v pátek dne 15. ledna 2010 ve 20:00 hod.
pořádá ZO SDH a Obecní úřad Víceměřice v košíkárně

HASIČSKÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje Shelby bratří Kučerů

NAŠE OBEC

V sobotu 16. ledna 2010 se konají na stejném místě od 14:00 hod.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
v pátek 12. února 2010 ve 20:00 hod.
pořádá Domov u rybníka Víceměřice, přísp. org. a Obecní úřad
v košíkárně

ÚSTAVNÍ PLES
V sobotu 13. února 2010 se konají na stejném místě od 14:00 hod.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Zahrádkáři Vás zvou 31. 12. 2009 na druhý individuální „Půlnoční
silvestrovský výšlap na Kozlov, kde společně přivítáme Nový rok. Jelikoţ
cesta je neudrţovaná a neosvětlená, výstup je na vlastní nebezpečí! Vlastní
netradiční osvětlení a dopingové prostředky jsou povoleny! Teplý čaj s
"nemrznoucí směsí" připravíme my. Jdeme do přírody, proto rachejtle a
petardy nechejte doma! Odměnou nám, v případě přízně počasí, bude
klidný, nezapomenutelný výhled na ohňostroje v dalekém okolí.
Sejdeme se na Kozlově!
======================================================
Přijďte s námi oslavit konec roku 2009!!!
SDH ve spolupráci s Obecním úřadem Víceměřice pro Vás připravili
oslavu konce roku 2009. Očekáváme Vás před Domovem u rybníka
ve středu 31.12.2009 již od 17:00 hod. Připraveno bude sladké
pohoštění. K zahřátí bude horký čaj nebo grog. A hlavně – tradiční
ohňostroj !!!
POŘADATELÉ SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY SPOLUOBČANY
NA PŘIPRAVOVANÉ AKCE

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VÍCEMĚŘICE
ČTVRTLETNÍK
ROČNÍK 2009, číslo 4

USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pátek 25. 9. 2009 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. informaci předsedy komise pro ţivotní prostředí o výsledku jednání
s povodím Moravy /pracovníci provedou úpravu břehu Brodečky/ a
výsledek jednání ohledně reklamace výsadby zeleně ve Svodnici
/budou dodány nové stromky/
2. informaci předsedy komise pro projednávání přestupků /vyčištění
pozemku paní Zboţínkové a odtaţení vozidla od Domova u rybníka/
Zastupitelstvo obce revokuje:
1. schválenou část bodu č. 16 veřejného zasedání ZO Víceměřice
konaného dne 27. 2. 2009. Spočívající ve změně schválené plochy
výrobní aktivity, tvořenou pozemky p.č. 296/1, 296/4 a 296/5 v k. ú.
Víceměřice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. bezúplatný převod nemovitosti Víceměřice č. p. 109 na pozemku
parc. č. st. 117 a pozemků parc. č. st. 117 – zastavěná plocha a
nádvoří a parc. č. 297/6 – zahrada, vše v k.ú. a obci Víceměřice
z důvodu veřejného zájmu
3. podepsání smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu / stavba zařízení distribuční
soustavy s názvem „Víceměřice, kab. sm. NN, Michlíček“/ na
pozemku parc. č. 436/2 v k.ú. Víceměřice
4. podepsání smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu /
stavba zařízení distribuční soustavy s názvem „Víceměřice, příp.
NN, Vystavěl“/ na pozemku parc. č. 241/6 v k.ú. Víceměřice
5. cenu stavebního pozemku pro individuální výstavbu v obci ve II.
etapě ve výši 90,00 Kč/ m2
6. zastupitele Antonína Dostálíka, který bude spolupracovat
s pořizovatelem při vypracování změny č. 1 územního plánu obce
Víceměřice.
7. ve smyslu § 47 odst. 5 stavebního zákona a v souladu s § 11 odst. 2
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech,

územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti zadání změny č. 1 (příloha)
8. podání ţádosti o finanční dotaci z MAS Na cestě k prosperitě, o.s. na
opravu sochy sv. Jana Nepomuckého a na výsadbu zeleně v ulici
k Domovu u rybníka ve výši celkem 300 000, - Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. předloţit písemně návrh na úpravy a vyuţití nemovitosti č.p. 109 po
fyzickém převzetí nemovitosti – odpovídá starosta obce
2. starostovi projednat moţnost zvýšení bezpečnosti pro chodce na
křiţovatce u autobusové zastávky na horním konci obce – termín 30.
11. 2009
3. prověřit stav Boţí muky a navrhnout opatření k záchraně této
kulturní památky. Odpovídá starosta obce, termín 30. 11. 2009

*****
USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného ve čtvrtek 22. října 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. vyjádření Policie České republiky k zajištění přecházení dětí přes
silnici III/43312 u Víceměřice
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozdělení změny č. 1 územního plánu obce Víceměřice na dílčí části
této změny, tj.: změnu č. 1a) a změnu č. 1b)
Obsah změny č. 1a)
je tvořen schválenými lokalitami zadání změny č.1, tj.:
- Lokalita č. Z1 – V1FVE a č.Z1 – V2FVE, plochy výrobní aktivity,
které jsou navrţeny pro zařízení a provoz fotovoltaických elektráren
Obsah změny č. 1b)
je tvořen zbývajícími schválenými lokalitami zadání změny č. 1, tj.:
- Lokalita Z1 – B1 výstavba rodinných domů je navrţena na
pozemcích parc.č. 237/2 a 238 k.ú. Víceměřice

