Váţení spoluobčané,
spousta z nás si velmi často stěţuje, jak ten čas letí, jak
nám rok 2010 zase utekl. Asi ten pocit vyplývá z rychlého
ţivotního tempa, ze spousty rozličných informací, které nás
zaplavují. Ať máme pocity jakékoliv, stejně nezměníme nic na
tom, ţe jsme zase o rok starší.
Rok 2010 byl rokem volebním. V květnu proběhly volby
do poslanecké sněmovny. Byla obměněna 1/3 poslanců.
Podařilo se sestavit vládu, snad na celé volební období.
V říjnu proběhly volby do zastupitelstev obcí a do 1/senátu.
V naší obci se o účast v sedmičlenném zastupitelstvu ucházelo
celkem 34 kandidátů ze čtyř volebních seskupení. Po volbách se
postupně začalo tvořit nové zastupitelstvo. Tři zastupitelé,
Antonín Dostálík, MUDr. Margita Mézlová a Zdeněk Malčík,
se svého mandátu vzdali. Při této příleţitosti jim chci poděkovat
za dlouholetou práci pro obec. Na jejich místo nastoupili
zvolení náhradníci a tímto bylo zastupitelstvo obce zákonně
ustanoveno. Myslím si, ţe nové zastupitelstvo obce bude
pracovité a bude řešit věci v zájmu většiny z Vás.
V připravovaném rozpočtu na rok 2011 počítáme
s dokončením započatých akci:
- Revitalizace Aleje III,
- Zateplení šesti budov v Domově u rybníka,
- Rozšíření ubytovací kapacity v oddělení XI. Domova u
rybníka.
- Počítáme se zahájením budování chodníků u nové výstavby a
s přípravou na budování inţenýrských sítí pro II. a III. řadu
rodinných domů. Část finančních prostředků je určena na
údrţbu obecního majetku, který si údrţbu určitě vyţaduje.

Bude-li ten příští rok dobrý, či ne, nevíme. Nevíme, co
přinese a jaké překáţky nastaví, ale budeme se snaţit vytčené
cíle splnit.
Co si přát na závěr? Aby to, co se podařilo vybudovat,
nás těšilo, aby z naší obce vymizeli vandalové, co nemají úctu
před ničím. Aby nám všem přálo zdraví, kvetly mezilidské a
sousedské vztahy, aby nám spolu bylo dobře.
Přeji Vám všem krásné proţití svátků vánočních, do
nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Eduard Novotný, starosta

*****
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne 8. 11. 2010
Po sloţení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona
o obcích
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích): p. Eduard
Novotný a p. Jan Kočí
Určení zapisovatele: pí. Eva Rácová
Tajný způsob volby starosty a místostarosty obce. Výsledek hlasování: Pro
4 hlasy, Proti 3 hlasy, Zdrţeno 0 hlasů.
Volí starostu obce – p. Eduarda Novotného, bytem Víceměřice č. 87
Výsledek hlasování: Pro 4 hlasy, Proti 3 hlasy, Zdrţeno 0 hlasů.

Dosavadní starosta p. Antonín Dostálík se vzdává mandátu.
Dosavadní místostarostka pí. MUDr. Margita Mézlová se vzdává mandátu.
Volí místostarostu obce – p. RSDr. Ludvíka Ševčíka, bytem
Víceměřice č. 137.
Výsledek hlasování: Pro 3 hlasy, Proti 1 hlas, Zdrţeno 1 hlas.
Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou pětičlenné (předseda + 4 členové)
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrţeno 0 hlasů.
Volí předsedu finančního výboru – p. Jana Kočího.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrţeno 0 hlasů.
Volí předsedu kontrolního výboru – p. Petra Buriánka.
Výsledek hlasování: Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrţeno 0 hlasů.

*****
USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 18. 11. 2010
Po sloţení slibu nových členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2
zákona o obcích
Zastupitelstvo obce revokuje:
Usnesení z 8. 11. 2010 o zvolení předsedy kontrolního výboru Petra
Buriánka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Ţádost o uvolnění z funkce předsedy kontrolního výboru Petra
Buriánka
2. Informaci ohledně předání funkce starosty
3. Jmenování předsedů a členů komisí starostou obce
Komise pro zvelebení obce - předseda Petr Buriánek
Komise kulturní, zdravotní a sociální - předsedkyně Hana Kalvodová
Členky komise: Mgr. Věra Melíšková, Vlasta Vránová, Jiřina
Malčíková, Marie Mézlová, Marie Štvrtecká, Iveta Vydláková

