Tříkrálová sbírka 2010
V naší obci se vybralo celkem 6.968,-- Kč. Charita Prostějov děkuje všem
dárcům za příspěvky do pokladen tří králů a koledníkům za pomoc při
Tříkrálové sbírce 2010.
Bilance roční práce v obecní knihovně
Dovolte, abych Vás, občany Víceměřic, seznámila s malou bilancí o stavu a
vyuţívání obecní knihovny.
K 31.12.2009 obsahoval knihovní fond celkem 2.847 svazků knih. Z toho
482 knih naučných.
Celkem bylo půjčeno 2.575 svazků. Dospělým uţivatelům 1.363 knih krásné
literatury a 562 knih naučné literatury. Počet výpůjček krásné literatury
dětem činil 167 knih a naučné 11 knih. Čtenářům bylo půjčeno 472
časopisů.
Registrovaných uţivatelů knihovny bylo 33 a čtenářů do 15 let 5.
Knih z výměnných fondů regionální knihovny v Prostějově bylo půjčeno
264 svazků. Většinou to jsou nové tituly vycházející v daném roce.
Pro veřejnost jsou k volnému pouţití dva počítače. Návštěvníků
vyuţívajících internet bylo 39. Jejich počet klesá, zřejmě z důvodu vlastního
připojení na internet.
Náklady na doplnění knihovního fondu činily 11.524,-- Kč. Závěrem chci
všem uţivatelům knihovny poděkovat za jejich zájem o knihy.
Aneţka Novotná, knihovnice

NAŠE OBEC
VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD VÍCEMĚŘICE
ČTVRTLETNÍK
ROČNÍK 2010, číslo 1

USNESENÍ

z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Víceměřice konaného v pondělí 25. 1. 2010
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, Víceměřice, p.o.
4. zprávu finančního výboru
5. zprávu kontrolního výboru
6. zprávu o činnosti komise ţivotního prostředí v roce 2009
7. zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků za rok 2009
8. plán práce komise pro projednávání přestupků na rok 2010
9. plán práce komise ţivotního prostředí na rok 2010
10. informaci o připravovaných investičních akcích v obci na rok 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
program jednání zastupitelstva
plán práce zastupitelstva obce na rok 2010
plán práce finančního výboru na rok 2010
plán práce kontrolního výboru na rok 2010
rozpočtové opatření obce č. 5/ 2009
Domovu u rybníka, p.o. - daně za rok 2009 ve výši 142 620, 00 Kč
Domovu u rybníka, p.o. – vedení účetnictví v plném rozsahu a
výstup účetní uzávěrky ve zjednodušeném rozsahu
8. Domovu u rybníka, p.o.- rozpočtovou změnu č. 1/ 2010 – navýšení
odpisů pro rok 2010 v celkové výši 1 097 148,00 Kč.
9. Domovu u rybníka, p.o. – odpisový plán pro rok 2010 /viz příloha/
10. uzavření kupní smlouvy s p. Jindřichem Vránou, Víceměřice č. 142
na odkoupení pozemku parc. číslo 239 v k. ú. Víceměřice /cena
40,00 Kč/ m2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. dořešení akce revitalizace aleje /viz zpráva kontrolního výboru
z minulého zasedání/ - odpovídá starosta obce, termín příští zasedání

2. doplnit do plánu práce zastupitelstva obce na rok 2010 – plán
investičních akcí, plán údrţby majetku obce v r. 2010, příprava
sjezdu rodáků, příprava voleb, schválení počtu členů zastupitelstva
obce. Termín: příští zasedání zastupitelstva obce. Odpovídá starosta
obce
3. připravit návrh kupní smlouvy na prodej pozemků s předkupním
právem obce. Připraví RSDr. Ševčík, Kočí, Novotný. Termín 29. 1.
2010

*****
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice ze dne 21. 12. 2009

1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
zprávu o činnosti obecního úřadu
zprávu předsedy finančního výboru
informaci p. Konečného ohledně výměny kamen v Bloudníku

