USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 30. března 2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1/2009 Domova u rybníka Víceměřice,
p.o. :
- navýšení částky odpisů pro rok 2009 dle schváleného
odpisového plánu pro r. 2009 na částku 815 327,00 Kč
- na základě rozhodnutí č. l. o poskytnutí dotace z MPSV
sníţení dotace na částku 9 270 000,00 Kč
- dofinancování nákladů po sníţení dotace z rezervního
fondu ve výši 1 500 000,00 Kč
- převody v rámci rozpočtu mezi náklady a výnosy
v návaznosti na sníţení dotace z MPSV o částku
9 897 902,00 Kč
2. Domovu u rybníka Víceměřice, p.o. - hospodářský výsledek za
rok 2008 ve výši 2 502 940,04 Kč a převedení finančních
prostředků do fondů:
fond rezervní - 2 002 352,032 Kč a fond odměn 500 588,008 Kč

*****

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 25. 5. 2009
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 o činnosti Domova u rybníka, p.o. Víceměřice,
přednesenou Bc. Burovou
4. seznámení se Strategickým plánem Leader – Abe se nám dobře
ţilo a abe nám spolem dobře belo – MAS Na cestě k prosperitě
pro období 2008-2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. závěrečný účet obce Víceměřice za rok 2008 bez výhrad
3. návrh kandidáta na soudce přísedící Okresního soudu
v Prostějově – Bc. Marcela Burová
4. kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 241/19 v k.ú.
Víceměřice mezi obcí a manţely Jarmilou a Michalem
Janíkovými, Víceměřice č. 25 za ujednanou kupní cenu 7600,00
Kč.
5. zařazení obce do územní působnosti MAS Na cestě k prosperitě,
o.s.
Zastupitelstvo obce zmocňuje:
1. starostu obce k zastupování v MAS Na cestě k prosperitě
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi projednat s obcí Dobromilice moţnost odprodeje
pozemků p.č. 1464 a p.č. 1466 – termín: příští zasedání
2. starostovi obce projednat s Agrodruţstvem Tištín stíţnost občana
obce na zápach z pole/ u siláţní jámy/. Termín: příští zasedání
3. písemně upozornit povodí Moravy na zarostlé břehy koryta
Brodečky v úseku od silničního k dráţnímu mostu. Termín: příští
zasedání
4. připravit návrh na údrţbu chaty a jejího okolí ve Svodnici
–
zodpovídá p. Ševčík, p. Kočí, p. Balher. Termín: příští zasedání

*****

Výsledky voleb do Evropského parlamentu - 5. a 6. 6 . 2009
Obec Víceměřice
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volením okrsku celkem
Účast ve volbách
Počet hlasů pro strany
Číslo Název
Počet

330
124
124
123
37,5 %
Pořadí

hlasů

Strany
1

Libertas.cz

3

2

KDU-ČSL

9

3

Věci veřejné

5

4

Občanská demokratická strana

18

5

Suverenita

1

7

Sdruţení pro republiku

1

9

Evropská demokratická strana

2

16

Moravané

2

17

Spojení demokraté – Sdruţení nezávislých

1

20

Nejen hasiči a ţivnostníci s učiteli do

1

4.

2.

Evropy
21

Komunistická strana Čech a Moravy

16

26

Strana zelených

2

31

Dělnická strana

5

32

Nezávislí

3

33

Česká strana sociálně demokratická

54

3.

1.

Pohledy do minulosti ………
V posledním čísle „Naše obec“ jsme se zmiňovali o tom, ţe
hlavním způsobem zaměstnání a obţivy místních obyvatel v období 19.
století bylo zemědělství. Do tohoto odvětví se podíváme i v dnešním
příspěvku a to na téma pěstování cukrovky. Proč právě na cukrovku, to
vám prozradím na konci tohoto příspěvku. S pěstováním cukrovky se u
nás začalo na počátku 19. století. První cukrovar byl vybudován
v Kostelním Vydří u Dačic na Moravě v roce 1829, kde se také začal
vyrábět první kostkový cukr. Na památku této události je zde také
pomník cukrové kostky.Velmi rychle následovalo budování a zařizování
dalších cukrovarů. V této době byly naše země ještě součástí RakouskoUherska, ale tento rozvoj trval i po vzniku samostatného
Československého státu. Nejvyšší výrobní špičky u nás bylo dosaţeno
v letech 1925-26 výrobou 1.325.000 tun cukru ve 166 cukrovarech. Po
první světové válce byl cukr pro nás bílým zlatem, kterým jsme platili do
ciziny a naše země patřila mezi přední výrobce cukru v Evropě. Pro
zemědělce v naší obci, která leţí v řepařské oblasti Hané, bylo pěstování
cukrovky důleţitým odvětvím a rozsah jejího pěstování byl značný o
čemţ svědčí řada cukrovarů vybudovaných v této oblasti, bohuţel dnes
postupně rušených.
Cukrovka a její pěstování jako základní suroviny pro výrobu
cukru však bylo v tuto dobu, to je od poloviny 19. století do poloviny 20.
století, velmi náročné na ruční práci a vyţadovalo velké počty
pracovníků. Změny nastaly aţ s rozvojem mechanizace, zejména po
druhé světové válce. Mezi občany dříve narozenými se však jistě objeví
pamětníci, kteří jistě vzpomenou na těţkou a namáhavou práci spojenou
s pěstováním i sklizní cukrovky. Převáţná část těchto ručních prací
spočívala na bedrech ţen, které v celých průvodech chodily s motykami
v jarním období na řepná pole. Jejich práce po vzejití rostlin spočívala
v přesekávání řádků, jednocení, aby kaţdá rostlina měla dostatek
prostoru pro růst a další okopávání k odstranění plevelů. Podstatně
náročnější byly práce při sklizni provázené podzimním dešťovým
počasím. Zase spočívaly převáţně na práci ţen. Kaţdá řepa se ručně
tahala ze země a ukládala na hromádky. Podruhé braly ţeny sedící nebo
klečící u hromádky řepy na pytli naplněné slámou, aby znovu kaţdou
řepu vzaly do rukou a dlouhým noţem zvaným řepák ji očistily od