Komise pro projednávání přestupků - předsedkyně Jaroslava Kvasničková
Členové: Petr Mézl, Jaroslav Horák (Víceměřice č. 108), Zdeněk Malčík
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Předsedu kontrolního výboru Kamila Antoníčka tajnou volbou
2. Jednací řád Zastupitelstva obce Víceměřice
3. Organizační řád obce Víceměřice
4. Dodatek č. 2 k vnitřní Směrnici o oběhu dokladů
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o předání majetku do správy ze dne 2. 1.
2007 mezi Obcí Víceměřice a Domovem u rybníka Víceměřice,
příspěvková organizace (předání nemovitosti č.p. 109 s přilehlými
pozemky st. č. 117 a p.č.297/6)
6. odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. s platností od 18. 11. 2010
7. za členy finančního výboru: Vladimíra Horáková, Ludmila
Kozárová, Jarmila Mézlová, Petr Rábek
8. za členy kontrolního výboru: Gerhard Balher, Horák Jaroslav
(Víceměřice č. 96), Roman Rumplík, Emil Vydlák
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. podepsání smlouvy s Úřadem práce na zřízení pracovního místa
v kanceláři obecního úřadu
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zaslat připomínku ohledně dodávky pitné vody v obci z veřejného
vodovodu na Moravskou vodárenskou společnost.
Termín do 23. 11. 2010, odpovídá starosta obce.

*****
Oznámení obecního úřadu
Starosta obce schvaluje za členy Komise pro zvelebení obce:
Rumplíkovou Marcelu a Křepelku Zbyňka.
*****
Veolia, Moravská vodárenská, a.s. oznamuje občanům:

dnem 1. 12. 2010 byla na úpravně vody Víceměřice nainstalována nová
technologie úpravy surové vody, která okamţitě sniţuje obsah uranu na
poţadované hodnoty hlavního hygienika ČR pod 15 ug/l. Zprovoznění této
technologie bude probíhat bez přerušení dodávky pitné vody a spotřebitelé
mohou bez omezení pitnou vodu okamţitě vyuţívat ke spotřebě včetně
přípravy kojenecké stravy, konzumaci dětí předškolního věku a těhotné
ţeny.
*****
Všem, kteří to nevíte!
60 let společného ţivota – diamantovou svatbu - oslavili manţelé
Brandstetterovi.
Do dalšího společného ţivota přejeme hodně zdraví, porozumění,
vzájemné úcty, štěstí a aby jste v lásce dlouho mezi námi ţili.

*****

Informace o stavu věcí veřejných
Pod tímto názvem budeme Vás, spoluobčany pravidelně stručně, bez
komentáře, informovat o aktuálních událostech a připravovaných akcích
v činnosti Zastupitelstva obce a obecního úřadu Víceměřice.
- na ustavujícím zasedání dne 8.11. a mimořadném zasedání dne 18.11.
2010 Zastupitelstva obce bylo zvoleno 7členné Zastupitelstvo obce
- na mandát zastupitele postupně rezignovali Malčík Zdeněk, Dostálík
Antonín a MUDr. Margita Mézlová
- z náhradníků sloţili slib zastupitele Mézl Petr, Hana Kalvodová a Kamil
Antoníček
- v souladu s předpisy schváleny odměny za výkon funkcí. Starosta a
místostarosta pobírají jen základní plat, bez moţného navýšení dle počtu
evidovaných obyvatel
- odstupujícímu starostovi byla vyplacena dle zákona jednorázová odměna
ve výši 6násobku měsíčního platu
- proti zvolenému Zastupitelstvu obce byla skupinou spoluobčanů
zorganizována podpisová petice s názvem: „My občané Víceměřic
nesouhlasíme s nově zvoleným zastupitelstvem, které vzniklo na základě
většiny přeběhlíků do další strany“, kterou podepsalo celkem 120
občanů, z toho 11 uţivatelů Domova u rybníka p.o.. Předavatelce petice
p. Jarmile Zboţínkové bylo zasláno vyjádření právníka k dané akci.
vzhledem k neochotě bývalého starosty Antonína Dostálíka k předání
funkce nově zvolenému starostovi, zejména dokladů, razítek, klíčů a
písemností, bylo převzetí provedeno protokolárně právničkou, členy
zastupitelstva a pracovnicí obecního úřadu bez jeho účasti. K předání
klíčů a uţívaného movitého majetku byl písemně vyzván, věci byly
postupně zápisem převzaty.
- v průběhu roku 2010 bylo z Úřadu práce přijato na veřejně prospěšné
práce v obci na různou dobu a postupně celkem 14 lidí. Většina z nich
pracovala v Domově u rybníka p.o.. V prosinci končí s prací posledních
6 pracovníků.
- Zastupitelstvo obce v Organizačním řádu schválilo dne 18.11.2010
personální obsazení pracovníků obce. Dvě kancelářská místa na OÚ a tři
pracovníky v oblasti sluţeb – údrţby majetku obce.