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání
2. rozpočet obce na rok 2010 - příjmy celkem včetně financování
6.860,4 tis. Kč, výdaje 6.860,4 tis. Kč (viz. příloha)
3. rozpočtové opatření obce č. 4/2009 (viz. příloha)
4. rozpočtové opatření Domova u rybníka, p.o. č. 3 a 4/2009 a navýšení
rozpočtového opatření č. 4/2009(viz. příloha)
5. rozpočet Domova u rybníka, p.o. na rok 2010 náklady i výnosy ve
výši 55,448.254,- Kč (viz. příloha)
6. obecně závaznou vyhlášku obce Víceměřice č. 1/2009 o místních
poplatcích
7. uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v areálu Bloudník
s o.s. Šikovné ruce od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou, s výpovědní
lhůtou 3 měsíce
8. uzavření smlouvy o nájmu revitalizované Aleje s o.s. Šikovné ruce
od 1. 11. 2009 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce: zajistit změnu směrovky u silnice na nový název,
doposud ÚSP a DD – termín příští zasedání
2. starostovi obce: zajistit opravení omítky u vchodu do kapličky –
termín příští zasedání
*****
Co nového v naší MŠ ?
Čas letí jako voda a konečně jsme se všichni dočkali jara. Zimy si snad
všechny děti i dospělí uţili v letošním roce opravdu dost. Bohatá sněhová
nadílka skýtala dětem spoustu příleţitostí k zimním sportům i radovánkám.
Na vycházkách jsme se s dětmi samozřejmě neobešli bez koulování a
klouzání, jenom nás mrzelo, ţe sníh nebyl zrovna vhodný pro stavbu
sněhuláků a sněhových íglů, jak jsme si společně plánovali.
V průběhu ledna aţ března navštívily děti z MŠ Víceměřice 3x divadelní
představení v Němčicích nad Hanou a kouzelnické vystoupení, na které nás
pozvali naši kamarádi z Nezamyslické školky. Kultury jsme si tedy také
uţili.
Pohádky snad milují všechny děti proto jsme v únoru zařadily do třídního
vzdělávacího plánu téma „Z pohádky do pohádky“, coţ oslovilo opravdu
všechny děti. Zahrály si pohádku „Boudo, budko“ a „O červené Karkulce“,
která se jim opravdu moc podařila. Na závěr tohoto tématického bloku přišly
všechny děti do školky v červeném. Někdo měl červené tričko, někdo
červené punčošky, kšiltovky, ale i ponoţky a zástěrky. Všichni vypadali
kouzelně. Den v červeném, který byl opravdu kouzelný a plný záţitků jsme
ukončili diskotékou.
Hodně pozornosti jsme věnovali také Zimním Olympijským hrám. Společně
jsme sledovali úspěchy našich sportovců, děti se seznámily s novými
zimními sporty a dozvěděly se spoustu nových informací. Na zimní
olympiádu jsme si samozřejmě taky společně zahráli. Děti se naučily zpívat
českou hymnu, naučily se olympijský slib, vyrobily olympijskou vlajku,
medaile a konečně přišel den, kdy si mohly změřit své síly při sportovním
zápolení. Závody probíhaly sice ve třídě, protoţe počasí nám zrovna
nepřálo, ale i tak jsme si uţily spoustu legrace. A kdo vyhrál? Samozřejmě
všichni. Proběhlo slavnostní ukončení při němţ byly všechny děti odměněny
medailemi ze sladkých fidorek.

Děti se sice v uplynulém období bavily, ale měly také spoustu práce, hlavně
ty větší, které se poctivě připravovaly na zápis do základní školy, kterého se
v letošním školním roce zúčastnilo 7 dětí.
V březnu proběhl také zápis dětí k předškolnímu vzdělávání. Do Mateřské
školy ve Víceměřicích se přišlo přihlásit 13 dětí. Všechny ţadatele však
bohuţel nebude moţné uspokojit, protoţe volných míst bude pouze sedm.
Doufáme, ţe v dalším školním roce se dostane na všechny.
Jitka Tihelková, DiS.,