zbytků hlíny, odřezaly chrást od bulvy a tuto uloţily znovu na hromádku.
Tyto hromádky se pak ručně vidlemi nakládaly na povozy taţené koňmi.
Tyto práce však uţ vykonávali muţi. U nás se naloţená cukrovka vozila
většinou přímo do nejbliţšího cukrovaru v Němčicích nebo Doloplazích.
Průběh „řepné kampaně“, jak se tomuto období sklizně všeobecně
říkalo, byl většinou provázen sychravým podzimním počasím, které
nejen ztěţovalo práci na poli, ale znepříjemňovalo ţivot v obci i ostatním
občanům. Silnice byly pokryty vrstvou bahnité břečky z hlíny, kterou
nanosily na cestu z pole povozy vozící řepu do cukrovarů.
A nyní odpověď na to, proč jsem v „pohledech do minulosti“
zvolil toto téma o cukrovce. V naší obci se narodil a zde ţil Ing. Eduard
Novotný, kandidát věd, pracovník výzkumného ústavu, který se zabýval
technologií pěstování a sklizně cukrovky. Měl velké zásluhy na zavádění
nových poznatků do zemědělské praxe v širokém okolí. Podílel se za
uplatňování výsevu jednoklíčkového osiva, které vylučovalo náročné
ruční jednocení i na mechanizovanou sklizeň bez těţké práce.
Ing. Jan Zahradníček

přípojky, ochranná pásma vodních zdrojů, vodovodní /kanalizační sítě
a zařízení, ostatní nevodohospodářské stavby
- poskytování grafické a digitální dokumentace stávajících vodovodních
/kanalizačních sítí, informace o tlakových poměrech na vodovodních
sítích
- předání technické dokumentace skutečného provedení vodárenských a
kanalizačních staveb (geodetické zaměření staveb) je moţné na
podatelně, po celou pracovní dobu zákaznického centra
Zákaznické centrum Prostějov:
Krapkova 26, 796 01, tel: 582 301 206
Akreditované laboratoře společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s.
provádí rozbory vod bazénových a studničních.
Konkrétně laboratoře provádějí odběry vzorků vod a kalů, chemickou a
speciální anorganickou a organickou analýzu vod a kalů, mikrobiolo gickou ,biologickou a senzorickou analýzu vod. Laboratoři je umoţněn
flexibilní rozsah akreditace a je způsobilá poskytovat odborná stanoviska
a interpretace výsledků zkoušek.
Kontakty: Laboratoř Prostějov 582 337 441.

*****
*****
Rozšíření provozní doby zákaznických center
S cílem vyjít vstříc poţadavkům zákazníků rozšiřuje od 1. května
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozní doby svých
pěti zákaznických center. Novinkou je moţnost smluvení schůzky i
v úterý a ve čtvrtek, otevření ZC v pátek dopoledne (místo čtvrtka) a
posunutí přestávky na oběd o hodinu později.
Zákaznická centra budou stále otevřena v pondělí a ve středu – dlouhé
dny – od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin. V úterý a ve čtvrtek
budou mít zákazníci moţnost, domluvit si schůzku v době od 8 do 15
hodin. Polední přestávka je kaţdý den od 12 do 13 hod.
Rozsah sluţeb Zákaznických center:
- vše kolem smluvních vztahů (uzavírání a změny smluv, informace o
fakturách, reklamace apod.)
- vyjadřování k projektové dokumentaci: vodovodní a kanalizační