- Lokalita Z1 – B2 výstavba objektu bydlení je poţadována na
pozemcích parc.č. 20/3 a 21/3, které vznikly oddělením z pozemku
parc.č. 21/2 k.ú. Víceměřice
- Lokalita Z1 – D1 plocha dopravy je navrţena pro odstavnou plochu
osobních a menších dodávkových vozidel na pozemcích parc.č.
2/1(stavební) a 6(pozemková) k.ú. Víceměřice
- Lokalita Z1 – D2 plocha dopravy je navrţena pro modernizaci trati
Brno – Přerov
- Lokalita Z1 – Zp1: plocha veřejné zeleně umístěna v centru nově
navrţené, stávající a budované lokality bydlení rodinných domů,
pozemek parc.č. 239, k.ú. Víceměřice
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce – poţádat o sníţení rychlosti odbor dopravy
Městského úřadu Prostějov
na silnici II/4335 a III/43312. Termín: příští zasedání

*****
U S N ES E N Í
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného
v pondělí 30. 11. 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 finančního výboru
4. zprávu o rozhodnutí soudu ve sporu s JUDr. Vítem
5. zprávu kontrolního výboru
6. přehled plnění rozpočtu obce k 31. 10. 2009
7. zprávu o hospodaření Domova u rybníka za období 1-9/ 2009
8. jmenování inventarizačních komisí
9. informaci o výstavbě kanalizace a terénních úprav Ţelečky v úseku
od rybníka k Domovu u rybníka, p.o.

10. dopis o ukončení nájmu pozemků p.č. 292/1 a p.č. 296/1
/Agrodruţstva Tištín/
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. rozpočtové opatření obce č. III./2009
3. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu mezi
Obcí a E.ON na pozemek p.č. 513 v k. ú. Víceměřice
4. prodlouţení termínu pro čerpání finančních prostředků z obce
jednotlivými společenskými organizacemi – do 15. 12. 2009
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. doplnit ţádost o provedení změny údajů v ţádosti o stanovisko a ve
vlastním vyjádření souhlasu z firmy SOLWORK, s.r.o. na Samson
Miloš /o investiční záměr s pozemky p.č. 298/1 v k.ú. Víceměřice a
stanovení konkrétních podmínek výstavby FVE/. Oslovit firmu
SOLWORK, zajistí paní Rácová. Termín příští zasedání
zastupitelstva obce
2. starostovi obce – předloţit záměr s pozemky p.č. 292/1 a 296/1 a
vyjádření k ukončení nájmu z těchto pozemků. Termín – příští
zasedání zastupitelstva obce
3. Občanskému sdruţení Šikovné ruce - písemně vyhodnotit činnost a
vyuţití pronajatých nebytových prostor a revitalizované části
„Aleje“. Termín příští zasedání zastupitelstva obce
4. členům zastupitelstva obce - provést inventarizaci majetku obce k 31.
12. 2009. Termín 22. 12. 2009

*****
Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal v letošním roce spoustu zajímavých
akcí pro všechny věkové kategorie a kromě toho začal na jaře s vnitřní
přístavbou hasičské zbrojnice. Na zbrojnici se udělala nová elektřina,
zateplení, omítky, nainstalovala se vrata a provedli se další práce. Všechny
práce provedli členové hasičského sboru o sobotních brigádách. A co ještě
chybí naší zbrojnici? Uţ jen nová fasáda, která je v plánu v příštím roce na
jaře. Tímto děkujeme všem, kteří přispěli svojí pílí k vybudování nového
zázemí hasičů v naší obci.
A co pro Vás SDH ještě připravuje?
Jiţ tradičně se 31. prosince 2009 uskuteční ohňostroj u Domova u rybníka.
Začátek akce bude v 17:00 hod. Můţete se těšit na sladké občerstvení, teplý

svařáček a pro ty nejmenší bude přichystán horký čaj. Po novém roce 15.
ledna nás čeká 16. hasičský ples v košíkárně a další den Dětské šibřinky.
Tím Vás srdečně zveme na zmíněné akce a přejeme šťastné proţití svátků
vánočních Vám i Vašim blízkým.
za SDH Jarmila Mézlová