*****
Ohňostroj 2010
Tak a uţ je tu zase konec roku. Jak jinak ho oslavit neţ pořádným
ohňostrojem s hromadou společných přátel a sklenicí alkoholu v ruce. Jak uţ
to bývá zvykem jiţ několik let, tak i letos Sbor dobrovolných hasičů a
Obecní úřad ve Víceměřicích přichystali slavnostní ukončení roku. Akce se
konala u Domova u rybníka a sešla se tu pěkná hromádka lidí a to nejen
z obce, ale i z okolních vesnic. Například Dobromilice přijeli plným
hasičským autem. Večer tradičně začal malým dětským ohňostrojem, ale
letos nám bohuţel počasí nepřálo. Byla velká mlha, takţe první rána
ohňostroje byla krásná, ale zbytek ohňostroje jsme uţ pouze slyšeli. Děti
silvestra zapily šampaňským ovšem s nula procenty alkoholu. Neţ došlo na
vyvrcholení celého večera, mohli se všichni přítomní občerstvit vynikajícím
svařáčkem nebo grogem. No a komu alkohol nedělá dobře, ten se mohl
zahřát teplým čajem. No a co velký ohňostroj? Byl vidět? Naštěstí pro
všechny nadšence mlha trochu ustoupila, tak jsme ohňostroj viděli, bohuţel
nebyl tak jasný, ale i přesto to stálo za to. Velké díky patří všem, kteří se byť
jen malou částí podíleli na přípravě této zdárné akce.
Ostatky
„Budeme letos dělat ostatky?“ Tak touhle větou se starosta hasičů ptal na
členské schůzi SDH Víceměřice, zda budeme udrţovat tradice v naší obci.
Vypadalo to bledě, ale nakonec se nás sešla pěkná skupina 22 lidí, kteří
strávili celou sobotu obcházením obce. V mrazu, ve sněhu, ve větru, ale
s velkým nadšením. Celou skupinu vedl stárek se stárkovou a právem
v ruce. Za nimi si to belhal medvěd s vodičem, někdy vedl vodič medvěda,
někdy to bylo naopak . Nad všemi tu drţeli pevnou ruku policajti, nasázeli

pěknou hromádku pokut kolemjedoucím vozidlům, a aby to řidiče tolik
nemrzelo, dostali sladkou pusu od cigánek. A ţe jsme jich měli! Hned čtyři
krásné děvy. Ve skupince pomaličku ale jistě kulhal starý dědek, děti nám
rozesmívali dva šašci, a kdyby i to nepomohlo tak tu byl hodný tučňáček.
Samozřejmě nechyběla princezna se svým princem. Kdyby se náhodou
někomu něco stalo, měli jsme sebou dva pány doktory. Bohuţel se zjistilo,
ţe jsou oba z ordinace v růţové zahradě, tak nevím, nevím…. Celou dobu
nám do kroku hráli kluci z Domova u rybníka. Během dlouhé cesty jsme
ochutnali mnoho jednohubek, vynikajících koblíţků, sladkých štamprliček.
Největším překvapením byly ale bramboráčky u manţelů Ševčíkových. Byly
vynikající. Po dlouhém dni jsme se uchýlili v hospodě v Bloudníku, kde
nám pan Balher přichystal něco k zakousnutí. Za pár dní jsme se sešli opět a
to na pochování basy. Akce proběhla v hospodě za účasti mnoha
spoluobčanů. Nejprve musel ale proběhnout soud. To byste nevěřili, kolik
máme v obci hříšníků. Nebudu jmenovat, ale jen pro představu za co byli
dotyční souzeni. Např. za pěstování lepšího česneku neţ je čínský, (chudáci
Číňané přijdou o kšeft), za dělání více akcí v obci neţ dělají hasiči (no to je
vrchol), za nebezpečně umístěné tašky na střeše (to by mohlo na někoho
spadnout), za stále neuzavřený manţelský svazek (pomalu je uţ v důchodu,
ale furt svobodnej), za špatné výsledky ve fotbale (vţdyť i s nohama do O
jde v dnešní době něco dělat), za stále jen slibující dodělání světla na
hasičské zbrojnici (no svítit se nebude a nebude a nebude), za zrušení
výroby medu (cukrovar zrušili, čím si budeme sladit čaj?) a dalších mnoho
prohřešků. Pan soudce měl velký seznam, abychom na nikoho nezapomněli.
Někteří se ze svých hříchů vyplatili, jiní vystrčili své pozadí, na které jim
bylo pěkně nasázeno tolik ran, kolik si zaslouţili. Správný počet kontroloval
a zároveň vyplácel policajt, který ovšem někdy špatně počítal a tím pádem
mu bylo vyplaceno tolik ran, o kolik se přepočítal. Soudce měl i dlouhý
seznam těch, kteří se zapomněli při vstupu uklonit právu. Tudíţ někteří
dostali i dvakrát. Po několikahodinovém soudním řízení mohlo konečně
dojít k pochování basy. Všichni plakali a plakali. Stárek se stárkovou se uţ
připravovali na odevzdání práva našemu panu starostovi, ten se ale
nedostavil. Tím pádem náš večer končil hlasitým zvoláním:
„Čí je právo? NAŠE!!!“
Jarmila Mézlová