Akce zahrádkářů:
8. březen – MDŢ
Osmého března vycházelo letos na neděli. Členové výboru p. Ševčík a p.
Buriánek, jako zástupci muţské části zahrádkářů, dopoledne vyrazili
s přáníčkem a květinou, navštívili všechny členky zahrádkářů a popřáli
jim k Mezinárodnímu dni ţen. Všem předali jako malé poděkování za
nezištnou práci pro zahrádkáře a zároveň i jako gratulaci k MDŢ, krásně
rozkvetlou ţivou primulku.
28. března – brigáda ve školní zahradě
Hlášením místním rozhlasem byli všichni členové i další občané pozváni
na brigádu do školní zahrady , která byla pořádaná zároveň i jako
instruktáţ v řezu a omlazení ovocných dřevin a předávání si navzájem
zkušeností a poznatků při jedné z prvních prací na zahrádce. V 9 hodin
jsme se nakonec sešli tři. Pan Ševčík, Kočí a Buriánek. Stromy byly

udrţovány dobře, inu stářím a věkem byli uţ trochu přerostlé. Řezem a
sestříháním jsme sníţili jejich výšku a částečně omladili. Bohuţel stromy
byly v početní přesile a tak se zdařilo upravit jen 8 stromů. Příští rok
budeme pokračovat a třeba se nás sejde víc, neboť naše brigáda se časově
kryla s brigádou hasičskou.
2. dubna – přednáška: Pěstování zelenin a nové výkonné odrůdy
Ve čtvrtek 2. dubna v 18 hodin uspořádali zahrádkáři přednášku (nejen
pro své členy) o nových odrůdách, osivech pěstování zeleniny. Přednášel
pan Ing. Gajdoštín ze společnosti SEMO Smrţice, která se zabývá
šlechtěním a mnoţením zelenin i květin. I přestoţe byl jeden z prvních
příznivých letošních dní, a spíš neţ na přednášku to lákalo více ven na
zahrádky, sešlo se přes dvacet posluchačů. Spíše neţ přednáška, to bylo
poutavé lehce pochopitelné a srozumitelné vyprávění o různých druzích
mnohdy i neznámých zelenin, jak je správně vypěstovat od semínka aţ
do finále, doplněné pro názornosti videoprojekcí. My, co jsme se
účastnili uţ víme proč a jak se vlastně roubují okurky, proč se nám
nedaří astry apod. Původně plánovaná hodinová přednáška se protáhla
skoro na hodiny dvě. Pan Gajdoštín dokázal odpovědět na kaţdou
poloţenou otázku, nejen o zelenině, ale i o květinách. Na závěr nás
pozval do Smrţic, ţe nám to, co jsme jen slyšeli a viděli na obrázcích
rádi předvedou v areálu. Doufejme, ţe se nám tento výlet podaří
uskutečnit. Podle mne, tyhle 2 hodiny přednášky pro nás „Mičuriny
amatéry“ určitě nebyl ztracený čas.
Výsadba třešní
Při procházkách obcí a jejím okolí jsme si uvědomili, ţe vlastně uţ
pomalu nebude kam chodit na třešně. Bývala to výsada mládeţe, ţe
odjakţiva jsme měli přesně zmapováno, kde je která třešeň a kdy dozrává
a pak se vţdy vyráţelo na ochutnávání, zda uţ jsou zralé. Dnes uţ jsou
v okolí třešně jen okolo silnice k Doloplazím, na polní cestě za
kachňákem k Poličkám a ještě 2 pomalu dosluhující u hřiště. U silnice jiţ
dlouhou ţivotnost mít nebudou, protoţe uţ jsou přestárlé a je jen otázka
času, kdy je v rámci bezpečnosti provozu silničáři označí kříţkem a
budou fuč. Vítána je proto iniciativa pana Ševčíka a starosty pana
Dostálíka, kteří na zkoušku zakoupili 4 stromky třešní a v sobotu 4.
dubna jsme je s panem Ševčíkem zasadili mezi zahrady a rybníček vedle
hřiště. Zatím je pravidelně zalévám asi sám, ale pokud budete mít cestu

