čerpání financí
z rozpočtu obce pro jednotlivé organizace v obci. Termín příští
zasedání zastupitelstva obce

*****
US N E S E N Í
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pátek 27. února 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. informaci o návrhu INSTA Ivanovice na Hané s.r.o., o ceně
stočného na rok 2009
3. zprávu finančního výboru
4. zprávu kontrolního výboru
5. zprávu komise sociální a zdravotní
6. zprávu komise pro ţivotní prostředí
7. zprávu komise pro projednávání přestupků
8. plán práce sociální a zdravotní komise na rok 2009
9. plán práce komise pro ţivotní prostředí na rok 2009
10. plán práce komise pro projednávání přestupků na rok 2009
11. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o. Víceměřice

12. protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly v Domově u
rybníka, p.o. Víceměřice a vyjádření KÚOK o odstranění
nedostatků při inspekci
13. zprávu o činnosti Mateřské školy, p.o. Víceměřice
14. informaci Mateřské školy p.o. Víceměřice o kontrole OHS a
zjištěných nedostatcích
15. informaci SUDOP Brno, spol.s .r.o., o modernizaci trati BrnoPřerov
16. ţádost obce Dobromilice ve věci pozemků p.č. 1464 a p.č. 1466
v katastrálním území obce Dobromilice, které dle Listu vlastnictví
č. 220 vlastní Obec Víceměřice
17. ţádost firmy Solwork. s.r.o. o prodej pozemku č.p. 298/1 v k.ú.
Víceměřice
/k výstavbě fotovoltaické elektrárny/
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. plán práce zastupitelstva obce na rok 2009
3. plán práce finančního výboru na rok 2009
4. plán práce kontrolního výboru na rok 2009
5. odpisový plán Domova u rybníka, p.o. Víceměřice na rok 2009
6. výsledek inventarizace majetku obce Víceměřice ke dni 31. 12.
2008
7. výsledek inventarizace majetku Domova u rybníka, p.o.
Víceměřice ke dni 31.12.2008
8. výsledek inventarizace majetku Mateřské školy, p.o. Víceměřice
ke dni 31.12.2008
9. ztrátový hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřské
školy Víceměřice za rok 2008 ve výši 776,51 Kč a současně
schvaluje čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ve
výši 776,51 Kč
k pokrytí výše uvedeného ztrátového
hospodářského výsledku
10. změny v odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 20/ 2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb. s účinností od 1. 3. 2009
11. pravidla pro čerpání finančních prostředků na činnost
společenských organizací z rozpočtu obce Víceměřice

12. rozpočtové opatření obce Víceměřice č. 1/ 2009 – viz příloha
zápisu
13. kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 241/7 v k.ú.
Víceměřice mezi obcí a panem Janem Vystavělem, Víceměřice č.
163 za cenu 5.800,- Kč
14. ţádost manţelů Novotných, Tištín 64 o prodlouţení termínu
kolaudace rodinného domu ve Víceměřicích st. p. č. 197 – s tím,
ţe je nutné dodrţet termín kolaudace nejpozději do 15. 5. 2009
15. odprodej pozemku parc.č. 21/3 v k.ú. Víceměřice panu Robertu
Michlíčkovi, Víceměřice č.24
16. změnu územního plánu v souvislosti s modernizací tratě Brno –
Přerov, výstavby fotovoltaických elektráren, bytové výstavby a
garáţí
17. podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
operačního programu, prioritní osa 2, oblast intervence 2.1
v rámci výzvy č. 02 „eGovernment v obcích – Czech POINT“.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce projednat s paní ředitelkou MŠ nedostatky
zjištěné při kontrole OHS a stanovit postup při jejich odstraňování
- termín – příští zasedání zastupitelstva obce
2. starostovi obce projednat s firmou JOLI /se sídlem Víceměřice č.
83/ parkování aut před sídlem firmy a před obchodem. Termín –
příští zasedání zastupitelstva obce
3. starostovi obce - dále jednat s firmou Solwork s.r.o., o prodeji
pozemku č.p. 298/1 v k.ú. Víceměřice, /k výstavbě fotovoltaické
elektrárny/. Termín - příští zasedání zastupitelstva obce.
4. starostovi obce projednat změny územního plánu obce. Termín –
příští zasedání zastupitelstva obce.
5. RSDr. Ševčíkovi připravit podklady k projednání ţádosti obce
Dobromilice ve věci pozemků p.č. 1464 a p.č. 1466. Termín –
příští zasedání zastupitelstva obce
6. starostovi obce jednat o změně územního plánu