*****
Vážení spoluobčané,
zdalipak víte, ţe ve Víceměřickém zámku ţilo strašidlo ? Nevíte ? Nic si
z toho nedělejte. Já jsem to také nevěděla aţ do doby, neţ jsem si o tom
přečetla v knize kojetínského rodáka Bohumíra Štégera “Kam aţ
dohlédneš“. Pověst má název „Strašidlo a ponocný“. Chci Vás s ní
seznámit:
Také na Víceměřickém zámku kdysi strašívalo. Však co by to bylo za
zámek, kdyby se tam nezjevoval nějaký duch? Jenomţe ta paní, co se na
Víceměřicích ukazovala, nebyla ţádná bílá paní a nechodila ani po bílu
oblečená. Musela být jiţ velice stará, protoţe byla celá ohnutá, shrbená a
vţdycky s čagánkem v ruce. Nosila černé sametové šaty – toţ jaká bílá paní!
V pasu mívala svazek klíčů a na hlavě takové směšný staromódní čepec
s pštrosím perem. Zjevovala se jenom v noci, a to přecházela z jedné
světnice do druhé, pořád cosi jako by hledala a zlostně svou hůlečkou ťukala
o dláţku. Kdyţ někoho potkala, ani si ho nevšimla a škaredě na něho
pohlédla, kdyţ k ní promluvil. Jinak nikomu neublíţila a neškodila, ale
pánovi na Víceměřicích to přece jenom nebylo milé, ţe ho cizí osoba v noci
po zámku mózovala (slídila), i kdyţ to byla jistě také šlechtična, jak se dalo
podle oblečení poznat. I zavolal k sobě ponocného a přikázal mu, aby se
zastavil kaţdou noc také v zámku a té paní se přeptal, proč tam vlastně chodí
a co by si přála? Hlídač provedl, jak mu bylo uloţeno. Kdyţ to strašidlo
potkal, otázal se zdvořile, protoţe to bylo strašidlo urozené, co si ráčí přát. A
ta paní se s ním dala opravdu do řeči a vyprávěla, ţe ten zámek měla zdědit
a tak to bylo i v testamentu napsané, ale její příbuzní, ţe ty papíry spálili
nebo někam schovali a zámek si nechali pro sebe. To prý ji tak trápí, ţe
nemá ani v hrobě pokoje, uţ tři sta let, a musí hledat ten testament.
Ponocný byl člověk dobrosrdečný a nijak mu nevadilo, ţe si vykládá se
strašidlem. Sedli si na zelený divánek s křivýma nohama u kamen a povídali
si dál. Vymlouval té paní, aby nebyla pro takovou malichernost smutná, ţe
za to ani ten nejkrásnější zámek na světě nestojí. Stejně ţe by uţ byla

neboţka, tak jako ti falešní dědicové jsou uţ dávno mrtvi a nic si s sebou do
hrobu nevzali. On, ponocný, ţe také nemá nic, a ţe je přece na světě rád. A
tak to té paní pěkně rozmlouval, ţe se dala do pláče a plakala, aţ se roztopila
celá v slzách. Od těch slzí zamokřala ta zeď u kamen a to vlhké místo je tam
doposud a nedá se ničím vysušit. Ale od té doby se na Víceměřském zámku
jiţ nikdy strašidlo neukázalo.
Knihu s touto pověstí a mnoho dalších pěkných knih různých ţánrů
si můţete vypůjčit v naší obecní knihovně.
Půjčovní doba:
v pondělí od 16:00 do 18:00 hod. (půjčování knih a internet),
v pátek od 16:00 do 18:00 hod. (pouze internet).
V knihovně je moţnost kopírovat různé tiskoviny.
Přeji Vám všem příjemné a spokojené proţití vánočních svátků a do
celého roku 2010 hodně zdraví a aby se Vám všem splnilo to, co si sami
nejvíce přejete.
Aneţka Novotná, knihovnice

*****
Pohledy do minulosti
V naší obci máme v seznamu chráněných kulturních památek zapsány tři
objekty. Je to zámek, socha sv. Jana Nepomuckého a boţí muka stojící při
cestě na kopec Kozlov. Tato je zapsána mezi kulturními památkami pod
číslem 5827 na parcele č. 298. Byla postavena na místě, kde v roce 1829
bylo pohřbeno 109 místních občanů, kteří podlehli v průběhu několika dnů
morové epidemii. Boţí muka byla v roce 1995 nákladem obce opravena. Na
evidenčním listu této památky je zajímavá poznámka: „Na sluţební cestě
v srpnu 1974 bylo zjištěno, ţe boţí muka je zlikvidována“. Podpis tohoto
pracovníka památkového úřadu je nečitelný. Kde tuto skutečnost zjistil, se
asi nedovíme. Důleţité je, ţe boţí muka stojí pevně na svém místě. Moţná,
ţe došlo k nedorozumění a záměně a jednalo se o druhou boţí muku, která
stávala při odbočce ze silnice Nezamyslice – Doloplazy do Víceměřic. Tato
stavba byla postavena na místě, kde podle pověsti bylo pohřbeno několik
vojáků Napoleonovy armády, táhnoucí v roce 1805 od východu domů. A je
to ironie osudu, ţe to byla zase armáda táhnoucí opačným směrem a
přinášející nám osvobození, která způsobila zánik této památky. Jeden
z tanků pronásledující ustupující německou armádu, zachytil svým pásem
útlou stavbu a poškodil ji tak, ţe z rozhodnutí zastupitelů obce byla v roce

1945 zbourána. Její podobu můţeme vidět z kresby pořízené v roce 1944
jedním místním studentem. Stála těsně u cesty a asi by při dnešní rušné
dopravě a provozu byla překáţkou.
Ing. Jan Zahradníček