po panelce ke Svodnici, třeba s dětmi, vemte jim konvičku či kyblík
s vodou a nalejte ke kaţdému stromku trošku vody neţ se ujmou. Někdy
za 10 let, kdy uţ třešně budou rodit a vaše děti sami začnou vyráţet „na
střešně“ si můţou říct „ten stromek jsem si zaléval od mala…!“
Doufejme, ţe se ujmou a někdo je nezničí a příštím rokem jim určitě
vysadíme další třešně – sestřičky.
1. května – Hromadná lóbačka pod rozkvetlym stromem
Podle dávné tradice by měla být kaţdá slečna, či ţena na prvního máje
políbena pod rozkvetlým stromem, aby po celý příští rok neuschla.
Nejvhodnější je prý třešeň, jenţe ty nám letos odkvetly jiţ před týdnem.
Naštěstí nám prozíraví víceměřicko-mexičtí předci zanechali přímo
uprostřed návsi, málo známý druh třešně – střešňovník kaštanový – coţ
málokdo aţ do pátku věděl. Proč by se měl kaţdý líbat individuálně?
Proč to nezkusit v jeden okamţik, na jednom místě, pod jedním
stromem? A tak vznikla myšlenka, jak zachránit tuto tradici, a tou bylo
uspořádání hromadné lóbačky na návsi. Byl to zároveň test, jaký mají
lidé zájem o zábavu, nadsázku a recesi. Mezi pořádajícími oslovenými
zahrádkáři dostal tenhle nápad okamţitou podporu a i proto se tato akce
uskutečnila. Hlavní myšlenku, aby se v jeden okamţik, políbilo několik
párů se sice zrealizovat nepodařilo, ale i přesto se během odpoledne
(mnohdy i odchytem procházejících dvojic) podařilo zachránit před
uschnutím na 25 ţen i slečen ………..
A jak akce probíhala?
Při pohodové hudbě, kterou zajišťoval Víťa Fialka, byly páry uváděny
pod náš vzácný střešňovník (moţná jediný svého druhu na světě),
nádherně kvetoucí strom, kde v rámci prevence proti nákaze mexickou
chřipkou, si dvojice navzájem museli zdesinfikovat své rty zázračným
hanáckým sérem Jamiflu a poté byl jejich výkon při vzájemném polibku
zadokumentován fotografem. Po tomto aktu kaţdá políbená ţena
obdrţela certifikát, který ji zaručuje, ţe pro příštích 365 dnů neuschne.
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno občerstvení a posezení na
sluníčku, odkud mohli fandit a povzbuzovat další líbající se páry. Mezi
páry, kteří se políbili pod rozkvetlým stromem, byli i naši členové
zahrádkáři – manţelé Pekárkovi, kteří ač se to nechce věřit, na jaře
oslavili svou zlatou svatbu. O úsměvné moderování celého odpoledne se
postaral pan Jiří Balher.

VÍCEMĚŘSKÝ VÝŠLAP 2009
V sobotu 23.května odpoledne uspořádali Víceměřští zahrádkáři jiţ
2.ročník ,,dálkového pochodu“ po okolí obce s názvem ,,Víceměřský
výšlap“ s výstupem na nejvyšší horu - ,,dvaapůltisícovku“- Kozlov, jejíţ
vrchol se tyčí do výše, opravdu neuvěřitelných, 2500 decimetrů nad
mořem. Nešlo vůbec o výkony, ani o nejkratší čas, ale o příjemnou
odpolední procházku hanáckou krajinou, o pohyb na čerstvém vzduchu,
setkání s přáteli a známými a svým způsobem i o kousek recese. Pro
pochodníky byly připraveny dvě trasy. 10-ti kilometrová pro zdatnější a
5-ti kilometrová pro kalendářně starší, vhodná i pro rodiče s malými
dětmi. Po trase bylo rozmístněno několik kontrolních stanovišť, kde byly
umístěny tabule, upozorňující na zajímavosti právě procházeným místem.
Mimo jiné i upozornění na pravěké osídlení a místa nálezů, na kopci
Kozlově byly k vidění staré katastrální mapy z předminulého století a
připraveny byly dalekohledy pro nádherný výhled do okolí vzdáleného aţ
40km. Na dalším ze stanovišť byli členové mysliveckého sdruţení, kteří
měli připravenou nádhernou mini expozici vyčiněných kůţí škodné
zvěře, parůţků a trofejí ulovených v lokalitě, na ukázku i flinty s
dalekohledem, či pasovací tesák.... Na dalších stanovištích byly
připraveny různé drobné soutěţe, zejména pro děti, ale většinou se
nechali vyhecovat k soutěţení i dospělí a kaţdému byl za jeho výkon
nabídnut drobný pamlsek. Byla připravena i prohlídka ,,Mini ZOO“ v
Domově u rybníka ( dříve ÚSP), kterou vyuţívají uţivatelé domova ke
své terapii. Po návratu do cíle byly pro všechny připraveny diplomy a
špekáčky k opečení nad táborákem. Poté proběhlo vyhlášení nejstaršího a
nejmladšího účastníka pochodu, kteří byli odměněni láhví vína, plyšákem
a kaktusy. Celý podvečer v cíli byl zpříjemněn náladovou hudbou,
tombolou, občerstvením z udírny, drobnými soutěţemi. V druţné debatě
a pohodě se poslední účastníci rozcházeli aţ po setmění. A to bylo tichou
odměnou pro pořadatele, ţe se akce líbila. Ještě několik čísel: 1. ročníku
se účastnilo 56 startujících, v letošním ročníku uţ jich bylo 96. Věkový
průměr pochodníků byl 25,9 roků. Na další ročník uţ připravujeme nové
trasy a nové zajímavosti. Takţe, za rok se určitě přijděte projít a pobavit s
námi!
PS: Výbor ČZS děkuje ještě jednou všem pořadatelům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce.