*****

Mexická zeliáda
Jelikoţ se u nás nebráníme recesi a zábavě, uspořádali zahrádkáři
v sobotu 24. ledna odpoledne 2. ročník soutěţe pro své členy,
spoluobčany, děti, mládeţ i pro všechny zájemce akci pod názvem
„MEXICKÁ
ZELIÁDA“. Je to degustační soutěţ do které občané
Víceměřice a okolních obcí mohou přinést své vzorky konzervovaných
zelenin a sami jako ochutnávači – porotci rozhodnou, který způsob či
úprava zeleniny jim nejvíce chutná a společně, podle stanovených
pravidel, určí vítěze jednotlivých kategorií.
Soutěţilo se ve třech kategoriích:
1. zelí kysané či sterilované
2. 2 nakládané okurky – hodnotí se nejlepší chuť okurků v různých
osobitých nebo klasických nálevech
3. přílohové zeleniny – vzorky byly z různých druhů zeleniny. Několik
druhů čalamád, zelenin do salátů, fazole, houby, toustové pomazánky,
kukuřičky, červená řepa, česnek i naloţené česnekové stvoly ……..
Letos se nám sešlo 60 vzorků různých chutí a úprav. Návštěvníky akce,
kteří se dobrovolně přihlásili do řad degustátorů, čekal nelehký úkol.
Například u přílohových zelenin, kde soutěţilo 27 vzorků, ohodnotit
vzhled, chuť a vůni, oznámkovat je stupnicí jako ve škole, to byl opravdu
těţký úkol. Pořadatelé se pěkně zapotili při sčítání hlasů a určení prvních
tří nejlepších vzorků v kaţdé kategorii. Po skončení degustace a v době
sčítání hlasů porotců, mohli všichni přítomní v sálu ochutnávat a
vychutnávat kterýkoliv vzorek a sami si tipovat, který vzorek je nejlepší.
Vzorky byly označeny jen čísly a ţádný mimo dvou osob nevěděl, kdo je
jejich výrobcem.
Celé odpoledne zpříjemňovala reprodukovaná hudba, bylo připraveno i
občerstvení a kromě nápojů čekal na návštěvníky i výborný ovárek.
To ale nebylo zdaleka vše. Pamatovalo se i na děti a souběţně se
zeliádou probíhal 1. ročník dětské soutěţe v ochutnávce „mlsů“a to
kompotů, dţemů a marmelád. Kaţdé dítě bylo porotcem. Úkolem bylo
poznat z jakého ovoce jsou jednotlivé mlsoty. Dětská porota ochutnávala
z 34 vzorků a měla za úkol určit, který vzorek jim nejvíce chutnal. A děti
byly přísnými, objektivními a nepodplatitelnými hodnotiteli.
Nejţádanějším vzorkem byly určeny zavařované třešně. Na závěr
proběhlo vyhodnocení a kaţdé z dětí dostalo diplom „mlsala roku“, první

tři nejlepší získali zahradnické nádobíčko a všichni ostatní jako pozornost
od zahrádkářů sáček semínek (hrášek, ředkvičku, mrkvičku) a jablíčka.
Tento balíček připravili zahrádkáři i pro všechny děti v místní mateřské
škole.
V pohodové atmosféře se i po skončení soutěţí sedělo a druţně
debatovalo a to byla ta hlavní pochvala pro pořadatele. Myslíme si, ţe
akce se zdařila a lidé se i v dnešní uspěchané době dokázali uvolnit a
příjemně strávit zimní odpoledne. Organizátoři poděkovali všem, kteří
akci podpořili svými vzorky zpracované zeleniny a ovoce podle svých
receptů, děděných mnohdy z generace na generaci. Některé z vítězných
návodů na zpracování zeleniny a ovoce budou postupně se souhlasem
vlastníků publikovány v obecním časopisu.
Fota z „Mexické zeliády“ najdete také na www.vicemereice.cz.
Vítězné vzorky z 2. ročníku „Mexické zeliády 2009“:
Kategorie zelí:
1. Nemelová Jana (sterilované)
2. Vydláková Iveta (kysané)
3. Pekárková Anna (kysané)
Kategorie okurky:
1. Vránová Anna
2. Ševčíková Jarmila
3. Buriánková Jiřina (Dřevnovice)
Kategorie: přílohové zeleniny:
1. Vránová Anna (čalamáda z houbami)
2. Dosedlová Zdena (hříbky)
3. Moudrá Ludmila (čalamády)
V dětské kategorii vyhodnotily děti jako nejlepší mlsotu:
třešňový kompot – Buriánková Marie (Dřevnovice).
Touto akcí však zdaleka činnost víceměřických zahrádkářů nekončí.
Přestoţe členská základna patří mezi kalendářně starší – věkový průměr
je cca 60 let – přesto se duchem, elánem a chutí řadí mezi mladší a stále
připravují nové akce.
Během první poloviny roku by měla proběhnout přednáška o pěstování
zeleniny, instruktáţ jarního ošetření dřevin trvalek a řezu ovocných
stromků, výsadba „Ladovských vrbiček“ u rybníka ty loňské nám, snad i
našim podceněnín suchého počasí uschly. Pro děti připravujeme akce
jako je poznávání stromů a květin podle listů a květů a zároveň proběhne