*****
Blíţí se konec roku a nastalo období, kdy je třeba se ohlédnou jaký byl a co
se nám v uplynulém roce podařilo zvládnout jak z hlediska pořádaných akcí
pro uţivatele, tak i naplňování nastavených standardů kvality sluţeb a
zabezpečení provozu celého zařízení.
Tak jako kaţdý rok byla uspořádána spousta akcí jak hromadných tak i
jednotlivých Domovů a oddělení. Uvádíme jen ty tradiční a významnější:
18.2.2009 byl připraven jiţ tradiční Valentýnský ples, na který se uţivatelé
moc těší, protoţe k nám na pozvání přijíţdí děvčata z Klentnice. Přípravy na
ples bývají zahájeny s předstihem, protoţe je potřeba připravit přáníčka
k Valentýnovi.
14.3. se pořádal turnaj v kuţelkách ve Šternberku, kde není tak důleţité
vyhrát, ale zúčastnit se. Pro lepší přípravu jsme si pořídili vlastní kuţelky,
budeme pilně trénovat a výsledky se jistě dostaví.
22.4. jsme dostali pozvání z Klentnice na diskotéku, která byla uspořádána
na zámku v Mikulově. Pro naše uţivatele je vţdy připraveno bohaté
pohoštění a pestrý program.
30.4. proběhlo „pálení čarodějnic“. Byla to první akce, která se pořádala po
dlouhé zimě v Bloudníku.
27.5. odjela vybraná skupina sportovců na regionální olympionádu, která se
pořádala v Olomouci.
8.6. kaţdý rok se účastníme sportovních her v Zubří. Při této příleţitosti
uţivatelé ukázali svá sportovní nadání a odvezli si spousty cen a dárků.
25.8. naše zařízení navštívil pan Jiří Paroubek, který se zájmem prošel celý
Domov u rybníka, (fotil se se všemi uţivateli, kteří o to poţádali a ochotně
dával svůj autogram)
28.6. pořádal Domov u rybníka ve spolupráci s obecním úřadem „Letní
besídku v Bloudníku“, kde vystoupili uţivatelé pod vedením svého lektora
s muzikoterapií.
V měsíci červenci proběhla v našem zařízení následná inspekce kvality
poskytování sociálních sluţeb.

4.7. rekreace v Rapotíně – pobyt trval 7 dní, uţivatelé i doprovod si dovezli
spousty záţitků, fotografií a upomínkových předmětů.
11.-12.9. proběhla ve spolupráci s obecním úřadem a občanským sdruţením
Šikovné ruce akce „Hudba nás spojuje“. Při této příleţitosti přijali pozvání a
zazpívali nám paní Petra Černocká a Bob Frídl s Aťkou.
4.9. víkend na Rychtě – tohoto víkendu se zúčastnili uţivatelé, kteří
pravidelně navštěvují canisterapii.
23.9. sportovních her v Hodoníně pro těţce mentálně postiţené, se
zúčastnilo 30 uţivatelů. Z her si dovezli medaile a drobné dárky.
26.9. byl pro náš Domov u rybníka významný den, kdy proběhly oslavy u
příleţitosti 85. výročí zaloţení ústavu sociální péče ve Víceměřicích. Při této
příleţitosti byl uskutečněn den otevřených dveří a také se dostalo
poděkování těm zaměstnancům, kteří v našem zařízení pracují nejdéle. Na
tuto oslavu byli pozváni i bývalí zaměstnanci, dnes jiţ v důchodovém věku.
6.11 Kateřinskou zábavu jsme tentokrát připravili pro velkou účast
v sokolovně v Němčicích.
25.11. přijal Domov u rybníka pozvání do Klentnice na Mikulášskou
zábavu.
Celý uplynulý rok byl pro naše zařízení náročný z hlediska naplňování
standardů, příprava na následnou inspekci. Snahou našeho zařízení je,
abychom dosáhli co nejlepších výsledků. Po celý rok dochází k různým
úpravám, jak v okolí Domova, tak i ve vnitřních prostorách. Na podzim
došlo k celkové rekonstrukci 7. oddělení.
Na 6 a 9 oddělení a částečně na 8 a 10 byla vyměněna okna. Postupně se
jednotlivá oddělení vybavují novým nábytkem, podlahami a zařízením, jako
jsou myčky, pračky, čistící stroje, zvedáky do van apod.
Zaměstnanci jsou během roku pravidelně proškolováni v rámci
celoţivotního vzdělávání, aby se zvýšila kvalita poskytovaných sluţeb.
Na konci roku byli pozváni všichni zaměstnanci na sváteční večírek,
pořádaný Domovem u rybníka.
Všem zaměstnancům patří poděkování za celoroční náročnou práci.
Domov u rybníka, přísp. org.