*****
Plesová sezona v naší obci byla zahájena v pátek 15. ledna 2010.
Hasiči ve spolupráci s obecním úřadem připravili jiţ
16. Hasičský bál
K tanci a poslechu hrál SHELBY bratří Kučerů. Hudba sice dobrá, ale
v prostorách košikárny zbytečně hodně hlasitá. Večer byl zpestřen módní
přehlídkou. Firma DREAM DRESS předvedla krásné plesové a společenské
šaty. Většina ţen obdivovala krásné modely, muţi sledovali více modelky,
které šaty předváděly. A bylo opravdu na co koukat. Krásné mladé dívky a
ţeny, kterým předváděné modely opravdu slušely. Na závěr předvedla
model společenských šatů „krásná dlouhovlasá blondýnka“. Ta by mohla
vyprávět, jak krása můţe někdy bolet a co všechno musí ţeny občas pro
krásu vytrpět. Kdo nestihl doma povečeřet nebo ho tanec hodně vyčerpal,
mohl se občerstvit. Pořadatelé připravili domácí bufet, řízky s bramborovým
salátem a chlebíčky. K pití byl velký výběr kvalitních vín, alkoholických i
nealkoholických nápojů. Na přání se vařila káva. Bohatá tombola se
losovala nadvakrát. Jiţ tradičně někteří vyhrávali opakovaně, jiní vyšli
naprázdno. Všichni se ale dobře bavili a ples končil kolem 3,00 hodiny ráno.
V sobotu 16. ledna jsme se v košikárně setkali znovu na dětských
šibřinkách. Pořadatelé pozvali Césara, Obelixe a Asterixe, kteří přišli
s celou druţinou. César vyzval všechny děti i rodiče a prarodiče, aby si
společně hráli, neboť lepší je hra neţ nějaké války a bitky. Při
reprodukované hudbě prošel průvod masek. Děti se nenechaly zahanbit a
v sále bylo hodně masek. V jednotlivých soutěţích dětí získávaly sladké
odměny. Mohly si vymalovat obrázky Obelixe a Asterixe nebo jiné obrázky.
Kdyţ se sálem rozezněla píseň z pohádky Tři oříšky pro Popelku – „jedno
zrnko popela, jedno zrnko máku…“ museli pořadatelé prokázat svou
šikovnost a splnit zadaný úkol. Připraveny měli tácek a misky, do kterých
museli roztřídit hrách a fazole Nejrychlejší byl Obelix. I pořadatelé dostali
sladkou odměnu. Tombolu jsme rozdělili na malou a velkou tombolu. Zda
děti vyhrály v malé tombole, se dozvěděly hned po rozdělání losů. Výhry si
pak mohly vyzvednout u pořadatelů. Velká tombola se losovala kolem 17.00
hod. Během celého odpoledne bylo pro děti i rodiče připraveno bohaté
občerstvení. Hlavně dětem jsme se zavděčili párkem v rohlíku. Bohuţel,
chybička se vloudila. Rohlíku se nakoupilo o něco méně. A tak ke konci
karnevalu chyběly rohlíky. O tom, ţe hlad je nejlepší kuchař, jsme se
přesvědčili, kdyţ si na stůl dítě přineslo na tácku poskládané roţky od

rohlíků/ těch zbylo dost/ s trochou hořčice. A docela mu chutnalo. Ţe by
nová specialita našich pořadatelů?
I kdyţ před šibřinkami měla většina rodičů strach, jakou masku připravit
k danému tématu, karneval se vydařil. Při porovnávání snímků z filmu
Obelix a Asterix byla maska Obelixu v podání pana Horáka opravdu
věrohodná. O fotografování s Obelixem a všemi pořadateli v maskách byl
mezi dětmi velký zájem. Odpoledne se vydařilo a pořadatelům patří
poděkování za krásný záţitek.
* ****