vyhlášení dětské soutěţe - Nejhezčí herbář sušených rostlin a květů.
Soutěţ pro děti a mládeţ, účast dospělých se neodmítá. Podmínkou účasti
jednotlivce je nejméně 30 listu herbáře. Práce budou vystaveny na
podzimní výstavě zahrádkářů a nejlepší autoři obdrţí věcné ceny.
- Víceměřický výšlap. V měsíci květnu se bude konat II. ročník pochodu
s poznávací tématikou. Pokyny a pravidla budou písemně dodána do
kaţdého domu.
Připravujeme zájezd, chystáme prohlídky zahrad členů a na letní období
bude vyhlášená soutěţ:
- Rozkvetlá obec – soutěţ připravená pro letní období proběhne ve dvou
samostatných kategoriích:
1. nejhezčí kvetoucí okna a předzahrádky
2. moje zelená oáza pohody
Posuzovat a hlasovat o pořadí soutěţících v jednotlivých kategorií bude
mít moţnost kaţdý občan. U první kategorie bude moţné foto snímky
porovnávat se skutečností, u druhé bude moţné posuzovat jen vystavené
foto snímky, protoţe půjde o místa, která jsou zpravidla z veřejných
prostor nepřístupná (dvorky, skalky, pergoly, posezení, výhled do
přírody, zahrady atd.). Nejlepší úpravy oken, zahrádek a oáz pohody
získají věcné ceny.
- Nejpěknější funkční krmítko pro zimní přikrmování ptáčků. Soutěţ
je určena pro všechny věkové kategorie. Kaţdý účastník můţe zhotovit
libovolný počet krmítek ve tvarech a velikostech dle své představy.
Krmítka soutěţících budou vystavena na podzimní výstavě zahrádkářů a
autoři nejlepších krmítek budou odměněni věcnými cenami.
Všechny tyto akce jsou pořádány nejen pro zahrádkáře, ale hlavně
pro širokou veřejnost. Nechceme totiţ, aby zahrádkáři byly spojeni jen
s pěstování zelenin a stříháním stromků. Naší činností se snaţíme
probudit u svých spoluobčanů hlavně vztah k přírodě a zeleni. Hledáme
způsoby jak více v tomto směru účinněji zapojit děti a mládeţ v obci.
Více o našich akcích se dozvíte na nástěnce zahrádkářů a budeme Vás o
nich průběţně informovat, dle aktuálních termínů, ve čtvrtletníku obce,
pozvánkami, hlášením OÚ, na internetových stránkách naší obce pod
záloţkou ČZS Víceměřice.

Těšíme se na Vaši přízeň a na návštěvu našich akcí a zároveň i aktivní
zapojení do našich soutěţí.
Podrobnější pravidla pro účast v jednotlivých akcích budou včas
zveřejněna.
zahrádkáři
Vítězné recepty „Mexické zeliády 2009“
Zelí:
1. Nemelová Jana (zelí s pyrosiřičitanem)
10 kg zelí
5 – 8 cibulí
2 kávové lţičky pyrosiřičitanu
Nálev: 4 l vody, 1 ¼ l octa, 20 dkg soli, 50 tablet cukerinu, 10 dkg
cukru. Vše svaříme a do prochladlého nálevu přidáme pyrosiřičitan.
Zalejeme zelí, které promícháme a necháme uleţet 12 hodin, pak plníme
do sklenic a sterilujeme na 80 o C 25 minut. Z 10 kg zelí je 20 sklenic.
2. Vydláková Iveta (kvašené zelí)
10 kg zelí
20 dkg soli
kmín
Nakrouhané zelí osolíme, necháme odleţet. Pěhujeme do kameninového
soudku. Přebytečnou vodu sléváme. Tu pouţijeme na závěr na dolití.
Vody necháme víc, aby zelí bylo šťavnaté. Je důleţité aby zelí bylo
alespoň v 15 o C. Po dobu 14 dnů, pak dáme dokvasit do chladna.
3. Pekárková Anna (kvašené zelí)
Z hlávek odebereme zelené listy, vykrájíme košťály a postrouháme. Na
10 kg nastrouhaného zelí dáváme 15 dkg soli, ½ kg cibule a trochu
kmínu, ne moc, zelí by bylo hnědé.
Okurky:
1. Vránová Anna
Nálev na 18 sklenic:
3 ½ l vody
1 ¼ l octa
35 dkg cukru
45 cukerinu