*****

Blíţí se konec roku a občanské sdruţení začíná bilancovat rok 2009.
Z hlediska pořádaných akcí byl rok 2009 úspěšný. V květnu se pořádal
turnaj v malé kopané za účasti 6. týmů. Naše druţstvo obsadilo pěkné druhé
místo.
23.5. pořádalo občanské sdruţení rybářské závody v lovu kaprů – pod
záštitou Boţeny Sekaninové, senátorky našeho regionu. Zúčastnilo se 22
závodníků.
11-12.9. pořádali členové občanského sdruţení akci „Hudba nás spojuje“.
Tato akce se pořádala pod záštitou krajského úřadu. Mezi pozvanými
účinkujícími byli Petra Černocká, Bob Frídl a hudební skupiny. Na poslední
chvíli se omluvil pan Zonyga, coţ nás dost mrzelo, protoţe se na něj těšilo
hodně příznivců. Tato akce byla spojena s dojezdem cyklistů
z Mikroregionu Němčicko.
26.9.2009 jsme pod záštitou občanského sdruţení a Domova u rybníka
pořádali oslavy u příleţitosti 85. výročí zaloţení Ústavu sociální péče ve
Víceměřicích.
V den oslav si všichni, kdo měli zájem, mohli prohlédnout Domov u
rybníka. Mezi pozvanými byli i bývalí zaměstnanci, kteří měli moţnost
porovnat jak vypadal ústav před tím a jak vypadá dnes. Vesměs byli všichni
nadšeni jakou velkou změnou ústav prošel. Slavnosti se zúčastnily i sestry
Dominikánky, které zaloţily ústav a byly majitelky do doby neţ přešel ústav
pod vedení obce. Při této příleţitosti se dostalo poděkování od vedení
domova zaměstnancům, kteří pracují v zařízení nejdéle.
V září jsme postavili v Bloudníku zastřešenou pergolu, která bude slouţit
jak sdruţení tak všem, kteří ji budou při různých příleţitostech potřebovat.
V říjnu jsme pořádali podzimní závody v rybolovu za účasti 37 závodníků.
Opět pod záštitou senátorky Boţeny Sekaninové, která byla úspěšná v počtu
nachytaných karasů, línů a kaprů, ale na umístění to bohuţel nestačilo.
V měsíci listopadu občanské sdruţení pořádalo rybářské závody starostů
Mikroregionu Němčicko za účasti paní senátorky Sekaninové, které se
podařilo vylovit pěkného kapra. Akce se vydařila a všichni se těší na další
závody, kde není tak důleţité vyhrát, ale zúčastnit se.
Občanské sdruţení Šikovné ruce provozuje také pohostinství a keramickou
dílnu.
Naše občanské sdruţení Šikovné ruce sdruţuje rybáře, myslivce, hasiče,
zahrádkáře a fotbalisty.
Na závěr roku tak jako v loni připravujeme ohňostroj.
Šikovné ruce, o.s.

*****
2. Mikulášské odpoledne 6.12.2009
Rok uběhl jako voda a opět je tu prosinec. A jako uţ tradičně, uspořádali
zahrádkáři za podpory OÚ, zábavné odpoledne pro malé i velké, pro děti i
dospělé, pod názvem "Moţná přijde i Mikuláš"
V neděli 6.prosince odpoledne se sál košíkárny zaplnil tak, ţe ještě bylo
nutné sehnat i další lavičky k sezení. V krásně vyzdobeném sále, který uţ
nás pomalu přenášel do atmosféry Vánoc, dominoval v čele nádherný
vánoční smrček, který věnovala p.Svobodová a stěny sálu oţivovaly velké
koláţe s vánoční tématikou, které vytvořila p. Melíšková.
Odpoledne zahájily svým neodolatelným vystoupením děti z mateřské školy,
pod vedením svých učitelek. Po jejich programu následovaly soutěţe, za
které byly všechny soutěţící děti odměňovány sladkostmi.
Hry přerušil aţ magický hlas, kdy všichni na sále ztichli a rozhlíţeli se
odkud přichází. A pak se po chvíli objevil ON! Mikuláš,doprovázený
andělem a dvěma hrůzostrašnými pekelníky. Sice své dárky rozdával uţ
předchozí večer přímo v domech, ale líbilo se mu, jak děti měly připravené
veršíky a proto pozvání pořadatelů neodmítl a navštívil i naše odpoledne s
novou dávkou dárečků. Děti na mikrofon přednášely své básničky a
odpovídaly na všetečné otázky Mikuláše. Anděl nestačil rozdávat dárečky a
čerti letos opět ostrouhali a ţádné nezbedné dítě si sebou nevzali. Obdivuji
odvahu a suverenitu dětí, které bez ostychu komunikovaly s Mikulášem,
narozdíl od jednoho z pořadatelů, kterého Mikuláš vyzval ke stejnému
úkolu a ten ze sebe, překvapením a trémou z mikrofonu, nedostal ani
hlásku.(Přiznávám se, byl jsem to já. Ale polepším se a aspoň trošku to nyní
odčiňuji tímto článečkem. P.B.)
Odpoledne pak pokračovalo rozdáváním dárečků z adventního zvonu, kdy
hned po příchodu do sálu, byla náhodným návštěvníkům vloţena do ruky
kartička s datumem, kterou pak vyměnili za příslušný drobný dárek z
kapsičky adventního kalendáře.
Na závěr odpoledne proběhla jiţ tradiční velká dětská tombola, s dortem,
který tvořil hlavní cenu a po jejím skončení uţ se děti se svým doprovodem
pomalu začaly rozcházet ke svým domovům.