Zahrádkářský zájezd 2009
V sobotu 13.6. se vydali (nejen víceměřští) zahrádkáři a občané za
poznáním po Moravě. Po sedmé hodině ranní vyrazil skoro zaplněný
autobus směrem k Boskovicím. První zastávka našeho zájezdu byl
Senetářov na Vyškovsku, kde jsme si prohlédli neobvyklou architekturu
místního kostela ve tvaru lodě. Při návratu do autobusu, kaţdý (kromě
řidiče) dostal preventivní ţaludeční „čtvrtečku“ pro veselejší cestování.
Další zastávkou byl zámek Rájec nad Svitavou. Po krátkém čekání a
společné fotografii na nádherně upraveném nádvoří zámku, nás čekala
téměř 2 hodinová prohlídka zámku. Na velké trase byly k vidění desítky
místností se spoustou obrazů, s českými křišťálovými lustry, sklem,
českým i orientálním porcelánem, vystavené oblečení šlechticů, sluhů,
dobová koupelna, rozsáhlá poschoďová knihovna s deseti tisíci svazků
v 11 jazycích a výzdoba čerstvých vazeb květin v kaţdé místnosti.
Následující zastávkou na trase zájezdu byly Boskovice a individuální
procházka po centru města s moţností oběda. Po prohlídce jsme se
přemístili na okraj Boskovic do „Arboreta Šmelcovna“, které slouţí
nejen jako prodejní zahradní centrum, ale na několika hektarech, na
svahu, se rozprostírají modelové výsadby okrasných i ovocných dřevin,
skalniček, trav a květin z různých koutů světa, protkané cestičkami
skřítků a víl, kolem jezírek a krásných zákoutí se spoustou vyvýšených
odpočívadel, odkud je nádherný rozhled po celém Moravském krasu. Po
prohlídce jsme se autobusem přesunuli na opačnou stranu Boskovic do
westernového městečka. Zde byla moţnost navštívit v místním přírodním
„Teatru“ odpolední představení „Vinetou I“ – plné indiánů, kovbojů a
koní. Kdo se na představení nedostal, mohl si hodit tomahavkem či
podkovou, vystřelit z luku, narýţovat si u jezírka zlatých šupinek,
občerstvit se v místních tavernách a salonech, nebo si třeba v „půjčovně
koz“, zapůjčit kozu na procházku po městečku. V dobových oblecích zde
bylo moţné potkat šerifa, pistolníky, indiány, shlédnout ukázku
dovednosti s lasem a další podobné atrakce z dob divokého západu.
Z městečka jsme pokračovali na náš poslední plánovaný cíl zájezdu, a
tím byla poutní bazilika a kostel ve Křtinách, kde kaţdou sobotu v 18:06
je k slyšení nádherná zvonkohra, soustavy různě velkých zvonů a
zvonků, která zahraje 5 písní. 3 mariánské a 2 české lidové. Podle mého
názoru to byla opravdu nezapomenutelná „třešnička na dortu“ celého

zájezdu. Po nasycení duševním, jsme se sešli dole pod kostelem, ve
starobylém hostinci „U Farlíků, kde jsme se po nádherně proţitém
slunečném dni občerstvili i vnitřně a uspokojili své chuťové buňky,
vynikajícím uměním kuchaře. Zpáteční cesta nám v rozezpívaném
autobusu uběhla jako voda a text finálové písně „Sláva, nazdar, výletu...“
byl opravdu aktuální. Kdo s námi na tomto výletě nebyl, můţe jen litovat,
protoţe v trase, kterou nám připravily paní Melíšková a Vytlačilová bylo
pro kaţdého něco. Myslím si, ţe všichni, co jsme se účastnili, uţ se
těšíme na další podobný výlet po krásách Moravy.
A co připravujeme v nejbliţší době pro naše spoluobčany?
- Prohlídku zahrad členů ZO – zaměřenou spíše na okrasné zahrady
- Soutěţ rozkvetlá obec, v kategoriích:
1. Nejkrásnější výzdoby oken domů a předzahrádek
2. Moje zdravá oáza pohody (pergoly, přístřešky, skalky, dvorky,
jezírka)
- Soutěţ o nejlepší herbář, nejkrásnější ptačí budku a krmítko pro
ptáky, která bude vyhodnocena při podzimní výstavě výpěstků (zapojte
se vy i se svými dětmi do výroby herbářů, či výroby budek nebo krmítek,
nádoby na výrobu budek + rozměry pro rozličné druhy ptáků vám rád
poskytne pan Buriánek.
a moţná i recesní cyklovyjíţďku po blízkém okolí, po zajímavostech,
které máme tzv. „za humny“….
Petr Buriánek

*****
Každý umí říci „ Ano“ . Každý umí slíbit lásku.
Ale ne všem v životě je přáno, objevit spolu také první vrásku.
V sobotu 11. 4. 2009 připravil SPOZ při obecním úřadě ve Víceměřicích
slavnostní obřad. Pozvání přijali manţelé Anna a Ladislav Pekárkovi,
aby si se svými nejbliţšími a milými připomněli, ţe ode dne, kdy si řekli
své „ano“, uplynulou jiţ 50 let.
Ve čtvrtek 30. 4. 2009 jsme si poloţením věnce u pomníku padlých
připomněli 64. výročí osvobození naší obce.