½ dávky:
1 ¾ l vody
0,625 l octa
17,5 dkg octa
22,5 cukerinu

15 dkg soli
7,5 dkg soli
Nálev se rozmíchá vařečkou, nevaří se! Do kaţdé sklenice kromě okurků
se přidá: 2 zrnka nové koření, 6 zrnek pepře, 1 hřebíček, ½ bobkového
listu, kopr, 6 koleček mrkve, 2 plátky cibule. Steriluje se 20 min.na 80o
C.
2. Ševčíková Jarmila
Na 12 sklenic nálev:
1 l octa
4 l vody
30 dkg cukru
50 ks cukerinu
16 dkg DEKA – 5 minut vařit
Do kaţdé sklenice kromě okurků 2 nové koření, 2 hřebíčky, 4 pepře, 4
kolečka cibule, vinný list, 4 kolečka mrkve, kousek křenu, dle fantazie
kaţdého, kopr. Naplněné sklenice zalijeme horkým nálevem a
sterilujeme 15 min. na 85 o C.
3. Buriánková Jiřina
3,8 l vody
1,2 l octa
30 dkg cukru
16 dkg soli
36 tablet sacharinu, hrstka hořčičného semínka, vše svařit.
Do sklenice 0,7 l kromě okurků se přidá: 2 okvětí okurků, 1 plátek
cibule, 5-6 ks koleček mrkve, 4 kolečka křenu, 4 pepře, 4 nové koření, 2
bobkové listy. Sterilujeme 20 min. při 80 o C.
Přílohová zelenina:
1. Vránová Anna (nakládané houby s paprikou a cibulí)
Houby se mírně povaří a nechají se okapat, smíchají se s paprikou a
cibulí. Dá se do 0,3 l sklenic a do kaţdé se přidá: 1 nové koření, 3 x pepř,
½ bobkového listu. Nálev je stejný jako na okurky – nevaří se!
Sterilujeme při teplotě 80 o C – 20 minut.
2. Dosedlová Zdena (nakládané houby)
Hříbky se nakrájí s cibulí do sklenic. Do sklenice se dá 1 malá lţíce oleje.
Nálev: 3 l vody, 1 l octa, 55 dkg cukru, 1,5 dkg soli, malá lţička pepře,

nové koření, bobkový list. Vaří se 20 minut. Nálev zalijeme houby ve
sklenicích a sterilujeme.
3. Moudrá Ludmila (čalamáda)
5 kg zelí, 2 kg papriky na nudličky, 1 velký celer (30 dkg), 1 kg cibule na
měsíčky, 1 kg mrkve nastrouhat, 1 ½ DEKA, 55-60 dkg cukru, ½ l octa,
½ dcl olivového oleje. Vše promíchat, nechat 2 hod. odleţet, dát do
sklenic a sterilovat 15-20 min. na 80 o C.
Bonus
Česneková pasta od paní Ševčíkové Jarmile
1 kg namletého česneku, přidáme ¼ kg podravky, zamícháme, naplníme
do sklenic a sterilujeme 20 min. na 85 o C. Výborné na maso nebo do
polévek. Na topinky moc nedoporučuji.
za zahrádkáře Petr Buriánek

*****
Akce Domova u rybníka
Dovolte, abych začala splněním slibu a přiblíţila vám něco málo
z činnosti našich uţivatelů v prosinci loňského roku.
9.12.08 jsme se zúčastnili akce České vánoce s Jeţíškem –
Hromadné vypouštění balónků. Na pokyn z Rádia Frekvence 1, která ţel
řízení akce takového rozsahu nezvládla, byly vypuštěny balónky v celé
České republice. Kaţdý balónek měl na svém provázku dle pokynů
pořadatele připevněno přáníčko. Dodatečně se musíme omluvit za
nedorozumění, ke kterému došlo, kdyţ si děti z obce, které nám s touto
akcí pomáhaly, přinesly svá přáníčka. Opravdu se nedá předpokládat, ţe
by balónek vynesl i jejich výkres. Počasí bylo také všelijaké. Pošmourno,
mrholivo a mrazivo. Být tím balónkem, tak nikam neletím.
Další den byl pro nás opět výjimečným. Naše kamarádky
v Klentnici, Srdce v domě, pořádaly „Mikulášskou zábavu“. Bylo fajn se

zase vidět s přáteli, zatancovat si, poklábosit, co je nového a popřát si vše
nejlepší do Nového roku a samozřejmě spoustu dárků pod stromečkem.
Neděle 14. prosince byla jako kaţdoročně třetí neděle v prosinci
věnována našim rodinám. Nejen ţe přijeli na návštěvu, ale připravili jsme
vánoční besídku. Kdo viděl, posoudil a k nám se dostali jen samé
superlativy. Zimní pohádka o zvířátkách, čertovské rozverné skotačení,
básničky, koledy, kostýmy, kulisy, hudba, vánoční bajky, ale taky smích
i slzičky dojetí. Na závěr besídky jsme si i s našimi blízkými zazpívali
koledy za doprovodu manţelů Kratochvílových, kteří nám pomáhají
s muzikoterapií. Na tuto besídku se jistě dlouho nezapomene. Ještě
jednou mi dovolte poděkovat všem, kdo vystupoval a taky kdo tak s
báječně účinkujícími vše nacvičil.
16.12. naši sportovci reprezentovali náš domov v kuţelkách ve
Šternberku. Kdo zůstal doma, mohl se ještě více vánočně naladit díky
dětem ze ZUŠ-Prostějov při adventním koncertu.
Ani senioři nepřišli zkrátka. 17.12. za nimi přišly děti z mateřské
školky potěšit je vánočním vystoupením.
V divadle v Prostějově jsme tentýţ den zhlédli „Bubnovou show“.
Ţasli jsme, co všechno se dá dokázat na bicích. Nebylo to jen obyčejné
mlácení do bubnů a budovu divadla to také nepoškodilo. Melodie, které
jsme vyslechli, měli hlavu a patu a nám se to váţně líbilo.
Máme nové auto! A ne jen tak ledajaké! Přibyl nám do našeho
vozového parku speciálně upravený citroen s plošinou pro vozíčkáře. Do
této doby jsme vyuţívali moţnosti objednání dopravy upraveného
autobusu z Vyškova. Teď jsme zase více mobilnější a to je jen dobře.
Následující dny uţ byly věnovány vánočním přípravám, balením
dárků a všemu, co mohlo ještě víc zpříjemnit vánoční pohodu všem, kdo
zůstával v domově a neodjel na návštěvu domů.
Kaţdoročně byl hasiči pořádán Silvestrovský ohňostroj. Jeden
menší pro děti a druhý parádní později. Máme štěstí, ţe jsme tak blízko a
neujde nám ani jeden. Takţe, hasiči, zase se vám fest povedl! Byla to
paráda!
Číslo v letopočtu se změnilo a uţivatelé se pomalu začali vracet
zpátky do Domova.
To bylo vyprávění záţitků a ukazování dárečků. Jenţe šup zpátky do
„práce“. Uţ před vánocemi se začalo sklízet proutí a po Novém roce bylo