Vánoční výstava 12 - 13. 12. 2009
V adventním čase, jako připomínku blíţících se vánoc, uspořádali
zahrádkáři v košíkárně Domova u rybníka ve dnech 12 – 13. prosince
Vánoční výstavu. Kolem 25 vystavovatelů, převáţně z naší obce, přinesli
ukázat ze svých domovů věci, které u nich doma navozují tu správnou
vánoční atmosféru a jeţ neodmyslitelně u nich k vánocům patří.
Jiţ při vstupu do sálu na návštěvníky dýchla sváteční atmosféra. Tiše hrající
koledy umocňovaly pocity z prohlídky spousty svícínků, adventních
věnečků forem a formiček na pečení, různých vykrajovátek, historických
kuchyňských vah, pohledů, vánočních ozdob, nádobí, sušených květin a
mnoţství dalších drobností. Některé své exponáty nabízeli vystavovatelé i k
prodeji. Své expozice tu měla i mateřská školka a Domov u rybníka.
Doplňujícími expozicemi byly i krmítka pro ptáky a vlastnoručně vyrobené
herbáře p.Kalvodové a p.Ševčíka. K prodeji byly i tácky plné nádherných
perníků, které napekla p.Melíšková. Sálem se mísila vůně jehličí z
vánočních stromečků, vůně perníčků a svařeného vína. V této pohodové
atmosféře bylo moţné si i posedět a popovídat u kávičky či svařáku, či
zasytit chuťové buňky zabíjačkovými specialitami.
Výstavu navštívilo za oba dny, odhadem více neţ sto třicet občanů, nejen z
naší obce. Vystavené kolekce a exponáty byly odměněny Pochvalným
listem od ZO ČZS. Děkujeme všem občanům, kteří se naší výstavy
zúčastnili, buď jako vystavovatelé či návštěvníci a věříme, ţe si u nás
načerpali tu správnou předvánoční náladu. Přejeme Vám hezké proţití
vánoc!
Blíží se konec roku 2009.
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a je tu čas na bilancování toho, co jsme
společně s Vámi letos proţili.
Hned první minuty roku jsme spolu přivítali ten letošní rok na Kozlově.
Počátkem února jsme společně degustovali zeleninu na "Mexické zeliádě",v
březnu jsme nezapomněli popřát svým členkám k MDŢ. V dubnu jsme
ošetřili část stromů ve školní zahradě, spousty novinek jsme se dozvěděli na
přednášce o pěstování zeleniny a vysadili jsme a ošetřovali čtyři mladé
třešně u hřiště. A byl tu květen. Hned na 1.máje jsme se "Lóbali pod
rozkvetlym stromem" a na konci měsíce jsme to rozcházeli při výšlapu na
Kozlov a po okolí obce, jiţ při druhém ročníku "Víceměřského výšlapu". V
červnu jsme si společně zarelaxovali na autobusovém "Výletě po Moravě"¨.
O prázdninách jsme nakoukli do zahrádek u Konečných a Balherových. Kdo

chtěl, mohl se zúčastnit cyklovyjíţďky na vysílač Předina a do Skalky s
názvem "Dobytí Štátule", či o týden později zajet autobusem na exkurzi do
SEMO Smrţice. Současně jsme soutěţili v nejlepší květinové výzdobě
svých domů a domácích posezení v soutěţi "Rozkvetlá obec". Vítěze jsme
pak slavnostně vyhlásili počátkem října na "Vinobraní". Ani děti však
nepřišly zkrátka a měly své "Vinobraníčko". Naše výpěstky jsme předvedli
na Okresní zahrádkářské výstavě v Čelčicích a část naší expozice byla
vybrána i na podzimní výstavu Flóra v Olomouci. V prosinci jsme se
společně s dětmi báli čertů a těšili se na Mikuláše na "Mikulášském
odpoledni" a o týden později jsme se s Vámi opět setkávali na "Vánoční
výstavě". Ještě pár dnů a můţeme spolu opět poklábosit, naposled v tomto
roce, na "2. půlnočním silvestrovském výšlapu na Kozlov" a přivítat
společně Nový rok.
A co pro Vás připravujeme v roce příštím? Doufáme ţe se nám podaří
zopakovat většinu akcí z letošního roku a měly by probíhat i ve stejných
časových obdobích.
Hned zpočátku roku - to ale bude záleţet na termínech akcí jiných
organizací, tak v jejich mezidobí - bude jiţ třetí ročník "Mexické zeliády",
takţe své zelí, okurky a jiné konzervované zeleniny všechny nepojezte, ať si
s námi můţete zasoutěţit.
Dále ještě připravujeme (asi ve spolupráci s hasiči), zejména pro muţskou
část, novinku a tou bude košt slivovice "Gořalka roku", která proběhne
během zimy.
O všech našich akcích budete včas informováni plakátky, hlášením,
pozvánkami či kdo vlastní internet tak vše aktuální nalezne na našich
stránkách www.czsvicemerice.estranky.cz (zde naleznete i spousty
fotografií, článečky o akcích, které jste nestihli, pozvánky a podobně)
Co napsat závěrem?
Děkujeme Vám všem za účast na našich akcích, rádi jsme se s Vámi sešli a
těšíme se na Vás i v příštím roce.
Přejeme Vám všem, klidné a pohodové proţití Vánoc a do nového roku
spoustu štěstí, zdraví a pohody!
Za ZO ČZS sepsal Petr Buriánek

*****

Důstojně prezentujeme naši obec
V září letošního roku se konala okresní zahrádkářská výstava a to
v kulturním domě v Telčicích. Svými výpěstky se účastnilo za ZO ČZS
několik našich členů – Mgr. Melíšková V., Vytlačilová J., Dr. Ševčík l., ale i
nečlen Ing. Zahradníček J.. Naše expozice byla hodnocena velmi dobře a
organizace získala čestné uznání. A co víc? Vzorky našeho ovoce a dalších
výpěstků byly vybrány na výstavu Flora Olomouc, která se konala o několik
dnů později. Kdo zná a navštěvuje olomoucké zahradnické výstavy ví, ţe
konkurence, zejména na jaře a na podzim je veliká. Dobře aranţovaná a
kvalitní expozice zahrádkářů z okresu Prostějov získala 1. místo. Těší nás,
ţe jsme zde měli svůj podíl. Tento a podobné výsledky naší práce jsou pro
nás inspirací a dodávají chuť a sílu do další kolektivní činnosti pro
zahrádkáře a všechny občany naší obce.
Dr. Ševčík Ludvík, předseda ZO