V pátek 22. května 2009 jsme měli moţnost zhlédnout letošní premiéru
Divadla Dostavník Přerov, o.s. - Nejstarší řemeslo aneb natoč ten
gramofon. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo zaplnit kulturní
místnost v Domově u rybníka a mohli jsme sledovat divadelní
představení, napsané pro pět ţen a jejich sluhu Jamese. Kdo přišel, určitě
nelitoval. Jiţ nyní se těšíme na další představení tohoto divadelního
spolku.
MUDr. Margita Mézlová

*****

Akce Domova u rybníka Víceměřice
- Plním svůj slib a začínám minule slíbeným Pepíkovský turnajem. Jiţ
XII. Ročník Pepíkovského turnaje pod záštitou paní senátorky Boţeny
Sekaninové, který jiţ tradičně pořádal Domov u rybníka Víceměřice,
příspěvková organizace, letos vyšel všem Josefům, Joţkům, Josífkům,
Pepíkům, Pepům i Pepčům přesně na jejich svátek 19.března. Ráno se
sjelo 37 sportovců se svými doprovody i diváky do sokolovny
v Němčicích nad Hanou. Vyhrát první tři místa nemohli všichni, ale
pro všechny zúčastněné uţivatele přihlášených zařízení bylo připraveno
ohodnocení a drobné dárky. Úsměvy na tvářích všech a jejich
spokojenost nás opět přesvědčila, ţe takové akce mají opodstatněný
smysl. A mimochodem, naši zase vyhráli.
- Asi si ještě vzpomínáte na akci loňského roku Vánoce s Jeţíškem, kdy
jsme se zúčastnili hromadného vypouštění balónků. Tenkrát jsme za
odměnu dostali pro naše uţivatele čtyřicet vstupenek do Muzea rekordů
a kuriozit v Pelhřimově. Takţe, proč se neodměnit? To, co tam je
k vidění ani není snad moţné popsat. Jednak je toho spousta a ani by
vás nenapadlo, co všechno se dá vyrobit a z jakého materiálu.
Samozřejmě jsme se nechali inspirovat a v naší košíkárně je jen tak
z recese podprsenka z proutí. (Není na prodej!)

- Hudební skupina Kluci vyjela na pět dní na Hudební festival SALVE
CARITAS – SALVE VITA do Strakonic. Před touto akcí pilně
nacvičovali a pilovali všechny písničky, takţe se vůbec neměli za co
stydět.
- Na krásný sluneční den 22. dubna jsme byli pozváni na Jarní diskotéku
do Klentnice. Zábava i občerstvení předčilo naše očekávání a parádně
jsme se pobavili.
- Koncem dubna nás navštívili manţelé Skalníkovi jako Duo Kondor.
Vyslechli jsme v jejich podání písně různých ţánrů. Od lidovek po
operety a árie z oper.
- 30.4. na Filipojakubskou noc, jak praví stará tradice, připadá upalování
či pálení čarodějnic. Ani my jsme tento den nenechali vše náhodě a
připravili se. Pěkně jsme se nahastrošili, jak je zvykem pro pravé
čarodějnice. Bavili se, tančili, skotačili, posilňovali se „vývarem z
ropuch nebo bradavicovým lektvarem“, na naší hostině byly k mání
„pečení hadi, ţáby a netopýři“. Přivítali jsme světlou část roku a
rozloučili se s částí tmavou. Obloha se ale začala na nás kabonit, tak
jsme ocenili sladkostmi všechny masky. Kdyţ začalo v dálce hřmět,
přistoupili jsme k upálení připravených čarodějnic ze slámy a dál
tancovali, dokud nás vítr a chlad nezahnal do svých příbytků.
- Slíbili jsme, 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. Naši uţivatelé předali další koše a
prošli si praţské ZOO. Pokud máte zájem o více informací i shlédnutí
fotek,více najdete na:
http://www.rozhlas.cz/odhaleni/odhaleni_z_pavilonu/_zprava/580578
http://katek.rajce.idnes.cz/Kosikari_v_ZOO/
- Konečně máme oficiální členy Sboru dobrovolných hasičů ve
Víceměřicích. Na Hanáckém poháru jim byly odevzdány slavnostně
průkazky a taky uţ soutěţili. Jejich houţevnatost a snaha je
nedocenitelná. Dále stihli pod vedením Luďka Kurečky soutěţit ve
Vrchoslavicích a Mořicích. Pomalu ale jistě začínají chlapům šlapat na
paty. Ukáţe aţ čas, kam to na soutěţích dotáhnou.
- Tradiční 6,5 km dlouhý běh do vrchu s převýšením 734 metrů se letos
konal jiţ po 15. Máme zde dobré běţce, ale asi nejlepším pro tento