potřeba pokračovat. Sice to byly celkem mrazivé dny, ale ohýnek nás
vţdy zahřál a kdo se neulíval a nestál se zaloţenýma rukama, tomu bylo
teplo. A ještě jedna odměna čeká na šikovné a pracovité nejen
z košíkárny, ale i z ostatních pracovních terapií. Získali jsme čtyřicet
vstupenek do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Takţe, proč se
neodměnit? Výlet je naplánován na duben, kdy uţ bude jaro v plném
proudu a sluníčko snad bude svádět k procházkám. Dáme vám vědět, jak
se nám tam líbilo. Také jsme slíbili, ţe se přijedeme podívat na gorilky
v praţské ZOO. Uţ delší dobu jim dodáváme košíky na hraní i
odpočinek a jak jsme se doslechli, s našimi košíky jsou nejspokojenější
ze všech nabízených. To svědčí o kvalitě našich výrobků.
Bylo by škoda nacvičenou pohádku předvést jen na vánoční
besídce, a tak divadelní krouţek udělal radost 14. ledna i v domově
seniorů. Pohádka se velmi líbila a po představení si mohli senioři
zavzpomínat u harmoniky na známé melodie a lidové písničky.
Nově začala canisterapie i zde v Domově. Pejsci dojíţdějí i za
námi na oddělení, takţe nejsme uţ závislí jen na přemísťování se do
Vyškova.
Letošní jiţ IV. Společenský ples pořádaný Domovem u rybníka
spolu s obecním úřadem sice vyšel na pátek 13. února, ale nám to vůbec
nevadilo. Nic zlého se nepřihodilo, všechno klaplo, nikdo se nepopral,
hudba hrála, bohatá tombola uspokojila výherce, všechna předtančení se
líbila, občerstvení bylo dost, a tak nám nezbývá neţ potvrdit, ţe pátek 13.
je opravdu jen pověra.
Na druhý den v sobotu jsme pozvali všechny děti z obce i okolí na
Dětské šibřinky. Pořadatelé převlečení za čarodějnice bavili děti celé
odpoledne a ţádné dítko neodcházelo s prázdnou. Jen mě teď napadá
otázka, proč naprostá většina pořadatelů byly vlastně ţeny. Ţe by to mělo
spojitost s těmi čarodějnicemi?
Jistě uţ všichni víte, ţe máme své kamarádky v Klentnici. Je tedy
nadmíru jasné, ţe Valentýnská zábava se bez nich nemůţe obejít. Zvali
jsme i děvčata z Bílska, leč chřipka jim nedovolila letos přijet. Snad
příště.
Čas plesů, zábav a bálů zakončily ostatky. Co by byly ostatky bez
pořádné muziky. Tu zajistili naši šikovní muzikanti. Bubínek a
harmonika provázely průvod masek celou zasněţenou obcí a pochování

basy zahájilo čas předvelikonoční, čas půstu. To by mě zajímalo, kdo by
to vydrţel tak dlouho!
13. března vychází zase na pátek, ale my víme, ţe je to jen
pověra, takţe se vůbec nebojíme, ţe k nám přijede kouzelník. Nás
nezačaruje.
Je pochopitelné, ţe tento článek píši dřív, neţ se vám dostane
k přečtení, proto se jen zmíním o akci, která je pro nás v nejbliţší době
nejdůleţitější. Je to jiţ XII. Ročník Pepíkovského turnaje ve stolním
tenise, pořádaný pod záštitou paní senátorky Boţeny Sekaninové 19.3.
v sokolovně v Němčicích pro všechny zařízení našeho typu celé Moravy.
V tyto dny jsme v plné přípravě a dolaďování drobností, na které
nesmíme zapomenout. Podrobnosti z turnaje vám přineseme v příštím
čísle.
Jak sami vidíte, není toho málo, co jsme zvládli. A to tady není
ještě jaro v plném proudu.
Všem přejeme krásné proţití jara i Velikonoc, spoustu radostí
z rozkvetlých jarních kvítků i narozených mláďátek. Mimochodem, my
uţ se můţeme pochlubit kůzlátky i jehňátky. Jaro vítej k nám!
Petra Matovská