- po zvolení provedli zastupitelé prohlídku stavu majetku obce a rozhodli o
provedení základních udrţovacích prací k zajištění bezpečnosti občanů a
zabránění dalšímu zhoršování stavu. Bylo provedeno:
- v mateřské škole byla zajištěna střešní krytina před odtrţením a volným
poletováním plechů na polovině vyšší střechy a zabudovány nové okapy a
svody
- úprava chodníku před obchodem a základní úprava vstupního schodku
- odstranění odpadávající omítky nad vchodem do kapličky
- oprava rozhlasu a veřejného osvětlení
- odstranění pařezu po vyvrácené lípě u pomníku padlých
- byl vyklizen veškerý movitý majetek a nepořádek z budovy č.p. 109,
kterou obec bezúplatně převzala od České republiky a budova včetně
pozemků byla předána do uţívání Domovu u rybníka p.o.
- na uţívání domu č.p. 67 nebyla nalezena nájemní smlouva. Ústně bylo
sděleno, ţe nájemce Stanislav Kroupa uţívá bydlení bezúplatně s tím, ţe
bude na své náklady provádět drobnou údrţbu a plně uhradí spotřebu el.
energii a vody. Přes opakovaný slib ze strany uţivatele, ţe si odveze
všechny své osobní věci a předá klíče se dosud nepodařilo dům převzít.
- po jednání s Povodím Moravy byly odklizeny všechny vyvrácené
stromy na břehu Brodečky. Pěšina pro pěší je přes Svodnici uvolněna.
Zbývá odklidit část poškozených stromů v majetku obce.
Negativní jevy
- volné pobíhání psů po obci
- parkování vozidel na veřejných komunikacích a tím znemoţnění úklidu
sněhu
- poškození vánoční výzdoby na sloupech veřejného osvětlení
- poškození okapového svodu
- u MŠ parkujícími auty
RSDr. Ludvík Ševčík
místostarosta obce

*****

PODZIM A ZIMA U ZAHRÁDKÁŘŮ
Nastal podzim a čas sklizně úrody - letos díky vrtochům přírody nijak
mimořádné - jejímu uskladnění, případně zakonzervování a přípravy
našich zahrádek, ať zeleninových , či okrasných na příchod zimy. I v
tomto ročním období se snaţili zahrádkáři připravit pro své spoluobčany
akce, kde by se lidé setkali a chvíli spočinuli v podzimním shonu. Jednou
z nich bylo:
VINOBRANÍ
I kdyţ Víceměřice leţí na rovinaté Hané a k nejbliţšímu vinohradu jsou to
desítky kilometrů, uspořádali zahrádkáři v pátek 1.října, jako připomenutí
nastalého podzimu, taneční zábavu pro střední a starší generaci, z
příhodným podzimním názvem Vinobraní. Na páteční večer se nám
podařilo zajistit skupinu Animoband p. Jindřicha Štěpánka, sudové víno z
pozdního sběru a nápoj korespondující s názvem zábavy - burčák a to ne
ledajaký, ale růţový z Modrého portugalu. Připravili jsme občerstvení se
zabíjačkovými specialitami a nezapomněli jsme ani na sýr - vhodnou to
krmi k vínu.
A zábava mohla začít. Pohodová hudba k tanci i poslechu se prolínala se
vstupy, které zahrádkáři pro tento večer připravili. Jedním z hlavních bodů
večera bylo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen v soutěţi
Rozkvetlá obec 2010. V této soutěţi mohli všichni občané během srpna
sami rozhodnout svými hlasy o tom, která květinová výzdoba na oknech či
předzahrádkách se jim líbí nejvíc. Na Vinobraní pak z rukou předsedy
zahrádkářů, tři nejlepší, přijali diplomy a věcné dary k pěstování a
ošetřování rostlin v příští sezóně. Ocenění získali: manţelé Míkovi,
manţelé Kozárovi a Petr Buriánek.
Dalším z bodů večerního programu byla soutěţní degustace vín. Do
soutěţe se přihlásilo pět zájemců, kteří ochutnávali pět různých druhů vín,
tři bílá a dvě červená, rozlévaných z lahví, které byli označeny jen
pořadovým číslem. Hlavním úkolem degustátorů bylo přiřadit k číslu
jméno odrůdy. Úkol to byl nelehký, neboť se u všech vzorků jednalo o
vína suchá. Za správný tip získal soutěţící jeden bod. Překvapením bylo,
ţe nejlepším degustátorem s vytříbenou chutí se nestal muţ, ale ţena -

slečna Jarmila Mézlová, která správně určila všech pět vzorků. Jako
odměna za vítězství ji byla předána láhev odrůdového vína.
Lahodný burčák a tanečky při pohodové hudbě kouzlily úsměvy ve tvářích
a omlazovaly nejen tělo ale i duši. Důkazem byla i pořadateli nabídnutá
recesní akcička, a tou bylo vytvoření fotografie se stylovým obrazem k
vinobraní. Na obraze byly postavy muţe a ţeny v krojích a místo hlav jen
vyřezané otvory pro obličej. Tohle zpestření bylo sice připraveno spíše na
následující dětské odpoledne, ale málokdo z dospělých nabídce odolal a
většina se nechala v obraze zvěčnit fotografem. A ţe to byly mnohdy
kombinace zajímavé - muţ s knírem měl partnerku z hezkými vousy.
Po fotografování, občerstvení a tanci, následovala po půlnoci ta správná
chvíle, tah bohaté tomboly, ve které byli výherci obdarováni zajímavými
cenami.
A pak se uţ návštěvníci pomalu začali vytrácet do svých domovů.
Myslíme si, ţe ti co přišli, se snad dobře pobavili a strávili s námi
příjemný večer.
Stejně jako v pátek večer dospělí, tak i děti mohly v sobotu 2.října přivítat
podzim a to soutěţním odpolednem s hudbou, s názvem
DĚTSKÉ VINOBRANÍČKO
Hlavním tahákem odpoledne bylo vystoupení dětí z Mateřské školy, které
se svými učitelkami měly secvičené pásmo "O veliké řepě". Jejich krásný
výkon byl odměněn zaslouţeným potleskem od všech přítomných.
Odpoledne pokračovalo pásmem soutěţí a her, které si pro děti připravila
p. Melíšková. Soutěţící děti byly průběţně odměňovány sladkostmi. V
mezičase mezi soutěţemi mohly děti vyuţit moţnost focení za obrazem,
který uţ měl předpremiéru večer na Vinobraní, kdy stejné příleţitosti
vyuţili i dospěláci.
Neplánovaným, ale přesto zajímavým, bodem odpoledne bylo vystoupeni
Pavla Horváta z Domova u rybníka , který v rytmu hudby předvedl
ţonglování z ţidlí. I tato netradiční vloţka byla odměněna zaslouţeným
potleskem.
Na sklonku odpoledne nastal tah Velké dětské tomboly, po jejímţ
skončení následovala ještě tombola dodatková. Ta byla vyhlášena ve stylu
starého českého filmu, „Hoří má panenko“. Tentokrát byli nabídnuty