Z Domova u rybníka
uţivatelé spolu s instruktory dále pokračují ve sklizni proutí
započaté práce na rekonstrukci stávajících tříd ve dvorním traktu –
opravená část bude slouţit pro domov seniorů
14.1. byl zahájen měsíční kurz pracovníků v sociálních sluţbách, kterého
se účastnilo 20 zaměstnanců
12.1. a 2.2. skupina našich kuţelkářů odjela vlakem na turnaj
v kuţelkách ve Šternberku, který se pořádá pravidelně několikrát do
roka. Za minulé období se umístili naši kuţelkáři na pěkném 2. místě.
5.2. sněhová nadílka nám umoţnila se účastnit sáňkařských radovánek
v Těšíkově.
16.2. jako kaţdý rok tak i letos jsme uspořádali Valentýnskou diskotéku
pro naše uţivatele. Naše pozvání přijali i přátelé z Klentnice, Bílska a
Pačlavic. Tohoto setkání se účastnil i pan starosta A. Dostálík. Hudbu
zajišťoval pan Faltýnek a Vojta Draţovský
12.2. ples Domova u rybníka
24.2. proběhlo vystoupení kouzelníka
uţivatelé se pravidelně účastní muzikoterapie, canisterapie, duchovního
setkání s farářem, krouţku vaření a plavání ve Vyškově
19.3. připravujeme tradiční Pepíkovský turnaj ve stolním tenise
v sokolovně v Němčicích nad Hanou
26.3. bude slavnostně otevřen domov pro seniory při této příleţitosti se
připravuje i den otevřených dveří
Dana Konečná

*****

Z činnosti zahrádkářů
V sobotu 23. ledna se sešli příznivci ovocných pálenek v košíkárně, aby
společně posoudili kvalitu našich tekutých pokladů na 1. oficiálním koštu
pálenek s názvem "Víceměřická gořalka roku 2010", kterou uspořádali
zahrádkáři ve spolupráci s hasiči. Do soutěţe bylo přihlášeno a odevzdáno
31 vzorků pálenek, převáţně švestkových, ale zastoupeny byly všechny
druhy ovoce - hruška, jablko, meruňka, broskev, mirabelka, třešeň i
hroznové víno.
V porotě zasedlo 18 degustátorů, nejen domácích, ale i z okolních obcí. Po
prezenci a přednesení pravidel byly za doprovodu fanfár z opery Libuše
slavnostně přineseny a vystaveny vzorky, poté byly představeny i ceny o
které se soutěţilo. Zaujala zvláště ta, která byla určena pro takzvaný
případný nebezpečný vzorek a tou byla slepecká hůl a tmavé brýle....
A pak se uţ koštovalo. Obsluha nalévala podle přání koštujících vzorky,
které si posuzovatelé odnášeli ke stolům, kde si je prohlíţeli, očichávali, na
jazyku převalovali, aby jim pak udělili známku, stejně jako ve škole, od
jedničky po pětku. Pro neutralizaci chuti mezi jednotlivými vzorky měl na
tácku kaţdý připravené občerstvení a to kostky sýra, anglické, ovaru a
pečiva, na zapití pak čistou balenou vodu. Ke koštování jim dělala kulisu
pohodová reprodukovaná hudba. Jejich nelehký úkol sledovalo kolem
dvaceti hostů. Známky degustátorů byly sečteny - první místo bylo
jednoznačné a na druhé a třetí pořadí proběhlo jěště jedno kolo degustace,
kde se jiţ hodnotili pouze tyto dva vzorky, které i po takzvaném rozstřelu
dělil jen jeden bod. A bylo dohodnoceno a pořadatelé mohli vyhlásit vítězné
vzorky.
A tady je pořadí:
1.místo - švestková p. Zdeňka Malčíka
2.místo - švestková p. Miroslava Lindery
3.místo - hrušková p. Petra Mézla
Ale i další vzorky si nevedly špatně. Většinou se lišily jedním bodem a o
jednu pozici se dělilo mnohdy i několik vzorků. Ale holt, první nemůţou
být všichni. Kvalita vzorků byla dobrá a vyrovnaná a proto v letošním
ročníku zvláštní cena za nebezpečný vzorek nebyla udělena.
Po skončení oficiální části následovala volná degustace, ve které mohli
všichni přítomní ochutnat z jakéhokoliv vzorku, podle svých moţností. A
tak se popíjelo, pojídalo, ve finále pak i tančilo aţ do večerních hodin.