*****
Silvestrovské oslavy v obci Víceměřice
Oslavit Silvestra 2008 třikrát? Zdá se Vám to nemoţné? V obci
Víceměřice jsme měli to štěstí, ţe jsme opravdu mohli slavit třemi
způsoby. Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem připravili silvestrovské
oslavy u Domova u rybníka. Hustá mlha, která nás trápila a pořadatele
vystrašila den před Silvestrem, se ve středu vůbec neobjevila. Sice se
výrazně ochladilo, ale to nikomu nevadilo. Horký čaj a sladké pohoštění,
nejen pro děti, grog nebo svařené víno přišlo vhod a zpříjemnilo dobu
čekání na ohňostroj. A tak oslavám nic nebránilo. Nejdříve v 17,40 hod
si děti, které přišly před Domov u rybníka, odpočítaly zahájení svého „
dětského ohňostroje“. Otázka, zda jim to stačí, nebyla na místě a všichni
jiţ čekali na ten velký opravdový ohňostroj. V 18.00 hodin přivítal pan
Balher občany nejen obce Víceměřice ale i z dalších okolních obcí před
Domovem u rybníka. Úvodní skladbou / Beethovenovou „ Ódou na
radost“ / jsme si připomněli, ţe od 1. 1. 2009 zahajuje Česká republika

předsednictví Evropské unie. Pak uţ zazněly první tóny známých melodií
a začal silvestrovský ohňostroj. Na nebi se objevila první světla a mohli
jsme sledovat krásně barevné světelné efekty. Při zpívané hymně se
rozsvítil na rybníku letopočet 2009. Pan Balher všem popřál mnoho
štěstí, úspěchů a hlavně zdraví do nového roku.
Zahrádkáři připravili nejen pro své členy, ale i ostatní občany
silvestrovskou oslavu na kopci Kozlově. I kdyţ večer začalo sněţit a
foukal vítr, neodradilo to několik nadšenců od noční vycházky. Jiţ na
cestě nad hřištěm jsme věděli, ţe nebudeme na Kozlově sami. Stopy
v čerstvě napadaném sněhu prozradily ty, kteří šlapali jiţ před námi. Na
cestu jsme si svítili lampiony. Někteří si do kroku i zpívali. Cíl jsme
nemohli minout. Pořadatelé nenechali nic náhodě a na vrcholu Kozlova
označili směr k cíli rozsvícenými lampičkami. Přivítali nás šálkem
horkého čaje, který přišel vhod. Pro ty, kteří neměli vlastní zásoby, bylo
přichystané „šampáňo“ . Sice nás nebylo mnoho, ale většina z nás měla
nejen vlastní pití, ale přinesli jsme si i skleničky. Přece jenom sklo při
přípitku cinkne lépe neţ plastové kelímky. Abychom příchod nového
roku nepromeškali, uţ jsme odpočítávali – patnáct, čtrnáct,
třináct,............. tři, dva, jedna – všem se podařilo šampáňo bouchnout a
uţ jsme si připíjeli. Odměnou nám byl výhled do okolí, kde jsme
sledovali ve všech směrech půlnoční ohňostroje – někde větší, někde
menší. Jednalo se hlavně o světelné efekty, které nebyly rušeny dunivými
zvuky rachejtlí. Doporučuji tento způsob sledování ohňostroje. Líbil se i
těm, kteří se jinak při ohňostroji bojí. Netradiční oslava příchodu nového
roku se všem zúčastněným líbila. A ţe jsme neviděli nebo neslyšeli
programy v televizi nebo v rádiu? Nevadí. Vţdyť většinu z nich opakují
stále dokola a podle vyjádření těch, co zůstali doma, jsme o nic nepřišli.
Za to oni přišli o ten krásný záţitek na vrcholu Kozlova. Poděkování
patří pořadatelům.
Letošní plesovou sezonu zahájili v naší obci hasiči, kteří pořádali v pátek
16. ledna 2009 tradiční hasičský bál v košikárně.
Na účastníky plesu čekal krásně vyzdobený sál. Zajištěno bylo
občerstvení s chlebíčky, domácím bufetem a dostatek nealko i
alkoholických nápojů. Kdo nestihl doma povečeřet, mohl ochutnat skvělý
bramborový salát, který připravili manţelé Balherovi, a výborné řízky ze