různotvaré pestrobarevné dekorační tykve, jeţ věnovali p. Melíšková a p.
P. Novotná a které po oba dny tvořily nádhernou výzdobu sálu. Po slovech
moderátora: "My teď na chvíli zhasneme", se v sále setmělo, a ač mnohé
děti film určitě neviděly, se po zbytečně dlouhé minutě rozsvítilo, ale to uţ
všechny tykve z výzdoby sálu byly na stolech před svými novými majiteli,
kterým budou určitě doma dělat radost a hezkou dekoraci.
A pak uţ následovala volná zábava a s nastávajícím soumrakem loučení
a cesta domů.
Ze začátkem prosince nastoupila ta pravá zima. Napadlo ke dvaceti
centimetrům sněhu, v noci pěkně přituhlo a mrazivé počasí se drţelo i přes
den. Na sobotu 4. prosince jsme připravili další tradiční akci pro děti i
dospělé:
MOŢNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
V krásně prosluněném,ale mrazivém sobotním popoledni 4. prosince, kdy
rtuť na teploměru klesla k -15°C, ubíraly se děti s doprovodem svých
rodičů a příbuzných do košíkárny, kde pro ně měli zahrádkáři připraveno
tradiční dětské odpoledne.
Předmikulášskou besídku zahájily svým vystoupením děti z Mateřské
školy, které si se svými učitelkami secvičily krásné pásmo s Mikulášskou
tématikou. Jako vţdy, i tentokrát vystoupení zvedlo ze ţidlí snad všechny
přítomné, kteří děti obklopili, aby jim neunikl ani jeden pohyb, ani slůvko
a ve finále je odměnili zaslouţeným potleskem.
Odpoledne pokračovalo jednoduchými soutěţemi a hrami na několika
stanovištích, kdy za splněné úkoly byly děti odměněny sladkostí.
Aby se rodiče nenudili, byla i pro ně vyhlášena soutěţ ve stavění komínu z
miniaturních plastových ţidliček, při které jim na oplátku fandily děti.
Soutěţení přerušil charismatický hlas někde z dáli a pak se otevřely dveře
a objevil se doopravdy ON ! Mikuláš s doprovodem nebeského anděla a
pekelného čerta. Děti tak nějak podvědomě, i přes tvrzení, ţe se nebojí, se
během mţiku rozptýlily ke svým rodičům. Po chvíli se osmělily a
postupně chodily za Mikulášem, který se usadil na stoličku, aby lépe slyšel
i ty nejmenší a přednesly či zpívaly své připravené básničky či písničky.
Kaţdý výkon byl odměněn sáčkem sladkostí z košíku, kterými je
obdarovával hodný anděl. Čert i tentokrát odešel s prázdnou. Po

obdarování všech dětí se Mikuláš i se svou druţinou vzdálil, aby si
odpočinul před nedělním obcházením dětí v jejich domovech.
Po sdělení si záţitků dětí, pokračovalo odpoledne dětskou tombolou.
Přestoţe jsme tentokrát o příspěvek do tomboly nikoho neoslovili a
připravovali ji sami, překvapením pro nás bylo, kdyţ p. B. Novotná
přinesla napečené dvě překrásné perníkové chaloupky a dárkové balíčky
perníků, p.I. Tihelková věnovala dětské auto, p. Brandstétterová kouzelné
perníkové zrcadlo, či p. Antoníčková nádherný mandlový dort. Za ceny do
tomboly Všem, i těm na které jsem zapomněl děkujeme. Byly předány do
rukou šťastných dětských výherců.
Tím byl připravený program vyčerpán a následovala volná zábava. Jelikoţ
se večer nachýlil, odcházely děti se svým doprovodem postupně,
křupajícím sněhem ke svým domovům.