*****
Rok s rokem se sešel a je tu opět zimní čas. A s ním i bilancování o tom, jak
se nám podařilo zakonzervovat loňskou úrodu zelenin a ovoce.
A jelikoţ jsme národ soutěţivý, tak opět letos zahrádkáři vyhlásili uţ třetí
ročník degustační soutěţe s trochu recesním názvem "Mexická zeliáda".
Jak uţ všichni víte, koštujeme zde vzorky zelenin, nejen svých, ale zejména
našich známých, přátel, sousedů i ostatních občanů.
Nejinak tomu bylo i letos. Do soutěţe bylo přihlášeno podobně jako loni
přes 100 vzorků. Po počátečním ostychu je nakonec ochutnalo v zeleninové
kategorii 28 degustátorů a ti rozhodli o tomto pořadí v jednotlivých
kategoriích:
Kategorie -ZELÍ - (16 vzorků)
1. místo - p. Zdena Dosedlová
2. místo - p. Jarmila Balherová
3. místo - p. Jana Nemelová
Kategorie -OKURKY- (26 vzorků)
1. místo - p. Dagmar Kubíčková (Doloplazy)
2. místo - p. Jarmila Ševčíková
3. místo - p. Jarmila Horáková
Kategorie - PŘÍLOHOVÉ ZELENINY - (24 vzorků)
1. místo - p. Jana Svobodová (Kunovjanka)
2. místo - p. Jana Vytlačilová (Sterilovaná paprika)
3. místo - p. Iveta Vydláková (Červená řepa)
Všem vítězným jmenovaným kuchařkám byl slavnostně předán diplom a
věcná cena, kterou věnovali zahrádkáři. Vyhlašování výsledků přihlíţelo
přes osmdesát návštěvníků a houf dětí.
Kolik bylo přítomných dětí, tak to ví snad jen p. Petra Matovská, která pro
děti měla připravený souběţně se zeliádou, uţ druhý ročník „Ovocných
mlsů", kde hlavní slovo při degustaci mají právě děti. A ty se zodpovědně,
stejně jako u vedlejšího stolu dospěláci, pustily do koštování té sladší části
zakonzervované loňské úrody-kompotů, dţemů a marmelád. Aby se při
hodnocení nerozptylovaly, měly k ruce své příbuzné, kteří jejich hodnocení
zapisovali do tabulky. Po vyhodnocení bodů vzešlo v této soutěţi toto
pořadí:
OVOCNÉ MLSY - (36 vzorků)
1. místo - marmeláda p. Jarmily Balherové
2. místo - ostruţinový kompot p. Jany Vytlačilové
3. místo - dýňový kompot p. Jarmily Horákové

I v této kategorii byly majitelky vítězných vzorků odměněny věcnou cenou a
diplomem. Nezapomnělo se ale ani na ty hlavní, malé degustátory, kteří o
vítězích v této kategorii rozhodli. Všem dětem byl slavnostně předán
certifikát "Mlsala roku ", který jim i doma umoţňuje rozhodovat o tom, co
jim chutná nebo nechutná. K diplomu děti obdrţely jako bonus a odměnu za
výkon sáček s ovocem, sladkostmi a balíček semínek. Tentýţ sáček věnovali
zahrádkáři i dětem v MŠ.
Protoţe ani tentokrát jsme se neubránili recesi, byla na závěr udělena ještě
zvláštní cena za takzvané "Recyklované zelí", coţ byla klobása z králíků,
kteří byli přikrmováni zelným lupením. Tuto cenu obdrţel p. Jaroslav
Horák.
Po rozdělení cen odpoledne dál probíhalo veřejnou degustací vzorků, při
pohodové hudbě Víti Fialky a celé odpoledne bylo zakončené tombolou,
jejíţ hlavní cenou nemohlo být nic jiného neţ kameňák na zelí.
Chtěl bych poděkovat Všem, kteří se přišli pobavit, ale i Všem, kteří se
podíleli na přípravě akce i kdyţ mnozí ještě nejsou členy zahrádkářů.
Zatím.
*****
Ve středu 3.3. se konala jiţ druhá přednáška Ing. Gajdošína ze SEMO
Smržice.
Svoji předjarní návštěvou nás nejen seznámil s novinkami SEMO, ale
přinesl i jarní závan dobré nálady.
Čekáme na jaro, potřebujeme cítit v ruce vůni hlíny, potřebujeme paprsky
sluníčka, hladit rašící pupeny stromků, ohýbat se nad záhonky a prosévat
třeba prsty hlínu.
Tato zima dala všem pořádně zabrat, všichni cítíme, jak potřebujeme kus
energie, kterou má příroda k dispozici.
Většina zahrádkářů má jiţ po parapetech v truhlících či kelímcích zaseta
semínka paprik, rajčat či kytiček, pikýrují. Přesto ještě něco můţete zkusit z
novinek letošního roku, či se připravit na rok příští.
Tradičně se pěstuje rajče "Tornádo F1". Ale nemusí to být vţdy universální
rajské jablíčko. Co třeba datlové rajče "Pollicino F1"-hmotnost 20-25g lahodné a nebo rajče "Šejk", které je vynikající na sušení v troubě či sušičce
a pak uloţit v ledničce, či zalít olejem a proloţit strouţky česneku. Pokud
jste jiţ sušená rajčata ochutnali, víte, o čem je řeč. (Podrobné recepty jsou v
kalendáři SEMO-srpen 2010). Další ţádaná zelenina jsou nakládačky, např.