Barvy Vánoc
Svátky v červené.
Červená k vánočním svátkům neodmyslitelně patří. Je to barva ţivota, lásky
a radosti. A jaké jiné by Vánoce měly být neţ radostné a veselé. Červená je
výrazem ţivotní síly, aktivity, potěšení z činnosti a také barvou dobrého
kontaktu s okolím. Značí touhu po silných a hlubokých záţitcích, po
úspěchu. Přednost jí proto dávají lidé cílevědomí, energičtí, tvořiví, schopni
usilovné práce a soustředěného vypětí, ale také „pruďasové“ a násilníci.
Odmítání červené můţe být příznakem nedostatku sil, ochablosti, pasivity.
Můţe být znamením, ţe člověk na své úkoly nestačí, ţe se cítí unaven,
vyčerpán. Takovým lidem se zdá, ţe nedosáhli toho, čeho dosáhnout chtěli,
a ţe se jim to uţ ani nemůţe podařit.
Červenou jsou většinou zdobeny věnce. Skvělým doplňkem je výzdoba
vánoční hvězdou, která mívá většinou červený květ. Červená je symbolem
lásky. A o Vánocích lásky hodně dáváme, ale i přijímáme.
Hodování v zeleném
O zelené barvě se říká, ţe uklidňuje. Snad proto jsou tak oblíbené
stromečky, které si na Vánoce zdobíme. Spolu s červenou barvou je
nejţádanější barvou Vánoc. Ten, kdo dává přednost zelené barvě, bude
zřejmě za všech okolností stát na svém a nezalekne se ţádných překáţek.
Má sklon pečovat o druhé, ale také je rád ovládá a kontroluje. Touţí po

obdivu a uznání. Zelenou barvu volí lidé stateční, houţevnatí, ale také
umínění a málo přizpůsobiví. Odmítají ji lidé originální, přepjatí, zklamaní a
vnitřně nejistí. Příčinou odmítání můţe být i tělesná slabost.
Vánoce v bílé – bílý je sníh, který je symbolem Vánoc
Jistě milujete bílé Vánoce. Pokud se však letos nepoštěstí a sníh nenapadne,
můţete si alespoň byt vyzdobit bílými a stříbrnými drobnostmi. Bílá je
symbolem jasnosti, vznešenosti a nevinnosti. Je symbolem světla, čistoty a
pořádku. Jistě chcete, aby to tak vypadalo i u Vás. Bílá barva se skvěle hodí
do doplňků, podtrhne jejich krásu /často se pouţívá v kombinaci s jinými
barvami/. K výzdobě se často pouţívá umělý sníh.Spolu se zlatou patřila bílá
barva vţdy „k těm nejvyšším“, nedotknutelným.
Zlaté Vánoce
Zlatá barva je symbolem vznešenosti. Je barvou bohatství. Nádherná zlatá
připomíná rozzářené hvězdy na nebi. Říká se, ţe na Štědrý den svítí
nejjasněji, aby nám ukázaly cestu. Připomíná teplo plamínků zapálených
svíček. Její teplo zahřeje na duši a dodá svátkům tu pravou pohodu. Dává
pocit hojnosti, lesku a nadbytku. Dělá cokoliv hodnotné, drahocenné a
ţádoucí. Zlatá transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí
duševních nejistot, podporuje ducha na cestě k moudrosti. .
Prosluněné svátky
Krásná ţlutá barva vnese do Vašeho domova teplo. Zaţene veškeré chmury
a zimní svátky budou díky ní o mnoho příjemnější.
Sváteční výzdoba v růžové
Výzdoba v růţové barvě nevypovídá jen o tom, ţe jste romantická duše.
Růţová je totiţ také barvou štěstí, harmonie a přátelství.
Vůbec nepochybíte, pokud sáhnete po netradiční fialové vánoční výzdobě.
Fialová je povaţována za barvu inspirace. Barva fialek se při zimních
dekoracích uplatňuje čím dál více.
Odváţné dívčí tóny růţové, fialové a oranţové nejsou sice tradičními
vánočními barvami, ale na slavnostním stole vykouzlí velmi romantickou
atmosféru, která k Vánocům patří.
Také si přejete, abyste letošní Vánoce nestrávili v poklusu jako kaţdý rok?
Zkuste je naladit do modré barvy. Modrá prý přináší klid a spokojenost.
Čokoláda a káva
Jsou symbolem sladkého poţitku, ačkoliv ani jedna není sama o sobě sladká.
Jen máloco dokáţe udělat Vánoce ještě sladší. Dějiny čokolády začaly 15. 3.
1519, kdy Hernando Cortéz dobyl Mexiko a jeho vojáci objevili vzácný
nápoj z kakaových bobů zvaný chocolatl, který si nechával připravovat
aztécký císař Montezuma a celý jeho dvůr. V Evropě se tento povzbuzující