PŘIPRAVUJEME:
18. - 19. PROSINCE
proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu Vánoční prodejní výstava.
31. PROSINCE
Vás zveme na jiţ třetí ročník Silvestrovského výšlapu na Kozlov, který je
individuální a na vlastní nebezpečí. Cesta není udrţována a osvětlena. Aby
jsme se společně rozhlédli po půlnočních ohňostrojích v okolních obcích a
společně přivítali Nový rok (bez petard a rachejtlí) uprostřed přírody.
Teplý čaj a nějaké bublinky budou jako obvykle zajištěny.
A Z NEJBLIŢŠÍCH AKCÍ V PŘÍŠTÍM ROCE 2011?
4. Mexická zeliáda - termín asi v sobotu 29. ledna 2011.
Košt pálenek - únor 2011 - týden po plesu Domova u Rybníka.
Termíny jsou zatím orientační, ve volných termínech, aby se nekryly s
akcemi jiných organizací. Termíny budou upřesněny pozvánkami!
Zahrádkáři děkují Vám všem za přízeň, kterou jste jim věnovali v
tomto roce a těší se na setkávání s Vámi i v roce 2011.
Za ZO ČZS sepsal Petr Buriánek

*****

STŘÍPKY Z ČINNOSTI HASIČŮ
Ani s nastávajícím podzimem a nyní i zimou se hasiči nenudili a nenudí.
A zde je jen malý průřez z našich činností:
11. - 12. září 2010 - dvoudenní výlet mladých hasičů
V sobotní ráno 11. září 2010 bylo u hasičské zbrojnice rušno. Mladí hasiči
totiţ vyráţeli na svůj dvoudenní výlet na jih Moravy.V 8:00 hodin jsme se
všichni - coţ bylo 17 dětí a 7 dospělých jako doprovod - nalodili do
několika vozidel, jiţ částečně naplněných nezbytnými věcmi a
proviantem, vyrazili jsme na cestu.
Jako první zastávka byl hrad Buchlov, na kterém si naši výletníci prošli
malý okruh. Odtud uţ pak jeli přímo do cíle své cesty do Bzence.Zde
jsme měli od místního kynologického klubu pronajatý přírodní areál s
chatou a zázemím. Hned po příjezdu jsme rozbalili a postavili stany a
vyrazili. Pro nás na vzácnou procházku do lesa, kde se nám podařilo
nasbírat spoustu hřibů. Při procházce jsme i nakoukli do stájí jezdeckého
oddílu. Na zpáteční cestě jsme ještě přibrali nějaké dříví na táborák.
Zbytek večera jsme strávili opékáním buřtů, zpíváním u kytary, hraním her
v oploceném areálu, při kterých, samozřejmě, nemohla chybět i noční
stezka odvahy. Po večerce se děti pomalu vytrácely do svých spacáků, kdy
nevyuţily moţnosti spát v chatě a zvolily tu lákavější variantu pod
plátnem stanů. Pohodlí chaty neodolaly jen kuchařky.
Na nedělní dopoledne byl připraven branný závod. Soutěţe a úkoly byly
shodné s těmi, které nás čekají začátkem října na soutěţi Plamen v
Pěnčíně. Patří mezi ně střelba ze vzduchovky, vázání uzlů, ručkování po
lanech, zdravověda, poţární příprava.
Po obědě byly vyhlášeny výsledky závodu. Nechybělo předání odměn a
pak uţ následovalo balení a úklid tábořiště.
Cestou jsme se zastavili v cukrárně na zmrzlinu, navštívili jsme starý hrad
a zámek se zámeckou zahradou v Bzenci a prohlédli jsme si i místní
vinohrady.
Hlady jsme mimo domov určitě nestrádali, na výlet jsme měli na cestu
nasmaţené řízky, k obědům navařená teplá jídla - bramborový guláš a
další den špagety, ale přesto jsme neodolali a na zpáteční cestě jsme se v
Buchlovských horách zastavili v motorestu Na Samotě na odpolední

svačinku a odtud uţ rovnou domů.
Byl to náš první společný dvoudenní výlet, který jsme si všichni uţili.
Hned následující víkend 18.září byl soutěţní
V sobotu ráno vyjely na Soutěţ mladých hasičů do Hrušky oba týmy
nejmladších hasičů, kde druţstvo "A" obsadilo druhé místo a tým "B",
coţ jsou ti úplně nejmladší, 4.místo.
Odpoledne je v Hrušce vystřídal tým Víceměřických veteránů, kteří zde
skončili na 4 příčce.
No a aby to nebylo málo, tak mladí hasiči opět ještě tentýţ večer vyrazili
na prestiţní závod do Bochoře na Noční soutěţ mladých hasičů
„Bochořská sova“.
"Bochořská sova" jsou noční závody pro mnoho druţstev zajímavé a
prestiţní a proto se letos sešlo téměř 70 týmů mladších a starších ţáků.
Závod začal kolem 20:00 hodiny ukázkou místní přípravky a poté se
rozběhly na dvou drahách závodní druţstva ze Zlínského, Kroměříţského,
Prostějovského, Přerovského i Ţďárského okresu, aby ukázaly kaţdý svůj
nejlepší poţární útok.
Naše druţstvo starších po bezchybném útoku obsadilo 21. místo a
druţstvo mladších po rozsukování hadic, které se jim při útoku zamotaly,
25.místo.
Týden na to následoval ve dnech 25. - 26. září 2010 dvoudenní výlet
dospěláků SDH
Dne 25. září jsme v 6:00 hod. vyrazili na dvoudenni výlet, který byl
nasměrován na Slovensko, kde jsme navštívili termálni koupaliště
Podhajská, z ní následoval přejezd do rekreačního střediska Púšť v
Sebedraţii, kde jsme měli připravenou večeři, nocleh a snídani, po které
jsme se vydali na prohlídku zámku v Bojnici, kde nám přestalo přát počasí
a tak místo prohlídky okolí zámku jsme volný čas strávili individuálně a
ve 13:00 hod. jsme vyrazili na poslední zastávku, v motorestu Samota, kde
byla večeře, po které jsme vyrazili domů.
2. října 2010 - Ptení - Hra PLAMEN
První říjnový víkend jsme vyrazili na závod poţárnické všestrannosti do
Ptení. Branný závod se skládá ze stanovišť: střelba ze vzduchovky,