Zátiší. K tanci i poslechu vyhrával Animo-band pod vedením p. Jindřicha
Štěpánka. Bohatá tombola byla losována na dvakrát. Spokojení výherci si
domů odnášeli krásné ceny, ti kteří nevyhráli ani cenu útěchy, se alespoň
bavili tancem.
V sobotu 17. 1. 2009 ve 14,00 hodin se pořadatelé sešli v košikárně
znovu, aby přivítali děti a jejich rodiče a prarodiče na dětských
šibřinkách. Letos pořadatelé vybrali téma – „ Šaškové počmáraní“. Sál
se postupně zaplnil a na tanečním parketu se procházeli a tančili kašpárci,
klauni, piráti, princezny a další krásné masky. Jen těm dospělákům to
trvalo trochu déle, ale výsledek stál zato.
S prvními tóny známé písně „ koukněte na toho fintila, pod krkem
žlutého motýla, zelený klobouček do týla šoupne si na bílou pleš. I
když ten tralalák padá mi, hlavně že vyhrávám barvami... Zase jsem
šťastnej jak veš.... se konečně v sále objevili čtyři velcí klauni, šašci
počmáraní – pan Balher, pan Mézl a pan Horák, kteří mezi sebe vzali
Jarmilku Mézlovou. Během odpoledne děti soutěţily v různých
disciplínách. Mohly si zatancovat při reprodukované hudbě. Kdo byl
unavený, mohl si odpočinout při kreslení. Kdo měl ţízeň, šel si vybrat
některý nealko nápoj. Ti, kteří měli hlad, si mohli dát cukroví nebo
párek s rohlíkem. Obslouţeni byli pořadateli v kostýmech mušketýrů.
Aby dospělým nebylo líto, ţe musí jen pracovat, připravili jsme i pro ně
soutěţe. Nejdříve měli ukázat, co všechno dovedou s obručí. Jarmile se
dařilo obruč udrţet v pase, pánům se uţ tak dobře nedařilo. Jarmila jim
ukázala, ţe se dá obručí krouţit i na krku, na ruce nebo na noze. A to uţ
byl nejlepší pan Mézl, který své vystoupení zakončil krouţením obručí
na noze, i kdyţ pan Horák ho musel přidrţovat. Pro děti byly nachystané
nafukovací balónky. Ti, kteří přešli přes připravenou „opičí dráhu“,
získali balónek. Většina z nás si pamatuje, ţe nejčastější číslo klaunů
v cirkuse bývá „točení talíře na hůlce“. A tak jsme se chtěli přesvědčit,
zda to dokáţí i ti naši velcí klauni. Talíře se jim nepodařilo na hůlce
udrţet. Jen pan Mézl, který to opakovaně zkoušel, svůj plastový talířek
rozbil. Nejlépe se klaunům dařilo při plnění posledního úkolu. Měli
oškrabat jablíčko tak, aby slupka byla v celku a co nejdelší. Nejlépe se
dařilo Jarmile a panu Horákovi. Oloupaná jablíčka chutnala nejen
soutěţícím, ale i dětem. Pořadatelé připravili dvě tomboly. Malá, ve které

děti zjistily výhru hned po zakoupení losu. Tu jsme vydali během
odpoledne. Velká tombola byla losována na dvakrát. Tah tomboly byl tak
vysilující, ţe během losování muselo být zajištěno občerstvení
pořadatelům přímo na místě. A tak zpod stolu vyjíţdělo auto, které vezlo
„panáčka“ pro pana Mézla a pak i pro pana Balhera. Ti si museli lehnout
na zem, aby se mohli napít. Ceny byly rozdány, párky prodány, bufet
sněden a večer se spokojené děti a jejich rodiče rozcházeli domů.
Poděkování patří pořadatelům, kteří si mohli zazpívat další sloku písně
„Šaškové počmáraní“ - „ když ale koukám se na lidi, všechno tak
černě zas nevidím, všechno tak černě zas nevidím, ještě se dovedem
smát.“
MUDr. Margita Mézlová

*****
Pohledy do minulosti
V minulém výtisku „Naše obec“ jsme si povídali o způsobu a
podmínkách bydlení našich předků v první polovině devatenáctého
století. Tentokrát se pokusíme udělat si obrázek o tom, jak v naší obci
ţili, čím se zabývali, jakým způsobem si obstarávali základní ţivotní
potřeby.
V této době ještě nebyly ţádné větší průmyslové podniky, kam by
lidé mohli dojíţdět do zaměstnání. V obci byli určitě drobní řemeslníci
jako zedník, krejčí, švec, mlynář, kovář, tesař apod., ale pro většinu
obyvatel byla základním zdrojem obţivy zemědělská půda z části
obhospodařovaná vrchností, která vyuţívala práci svých poddaných,
z části vyuţívaná zemědělci, kteří se při pozemkových reformách a
zrušení roboty dostávali k půdě.
Podíváme-li se na katastrální mapu z roku 1833 zaloţené na
přesném trigonometrickém měření z let 1826-1843 a platí v podstatě
dodnes, tak si z toho můţeme odvodit jak byla půda v obci rozdělena a
vyuţívána. Celková výměra katastru obce byla 1,745 měřic (1 měřice je
1,918 m2 a do 1 hektaru se vešlo 5,2 měřice). Tento stav platí prakticky
dodnes. Z této výměry byla vrchnostenská půda 678 měřic, to je 39 %