CHARLOTTA s krátkými výhony. Nebo nyní takzvané partenokarpické
nakládačky, nasazují plody bez opýlení. Jsou velmi ranné a nechytají
okurkovou plíseň. Novinkami jsou zde odrůdy SONADA F1 a HARRIET
F1. Pan Ing. připomenul, aby pěstitelé nezapomínali na dostatek dusíku,
listy nesmí světlat, musí být stále tmavé.
Nakládačky na kvašáky IWONNA F1 - novinka! + tajné recepty včetně
receptů na celoroční kvašáky jsou také v kalendáři SEMO (červenec 2010).
Bylo toho moc co jsme se dověděli, či oprášili v paměti a co třeba pěstujete.
Třeba papriky, je jich moc, ale ne všichni jsou milovníci těch pálivých, které
působí přímo zázračně na organizmus. Obsahují capsacin, který čistí krev,
sniţují cholesterol a tím sniţují počet chorob srdce a cév, zmírňují infarkt a
sniţují i příznaky lupénky. Tato látka se vyskytuje v plodech (hlavně v
semenech, ţilkách plodu, placentě, stěny plodu jsou na látku chudší a ne tak
pálivé) odrůdy DRÁKY F1 či OSTRY F1. Ale pozor pak na ruce, bez
rukavic při práci s plody a nedej Boţe si sahat na obličej či oči! Pro
zkrásnění zahrádek či rabat zkuste jiřinky ze semen, OSTÁLKY -CINIE,
MINU k pergole, drobnokvěté astry, hybridní AKSAMITNÍK -AFRIKÁNMini či Maxi,stejně tak Maxi macešky.
To je jen malý zápis z přednášky od nezahrádkářky, která se moc těší na
krásné jarní dny, na posezení po práci mezi kytkami a i na další výlet do
Smrţic. Vzpomínaná semena si můţete letos všechny koupit v podnikové
prodejně SEMO Smrţice. Není to od Prostějova daleko – 5 km.
Na sobotu 6. března připravili zahrádkáři na zpříjemnění předjarního období
pohodovou akci s názvem: "Čaj o druhé".
A co se vlastně dělo? V zasedačce OÚ byly na plátno projektorem
promítány fotky (které mnohdy ještě nebyly zveřejněny) z akcí pořádaných
zahrádkáři, ale i jiných událostí v obci tak jak je zachytila objektivem
fotoaparátu sl. Marcela Iránková. Projekce byla původně zamýšlena pro
starší spoluobčany, kteří nemají moţnost shlédnout fotky na internetu, ale
nakonec byli přítomni zástupci všech generací. Projekce fotek byla
doplňována komentáři těch, kteří se akcí účastnili a dávali ostatním
informaci o tom, kdy a kde fotky vznikaly. Jako občerstvení jsme pro hosty
připravili, jak uţ napovídá sám název, nejen čaj, ale i kávu či sušenky.
Promítání trvalo asi dvě hodiny a zúčastnilo se ho přes 35 občanů.
Myslím si, ţe tato akce nebyla ojedinělá a ani poslední a v dalších letech ji
určitě uskutečníme znova, protoţe fotek z dění u zahrádkářů a v obci je a
bude zase spousta.