topografie, uzlování, poţární prostředky, zdravověda a šplh po laně. Na
závod se připravilo druţstvo mladších ve sloţení: Terka Komínková,
Lucka Soldátová, Jarda Horák, Michal Horák a Jirka Moudrý. Připraven
byl ještě Luďa Veselý, ale pár dnů před závodem onemocněl. Nejlépe jsme
se na stanovištích vypořádali ze vzduchovkou a nejhůře na tom byla
zdravověda, která nás poslala aţ na 9. místo.
Musíme se na to ale dívat z druhé stránky, protoţe pro některé to byl první
závod tohoto druhu a hlavní je, ţe se celé druţstvo vrátilo v pořádku ze
dvoukilometrové trati, po které běţeli samostatně bez dozoru vedoucích.
22. října 2010 - Podzimní námětové cvičení okrsku - Obědkovice
V pátek 22. října po páté hodině odpolední došla členům zásahové
jednotky SMS o vyhlášení výjezdu. Poţární siréna, která se pouští z
centrálniho pultu ochrany souběţně s smskami však nehoukala, zásahová
jednotka ji musela spustit ručně. Sedmičlenná jednotka vyjela k cíli
výjezdu, který byl v Obědkovicích, na místo a jako nejvzdálenější
jednotky okrsku přijely mezi posledními současně z doloplazskými.
Námětové cvičení bylo pojato jako hašení lesního poţáru a podíleli jsme
se současně s dalšími jednotkami na cca 800-ti metrové dopravě vody
hadicemi.
V dalších volných víkendech probíhaly brigády. Zazimovávala se Chata
ve Svodnici, probíhala zimní údrţba výstroje a techniky v hasičárně,
provedl se sběr ţelezného šrotu v obci.
V sobotu 11. prosince se uskutečnila Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Víceměřice, kde proběhlo zhodnocení uplynulého
roku. (V době odevzdání příspěvku ještě nebyly známy přesnější
informace.)
A co hasiči připravují v nejbliţší době?
Na závěr roku - 31. prosince jiţ tradiční Silvestrovský ohňostroj, který
opět proběhne v prostorách před Domovem u rybníka. Začátek bude
v 17:00 hodin, občerstvení pro návštěvníky bude jako vţdy připraveno.
V novém roce, v pátek 21. ledna Vás pozveme na Hasičský ples, druhý
den odpoledne proběhnou tradiční tématické Dětské šibřinky, tentokrát
pod názvem "Tenkrát v Mexiku."

V sobotu 11.12.2010 proběhla v košíkárně Domova u rybníka Výroční
Valná hromada SDH.
Hlavním bodem jednání bylo zhodnocení letošní činnosti sboru. Ve své
zprávě starosta SDH informoval členy i hosty o akcích, které jsme
připravovali, pořádali nebo se jich zúčastnili. Poděkoval nejmladším
hasičům a jejich vedoucím za příkladné reprezentování sboru a obce na
soutěţích, poděkoval všem, kteří se zúčastnili brigád na úpravách
hasičárny a všem, kteří se podíleli na dobrém fungování sboru. Dalším
bodem byla výroční zpráva o stavu financí hasičů, dále pak následovalo
předání ocenění členům sboru. Stuţku Za věrnost obdrţel za 30let bratr
Mézl Petr a za 10let sestra Marie Mézlová ml., Jiří Dostálík a Pavel
Iránek.
Valná hromada pak pokračovala diskuzí, ve které vystoupil starosta 13.
okrsku bratr Špaček. Své zdravice přednesli zástupci sborů z Dobromilic,
Doloplaz a Němčic nad Hanou. Dále pak vystoupil starosta obce pan
Novotný, který poděkoval za přínos hasičů pro kulturní, sportovní i běţný
ţivot v obci a za práci s mládeţí.
Po skončení oficiální části schůze předali vedoucí mládeţe svým mladým
týmům, jako poděkování za úspěšnou soutěţní sezonu, velký ţelatinový
dort v podobě zlaté podkovy pro štěstí.
S pouţitím příspěvků Luboše Novotného a Emila Vydláka za SDH
sepsal Petr Buriánek