nápoj ale dočkal uznání aţ v polovině 16. století, kdy se do něj začal
přidávat cukr. Čokoláda uţ vytáhla z krize více ţen neţ všechny
psychologické poradny dohromady. Říká se, ţe „láska k čokoládě je láska
na celý život .
Všechny chutě kávy… umíte si správně vybrat?
Espresso - připravuje se ve vysokotlakém kávovaru protlačením horké
vody přes porci kávy do malého hrnku. Porce bývá 7 g kávy a 30 ml vody.
Ristretto – je silnější neţ espresso, dává se 7 g kávy na 20 ml vody
Cappuccino – má za základ espresso, do kterého přidáte ve stejném poměru
teplé mléko a mléčnou pěnu. Můţete přidat i mletou skořici, kakao nebo
čokoládu na ozdobení.
Latte - je zpravidla jeden díl kávy a dva aţ tři díly teplého mléka
Frapé - letní varianta osvěţující kávy. Připravuje se v šejkru z rozpustné
kávy, cukru a mléka.
Mocca – na tuto kávu se pouţívá speciální dvoudílná šroubovací mocca
konvice. Ve spodní části je voda a ve středu sítko s kávou. Ve spodní části
se voda vaří a horká pára proniká přes kávu do horní části konvice.
Ledová káva – instantní kávu přelijeme vodou, přikryjeme a po 5 minutách
ji nalijeme do mixéru. Přidáme smetanu, led,zmrzlinu a destilát/ 2 lţíce
brandy/ a šleháme. Nápoj rozdělíme do vyšších sklenic a posypeme
čokoládou.
Vídeňská káva – vysokou sklenici naplníme kávou připravenou v konvici
nebo filtrací a přidáme dobře ušlehanou smetanu, posypeme čokoládou a
podáváme s krystalovým cukrem.
MUDr. Margita Mézlová

*****
Narození děťátka je jako rozbalit dárek,
na který jste byli zvědaví skoro celý rok,
a zjistit, že obsah je ještě víc vzrušující,
dokonalejší, úžasnější, než jste kdy snili.
V sobotu 21. 11. 2009 se zasedací místnost obecního úřadu zaplnila rodiči a
dětmi. Sbor pro občanské záleţitosti připravil slavnostní vítání nových
občánků naší obce.
Pozváni přijali rodiče dětí, které se narodily v naší obci v r. 2009. Nové
kamarády přišly pozdravit děti z místní mateřské školy, Hanička Novotná a

Pepiček Krajčík, kteří přednesli dětem krásné básničky. Rodičům a jejich
dětem popřál hodně štěstí, zdraví a úspěchů starosta obce.
Novými občánky naší obce jsou Matyas Moler, Daniel Kyselák, Dominik
Dosedla, Diana Začalová, Elena Menšíková a David Otruba.
MUDr. Margita Mézlová

*****
Vážení spoluobčané,
jedna krásná píseň začíná veršem „čas letí jako bláznivý“. Mám pocit, ţe ten
čas je čím dál rychlejší nebo já pomalejší. Opět zde máme vánoce,
nejkrásnější svátky roku. Roku, který vůbec nemůţeme nazvat úspěšný. Tak
jako na svět, Českou republiku, tak i na obce dopadla ekonomická krize. I
přesto se nezahálelo. Jako jiţ několikrát zdůrazňuji, ţe bez dotací nelze
realizovat ţádnou větší akci v obci. Obec se zaměřila na přípravu projektů
v obci, Domově u rybníka. Máme rozhodnutí o dotaci 100 % na akci
Revitalizace Aleje II. Z důvodu moţnosti čerpání sto procentní dotace se
akce rozdělila do dvou částí, kaţdá zhruba za 5.000.000,-- Kč v částce nad 6
mil. Kč je moţné získat dotaci 80 %. Další dotace jiţ schválená je na opravu
sochy sv. Jana Nepomuckého a výsadby zeleně v ulici kolem obecního
úřadu k Domovu u rybníka. Zde budou odstraněny všechny jehličnany a
výsadba naváţe na část Chaloupky. Dále na 90 % proběhne výměna oken a
zateplení budovy mateřské školy. Stejná akce je na dotaci pro Domov u
rybníka na všechny stavby mimo hlavní budovy. Zde jsou sloţitá jednání
s památkáři. Do konce března bude rozšířena kapacita Domova pro seniory,
v první fázi o deset míst, v další etapě o 12 míst. Máme příslib na
profinancování dokončení XI. oddělení a výstavby kuchyně a společenského
zařízení. Ještě do konce roku budu jednat na ministerstvu pro místní rozvoj
o dotacích na infrastrukturu pro novou výstavbu. Do konce února podáme
ţádost o modernizaci areálu Bloudník. Mám představu o společenskokulturním sportovním centru. Představa moje je víceúčelové hřiště, umělá
tráva, minigolf. Rozšíření a modernizace současné stavby. Co se podařilo a
co ne, se bude hodnotit tak rok a půl.
Nyní jiţ dost práce, chci poděkovat všem organizacím v obci za jejich práci,
ale musím vyzvednout tu nejmladší – občanské sdruţení Šikovné ruce. I
přes počáteční tápání dokázala zajistit několik zdařilých akcí (např. „Hudba

nás spojuje“) a získat jak z Olomouckého kraje, tak od MAS dotace na svou
činnost. Celkem 55.000,-- Kč.
Také Vás zvu na tradiční silvestrovský ohňostroj pořádaný obecním úřadem,
sborem dobrovolných hasičů a občanským sdruţením Šikovné ruce.
Závěrem Vám Všem přeji bohatého Jeţíška, krásné svátky vánoční a hlavně
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Antonín Dostálík, starosta obce