*****
Ani letos nezapomněli zahrádkáři na své kolegyně a přišli jim popřát do
jejich domovů s přáníčkem a primulkou k jejich Mezinárodnímu dni žen.
Květinou jsme chtěli vyjádřit jen malé poděkování za jejich práci v
organizaci. Stejnou kytičku jsme věnovali i ţenám ve školce, na obecním
úřadě a v obchodě za vstřícnost při pořádání našich akcí.
*****
Co připravujeme v nejbližším období
Duben
Začátkem měsíce proběhne brigáda a instruktáţ o řezu ovocných stromků ve
školce a zároveň i jarní úklid v ovocné části zahrady. Termín bude upřesněn
hlášením. Zveme všechny své členy i příznivce.
Během měsíce proběhne i výsadba dalších třešní u rybníka ve Svodnici.
Květen
1. května Vás zveme na recesní "Hromadnó lóbačko pod rozkvetlým
stromem", která bude odpoledne opět za kaplí.
Na konci května (dle termínu akcí jiných organizací) Vás zveme na jiţ
3.Víceměřský výšlap s novými trasami a i s tzv. Mokrou trasou pro případ
nepřízně počasí.
Petr Buriánek a Mgr. Věra Melíšková
*****
Pohledy do minulosti -Rok 1937 – výpis z kroniky: Povodeň
Dne 13. září po několikadenním dešti vylila se z břehů říčka Brodečka.
V noci z 12. září na 13. září nespal k ránu v Chaloupkách nikdo. Noční
hlídač Fr. Řezníček budil kol 2 hod. v noci. Voda zatopila pozemky „Aleje“
u ústavu, pak celé Chaloupky, zatopen téţ ostrůvek a na něm obecní váha a
pak silnice od mostu přes Brodečku aţ po most ţelezniční na silnicí
k Němčícím. V Chaloupkách vystěhovali všechny chlévy. Nejvíce postiţeny
byly domky č. 63, 108, 98, 107. Po dvou dnech voda opadla, zanechavši po
sobě mnoho škod. Vzniku povodně zdejší lid klade vinu, ţe povodeň vznikla
proto, ţe lesy u pramenů Brodečky byly vykáceny, kdyţ se zřizovala
vojenská dělostřelecká střelnice u Podivic, ţe se tam zadělaly cesty a kol
nich příkopy, které rychle odvádějí vodu do koryta řeky, a protoţe řeka u
nás má malý spád musí se z břehů vylít. Ba byly dány návrhy na
starostenské schůzi v Kojetíně zdejším starostou obce Vlad. Novotným z č.

2 by byl uveden v chod znovu plán na stavbu přehrady u Otaslavic. Bylo mu
sděleno, ţe se bude stavěti pravděpodobně přehrada na řece Hané u
Rychtářova, čímţ by ovšem naší obci nebylo pomoţeno. S povodní přichází
mnoho názorů a ţádostí k úpravě toku Broděnky. Občan Konrád Škrabal a
mnoho jiných ţádají vypřímení toku Broděnky pod obcí ke splavu u Mořic.
Konečně vyšel téţ návrh by byl upraven splav u Mořic, tím ţe by se zřídilo
na náklad obce zvláštní výpusťové okno. Zde celý zásah končí – bude splav
upraven, či ne, to odpoví budoucnost.
Rybářský spolek – zrušení, rybník
Ve zdejší obci byl v dřívějších letech zaloţen spolek rybářský, který
pěstoval ryby v rybníce zřízeném u Broděnky. Chov se nedařil. Nejvíce škod
natropila voda z cukrovaru v Doloplazích, která potrávila skoro vţdy
všechno ţivé v rybníce. Další překáţkou dobrého pěstování bylo téţ, ţe
rybník je velmi nízko a špatně se napouští. Nyní je ve velmi ubohém stavu.
Větší část roku je pouze na dně trochu vody a velmi veliká vrstva bahna.
Rovněţ stav, kterým se drţela voda na napouštění rybníka byl strţen, hlavně
na nátlak zdejšího ústavu co majitele (vody) druhého břehu, který byl
opravdu stavem velmi ničen. Spolek rybářský vzhledem k těmto poměrům
nejevil po řadu let ţádné činnosti a proto byl okresním úřadem v Přerově
zrušen.
Ing. Jan Zahradníček
*****