*****
DOMOV U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE
Financování Domova u rybníka Víceměřice, přísp. org. v roce 2010
Domov u rybníka je financován z 50 % z úhrad od uţivatelů, 40 % tvoří
dotace z MPSV, 2 % přichází odpisy z Obce Víceměřice (vracelo se dosud
zpět), 4 % jsou příjmy ze zdravotních výkonů, 1 % jsou datace z Úřadu
práce, 1 % vytváří košíkářská a tkalcovská dílna a poslední 2 % jsou různé
příjmy (např. nájmy, stravné, šrotace, Bloudník – energie, úroky apod.)
Bc. Marcela Burová, ředitelka

19. 10. 2010 Ples v Mikulově
Přijali jsme pozvání na jiţ tradiční ples, který se konal na zámku
v Mikulově. Pro uţivatele si děvčata z Klentnice připravila taneční
vystoupení. K tanci a poslechu hrála ţivá hudba. Bylo připraveno jako
obvykle bohaté občerstvení. Uţivatelé se příjemně bavili a na domov se
vraceli plní dojmů a záţitků.
19. 10. 2010 se také konaly Sportovní hry pro těţce mentálně postiţené.
Těchto her se účastnili sportovci i z jiných zařízení, například z Prostějova
a Nezamyslic. Tyto hry byly rozděleny na dvě části, jedna část soutěţní a
druhá část se zaměřila na taneční zábavu ve formě disco. Všichni sportovci
obdrţeli medaile a dárkový balíček. Atmosféra při soutěţích i zábavě byla
výborná. Dík patří všem, kteří se na přípravě těchto her podíleli.
12. 11. 2010 Ples v Bílsku
Celé dopoledne strávili naši uţivatelé přípravami na ples, ţehlily se obleky
i košile, leštily se boty, aby naši uţivatelé co nejlépe prezentovali naše
zařízení a udělali na děvčata dobrý dojem. Uţivatelé z našeho Domova se
poprvé zúčastnili plesu, na který nás pozvali přátelé z Bílska. Taneční
zábava byla připravena v krásně vyzdobeném sále. Na zpáteční cestě
domů si uţivatelé vyměňovali své záţitky.
24. 11. 2010 Kateřinská zábava
Pro velký zájem z řad uţivatelů jsme se rozhodli tak jako loňský rok
uspořádat Kateřinskou zábavu v sokolovně v Němčicích nad Hanou.
Přípravy tanečního sálu trvaly celé dopoledne, tyto přípravy byly
zaměřeny především na výzdobu sálu a vytvoření co nejpříjemnějšího
prostředí pro uţivatele. Pozvání přijali naši přátelé z Klentnice, Bílska a
z Denního stacionáře z Prostějova. Příjemné prostředí, hezky vyzdobený
sál a skvělá kapela (TRIO BRITISH MUSIC) byli tou nejlepší zárukou
dobré zábavy.
2. 12. 2010 Mikulášská zábava v Klentnici
Tento rok jsme zakončili Mikulášskou zábavou s přáteli z Klentnice.
Zábava byla připravena v příjemném prostředí tanečního sálu. K tanci a
poslechu uţivatelům hrála ţivá kapela. Největším záţitkem pro některé
uţivatele byla návštěva čerta a Mikuláše, kteří rozdávali sladkosti. Všichni
byli samozřejmě celý rok hodní a tak jsme se vraceli domů v plném počtu.
Dana Konečná

Konec roku 2010 se kvapem blíţí
Tak jako všude, tak i tady v Mateřské školce ve Víceměřicích, vrcholí
přípravy toho nejkrásnějšího svátku v roce, kterým jsou hlavně pro děti
svátky Vánoční. Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale přiznejme si, ţe
týdny před nimi jsou hektické. A tak je to i v mateřské školce. Vţdyť to
není ţádná legrace připravit se na příchod Mikuláše, čerta a hlavně
Jeţíška. Nyní uţ máme za sebou pečení a zdobení perníčků ve spolupráci
s rodiči, vystoupení na zábavném odpoledni “moţná přijde i Mikuláš“, na
které jsme velmi rádi přijali pozvání od Víceměřických zahrádkářů.
Tentokrát jsme to pojali po čertovsku. Děti se převlékly za malé čertíky a
učily ostatní návštěvníky uvařit čertovský guláš, předvedly čertovskou
rozcvičku, zatančily čertovský rejdovák a zazpívaly pekelné písničky.
Mikuláš, anděl a čertíci poctili svou návštěvou děti ještě jednou a to
v pondělí ve školce. Neţ stihnul Mikuláš vytáhnout knihu hříchů, děti uţ
se sami přiznávaly a prosily za odpuštění. Občas ukápla i nějaká slzička.
Nakonec všechno dobře dopadlo, protoţe čertům došly pytle. Jak pravil
Šimonek: „ale, ale, ale, ještě ţe ti čerti měli málo pytlů, to by teprve byl
masakr!“ Mikuláš dětem uvěřil, ţe se polepší, ochutnal vánoční perníčky a
na oplátku jim rozdal také sladkou odměnu.
Neţ přijde do naší školky Jeţíšek, musí toho děti ještě spoustu
stihnout. Připravujeme dárečky a přáníčka pro své nejbliţší, vyrábíme
ozdoby na vánoční výstavku, ale především se děti učí další nové
básničky, písničky a koledy, aby se předvedly seniorům v Domově u
rybníka a svým nejbliţším na Vánoční slavnosti, která nás čeká 17.
prosince. Společně se seznamujeme s lidovými tradicemi a zvyky. Nejvíce
se děti těší na zdobení vánočního stromečku a samozřejmě na dárky, které
jim Jeţíšek určitě nadělí.
Ve středu 22. 12. 2010 přijdou děti do MŠ Víceměřice v letošním
roce naposled. Potom je čekají vánoční prázdniny a společné dny strávené
v kruhu svých nejbliţších.
Přejeme nejen dětem z Mateřské školy Víceměřice, ale i Vám
všem, příjemné proţití svátků vánočních, hodně zdraví, spokojenosti a
osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci v roce 2011.
Zaměstnanci Mateřské školky