druh sportu je Mgr. Zdeněk Pokorný. Jeho vytrvalost a nadšení
nakazilo i ostatní a vlastně díky jemu se Běh na Radhošť pořádá.
- 27.5. se konala Regionální olympiáda v Olomouci a i my jsme zde měli
své reprezentanty. Medaile a ocenění se nám snad ani nepodaří
spočítat. Nikdo ale nepřijel s prázdnou.
- Jako kaţdým rokem se v Přerově koná akce Mosty a ani na této jsme
nechyběli. Sice jsme tam letos nepřespávali, ale jednodenní výlet byl
taky fajn.
- Asi nejočekávanější akcí tohoto čtvrtletí pro naše sportovce byly
Sportovní hry v Zubří. Celkem se nám dařilo, ale přesto nám to nedá a
směrem ke svým soupeřům: „Příště je zlatá naše!“
- Občanské sdruţení „Rodinná pohoda“ vzalo našich 10 uţivatelů na
víkend na Rychtu. Canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie – to vše
nám pomáhá.
- To, ţe jsme velmi zruční jsme se opět mohli přesvědčit v Olomouci na
Fimfáru. Zkusili jsme si různé techniky práce a třeba se i něčemu
přiučili.
- Následuje výčet jen několika celodenních výletů, které jsme podnikli
v rámci jednotlivých odděleních: Hrad Bouzov, Ranč Kostelany,
Kroměříţ - zámecká zahrada, Buchlov, Buchlovice, Plumlov, ZOO
Vyškov, Kojetín, Prostějov – muzeum.
- U jednoho celodenního výletu bych se přeci jen zastavila. Jedná se o
výlet na Ranč Kostelany. V loňském roce nám nevyšlo jet se tam
podívat, tak jsme si to slíbili na letošek. Jestli se nás ptáte, jaké to tam
bylo, máme jen jednu odpověď : SUPER!!! Neděláme to často, ale
tentokrát jsme přeci jen sedli a napsali děkovný dopis. Všichni jsme
byli nadšeni. Starali se o nás jak o své staré kamarády. Celý ranč jsme
měli jen sami pro sebe, uvařili nám výtečný oběd a nenechali nás ani
jednoho zahálet. Jestli tam pojedete, pozdravujte je tam, prosím od nás.
- Pro hudební skupinu Kluci 18.6. byl den vystoupení. Jelo se na Hudební
festival Plumlov. Bylo krásně slunečno, dobře naladění diváci, a tak se
našim Klukům dobře hrálo.
- Protoţe chceme, aby se o nás vědělo, protoţe jsme velmi šikovní, přijali
jsme moţnost prezentovat se ve dnech 18.-20. června v rámci celého
olomouckého kraje na Floře Olomouc na akci Mezi námi – Dny
zdravotně postiţených. Po tyto dny nám byla vyhrazena plocha, kde

jsme vystavovali naše výrobky nejen z terapií, ale i věci, které jsme
vyrobili na odděleních. Bylo se na co koukat a místo nám určené na
všechny ty krásné výtvory ani nestačilo. Naštěstí nám pořadatelé vyšli
vstříc a dovolili nám trošičku zabrat větší plochu. Kdo jste byl na této
výstavě, jistě mi dáte za pravdu, ţe se nám to povedlo.
- A jen jednu akci jako upoutávku do příště: 28.6. Letní besídka. Takţe
„Slunce sviť na zemský ráj“
- Pod záštitou předsedy PS P ČR Miloslava Vlčka se zúčastní Domov u
rybníka ve dnech 4. – 11. 7. 2009 integrovaného pobytu v Rapotíně
v rekreačním komplexu Losinka.
- Jestli by byl zájem, je moţno podívat se na naše internetové stránky
www.domovurybnika.cz a tam jsou i fotky z některých akcí.
Petra Matovská

*****

11.6. – Návštěva předškoláků z MŠ Chropyně
12. 6. - Sportovní Olympiáda MŠ Mikroregionu Němčicko 2009 – IV.
ročník, pořádaná Obcí Doloplazy. Na toto sportovní zápolení se děti MŠ
Víceměřice dlouhodobě připravovaly a jejich snaţení jim přineslo
ovoce. Všichni byli odměněni medailemi, diplomy a za své výkony se
ţádný z nich nemusel stydět. Děkujeme rodičům, kteří přijeli své děti
psychicky podpořit.
19. 6. – Účast na dni otevřených dveří v Agrodruţstvu Tištín – děkujeme
Domovu u rybníka za spolupráci při přepravě dětí.
Školní rok 2008/2009 se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Děti ještě čeká
účast na „Dni v zeleném“, nocování ve školce, hledání pokladu a
slavnostní vyřazování předškoláků.
Přejeme všem občanům Víceměřic příjemně strávenou dovolenou a
našim dětem, aby o prázdninách načerpaly nové síly pro příští školní rok.
zaměstnanci MŠ Víceměřice