z celkové plochy v obci. Poddanské půdy bylo 708 měřic, to je 41 %,
obec vlastnila 228 měřic, to je 13 % z celkové plochy. Ostatní plochy,
jako zastavěné, cesty, vodní plochy, různé remízky apod. zabíraly 108
měřic, to je 6,5 % z celkové plochy. Kromě toho na našem katastru
vyuţívala obec Mořice 21 měřic, to je asi 1,5 %.
V těchto letech bylo v obci 57 domů, do tohoto počtu je zahrnut
zámek s přilehlým dvorem, 29 selských domů a 28 domkářů a chalupářů.
Obyvatel bylo celkem 352.
Vrchnostenská půda se nacházela na rovinách v bezprostřední
blízkosti obce a tvořilo ji pouze 15 parcel o průměrné výměře 45 měřic,
zatímco poddanská půda byla všechna v okrajových částech katastru a
byla rozdělena na 310 parcel. Průměrná velikost jedné parcely tak byla
jen 2,28 měřice. Hospodařilo na ní 29 zemědělců, ti s větší výměrou měli
své pozemky aţ na 25 parcelách po celém katastru obce.
Obecní půdu tvořily z jedné poloviny louky, druhá polovina plochy byla
rozdělena na 89 parcelek – podílů, které vyuţívali občané – domkáři,
kteří nevlastnili ţádnou půdu. Lze tak soudit podle toho, ţe na kaţdé
parcelce je uvedeno jméno uţivatele, který zde pro svoji potřebu pěstoval
zemědělské produkty.
Zvláštností této, snad první přesné katastrální mapy je to, ţe kaţdá
parcela má vedle čísla zapsáno i jméno uţivatele. A tak vedle jmen
šlechty Metternich-Klemens najdeme i jména vyskytující se v obci
dodnes, jako například Novotný, Sahánek, Lasovský, Čech, Brandsteter,
Klimeš a jiná.
Koncem první poloviny 19. století se zrušením roboty tento stav
postupně měnil. Uţívání půdy se pozemkovými reformami převádělo ve
prospěch zemědělců i velkostatků, vznikaly nové průmyslové podniky,
kde lidé nacházeli nová zaměstnání. V naší obci byla pozemková reforma
ukončena v roce 1925, kdy byla panská půda rozdělena a rozprodána. Na
památku této události stojí v Bloudníku pomníček s nápisem: „Slzy
předků kdys skrápěly tuto půdu, nechť nyní z ní vyrůstá štěstí
svobodného národa“.
Ing. Jan Zahradníček

*****

Zimo, zimo, už jdi pryč,
jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu,
jmenuje se petrklíč.
V zimním období Mateřské školy ve Víceměřicích měli nejvíce
práce předškoláci, kteří se pilně připravovali na zápis k povinné školní
docházce.
Letošní rok máme ve školce devět předškolních dětí z nichţ 8 dětí se
hlásilo na ZŠ Masarykova v Nezamyslicích a jedno do ZŠ Němčice nad
Hanou. Do školy nastoupí od září 2009 sedm dětí a dvě zůstávají ještě
pro příští školní rok věrné naší školičce.
Začátkem března 2009 proběhl také ve školce zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání. V letošním roce se v ČR celkově hlásí do
Mateřských škol velký počet dětí a kapacita školek nestačí – statistický
úřad hlásí kaţdého 4. ţadatele jako neuspokojeného. Víceměřická školka
obdrţela pro příští školní rok 11 platných přihlášek na 7 volných míst,
coţ znamená ,ţe nebudou uspokojeni pouze 4 ţadatelé. Jedná se o děti
mladší 3 let, na které se budeme těšit v dalším školním roce.
Letošní zimu si všechny děti uţily dostatek sněhové nadílky a teď
uţ se společně těšíme na jaro, které uţ nám pomalu, ale jistě ťuká na
vrátka. Děti z naší MŠ se rozloučí se zimou oficiálně dne 9. 4. – to je ve
čtvrtek. V 16.00 hodin vyjde od školky průvod, který bude směřovat
k říčce Broděnce, kde se chystáme utopit Morénu a zahnat tak poslední
záchvěvy zimy. Byli bychom všichni rádi, kdyby nám letos přišly
pomoci i ostatní děti z vesnice, jejich rodiče, ale i prarodiče. Všichni
budou srdečně vítáni. Sebou si přineste prosím různá chrastítka, vařečky,
lţičky, zkrátka co dům dá….Pokud nám to počasí dovolí, tak bude
následovat táborák v zahradě MŠ a opékání špekáčků pro děti.
Těší se na Vás zaměstnanci MŠ

*****
Komu čest….(Knihovnické čtení, číslo 2, ročník XI, rok 2008)
Paní Anežka Novotná, knihovnice, získala třetí pomyslný metál za
svou práci. Jako první a prozatím jediná neprofesionální knihovnice
vložila do počítače záznamy o všech svých knihách a časopisech a
půjčuje plně elektronicky.
Touto cestou chválíme a děkujeme za vykonanou práci – obecní úřad