*****

Co se událo ve druhém čtvrtletí roku 2009 v MŠ Víceměřice?
Samozřejmě jsme i nadále plnili úkoly, které nám ukládá náš školní
vzdělávací plán „Hrou stále objevujeme dětský svět“, coţ je pro naši MŠ
prvořadý úkol.
Dětem jsme se snaţili zpříjemnit pobyt v MŠ také několika
společenskými, kulturními a sportovními akcemi. Některé naše MŠ
pořádala, na některých jsme byli pouze diváky.
9. 4. – Vynášení Morany, vítání jara, opékání špekáčků / děkujeme za
podporu veřejnosti/
13. 5. – Besídka k svátku matek – tentokrát jsme rodiče pozvali na
divadelní představení: „ Sněhurka a sedm trpaslíků“, které děti na závěr
obohatily pásmem básniček a písniček. Maminkám předaly připravené
dárky a pak uţ následovalo přátelské posezení.
19. 5. – Návštěva divadelního představení v Němčicích nad Hanou:
„ Kamarádi ve školce „
2. 6. – Focení třídy
9. 6. – Návštěva filmového představení v Němčicích nad Hanou:
„ Horton „

Informace obecního úřadu:
Správní poplatky za výpisy z CzechPOINTU:
- rejstřík trestů, za přijetí ţádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku
trestů, je zpoplatněno částkou 50,-- Kč.
- ostatní doklady (výpis z katastru nemovitosti, z obchodního rejstříku,
z ţivnostenského rejstříku), vydání první strany výpisu je zpoplatněno
částkou 100,-- Kč, kaţdá další strana výpisu je zpoplatněna částkou
50,-- Kč.

*****

Váţení spoluobčané,
Mladí hasiči
Dovoluji si navázat na můj předchozí příspěvek v našem čtvrtletníku.
Dnes jiţ máme schválenou dotaci na druhou a třetí etapu Revitalizace
Aleje v částce 100 % uznatelných nákladů, proběhlo výběrové řízení a
pokud vše půjde dobře, druhá etapa bude realizována na podzim
letošního roku a třetí na jaře roku 2010.
Další investiční akcí, která čeká na zahájení je infrastruktura pro nové
rodinné domy. Po vyjádření stavebního úřadu mohou zájemci na podzim,
nejpozději na jaře zahájit práce na výstavbě rodinných domů.
Dalším z bodů programu zastupitelstva je změna územního plánu. Zde
kromě zástavby se řeší výstavba fotovoltaických elektráren, které budou
mít pro obec značný přínos, nepoškozují ţivotní prostředí a po skončení
funkčnosti se plochy vrátí zpět do původní kultury.
Nyní pár slov o Domovu u rybníka:
Toto zařízení je snad jediné v Olomouckém kraji, které nemá a letos jistě
nebude mít finanční problém. Je to dáno tím, ţe jsme o tři roky vpředu.
Takto situaci hodnotili ex ministr Zdeněk Škromach na návštěvě
v přítomnosti poradce hejtmana Olomouckého kraje Ing. Váni, a zařízení
dával za vzor. Pronesl, ţe za dobu své působnosti v oblasti sociálních
sluţeb podobně otevřené a fungující zařízení nenavštívil.
Začínají prázdniny, čas dovolených. Proto Vám všem přeji hodně pohody
a načerpání sil do dalšího pololetí.
Antonín Dostálík, starosta obce

Kolektiv mladých hasičů začal tuto sezónu sběrem ţeleza v obci.
30. května jsme se zúčastnili oslav sv. Floriána a 130. výročí zaloţení
hasičského sboru v Němčicích nad Hanou.
První závod ve Víceměřicích, konaný 9. 5. 2009, nedopadl moc dobře,
museli jsme se uspokojit se 4. místem v kategorii mladší ţáci a 7. místem
ve starších. 16. 5. 2009 se konalo závěrečné kolo hry Plamen v Kostelci
na Hané, který se skládá se čtyř štafet poţárního sportu a poţárního
útoku. Závod se nám vydařil a i kdyţ jsme skončili na čtvrtém místě, byl
to pro nás velký úspěch, jelikoţ v loňském roce jsme byli aţ na osmém.
Dokonce o nás psali v Prostějovském týdnu a vyslouţili jsme si pochvalu
od OSH v Prostějově za vzorný přístup k celoroční činnosti. V Pivíně 30.
5. 2009 nám propršel celý závod a zřejmě to mělo vliv na náš výkon.
Odtud jsme si odvezli dvě osmá místa. Dalším byl závod v Hrušce
13.6 .2009, kde při velké konkurenci v kategorii mladší ţáci, jsme
zaběhli čas 20,87 sekund, coţ je zatím náš nejlepší čas, ale i tak stačil
pouze na 3. místo. Druţstvo starších obsadilo s časem 23,49 sekund 5.
místo. Posíleni úspěchem jsme 14. 6. 2009 odjeli na závod do Dřevnovic.
Úspěch měli mladší ţáci, kteří získali 1. místo a starší obsadili 6. místo.
Kdyţ jsme na předešlých závodech tak uspěli, řekli jsme si, ţe tu
úspěšnou šňůru nesmíme přetrhnout a 20. 6. 2009 jsme vyrazili do
Telčic. Odtud jsme si převezli poháry za druhé a třetí místo.
Kdo by chtěl vidět naše fotky ze závodů, má moţnost se podívat na
internetové stránky obce.
Novotný Luboš, vedoucí kolektivu mladých hasičů
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