*****

Je sice vánoční čas, ale o něm slyšíme ze všech stran a tak se
vracím do minulého měsíce.
V listopadu uplynulo dvě stě let od narození českého básníka Karla Hynka
Máchy. Byl představitelem českého romantismu prvé poloviny 19. století.
Jeho báseň „Máj“ ovlivnila tvorbu našich dalších předních básníků a
stvořila mýtus českého měsíce lásky.
Mácha se narodil 16. 11. 1810 v Praze jako syn praţského krupaře.
Studoval na Novoměstském gymnáziu, později na právnické fakultě. Uţ
jako student se podílel na literární a kulturní činnosti. Hrál ochotnicky
v Kajetánském divadle. Začal psát básně německy, ale v roku 1830 jiţ
česky. Jeho první báseň byla Svatý Ivan. Svou nejslavnější báseň Máj
začal psát roku 1834 a vydal ji roku 1836. Máj byl jedinou jeho vydanou
knihou. Ostatní práce byly publikovány časopisecky, nebo zůstaly
v rukopisech a byly vydány aţ po jeho smrti. Kromě lyrické poezie,
historické prózy se pokoušel i o dramata.
Básník velice rád cestoval. Putoval po českých horách, hradech a dokonce
se jednou vydal pěšky do Itálie. Záţitky z cest vyuţil bohatě, ve své
tvorbě.
Mácha ţil a tvořil jen krátce. Zemřel 6. 11. 1836. A v den, kdy se měl
oţenit, byl v Litoměřicích pohřben. V roce 1939 byly jeho ostatky
převezeny na Vyšehrad.
Končím stručnou vzpomínku k uplynulému výročí a vracím se do
prosince.
Vánoce jsou za dveřmi a rok 2011 se blíţí mílovými kroky a tak přeji
všem spokojené a příjemné svátky v rodinném kruhu a do celého nového
roku 2011 zdraví, spokojenost a štěstí.
Sobě přeji více čtenářů, zvláště dětských a mladých.
Aneţka Novotná, knihovnice

*****
Povánoční pochod - Z KOZLOVA AŢ NA PŘEDINU,
který startuje v pondělí 27. 12.2010 od vodárky na Kozlově. Jedná se asi o
17 km celodenní vycházku k vysílači a zpět, k redukci kalorií po
vánočních svátcích. Vlastní dopingové prostředky jsou povoleny, na
Předině bude připraveno drobné občerstvení. Výšlap na vlastní nebezpečí.
Bliţší iformace u Petra Buriánka

Češi se v 19. století těšili na příchod Vánoc dlouhé týdny a vůbec jim nevadilo, že
peněz je poskrovnu a vánoční dárky, které nadělí Ježíšek, budou nejspíše velmi
potřebné věci, které by se tak jako tak musely koupit.
Dříve nebyly Vánoce ani tak o dárcích, jako spíše o vzájemné lásce a přátelství,
radosti a pocitu sounáležitosti v rodině, která se sešla ke společným oslavám pod
rodným krovem. Několik dnů před Vánocemi napekly hospodyně chléb a uložily
ho do ošatek. V bohatších domácnostech daly k bochníkům péct také pečlivě
upletené, žloutkem potřené a máslem pomaštěné vánočky z bílé mouky, rozinek
a mandlí. O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech oheň.
Připravovala se štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek, mezi nimiž nechyběla bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a
česneku. Mezitím, co se hospodyně snažila v kuchyni zabavit děti, přinesl v
některých krajích hospodář tajně stromeček a ustrojil ho do slavnostního hávu.
Jinde se stavěly betlémy. Lidé se od rána postili, aby večer uviděli „zlaté
prasátko“. S přicházejícím soumrakem děti stále častěji vybíhaly ven, pozorovaly
nebe a hlídaly, kdy se objeví první hvězdička. S první hvězdou si rodina sedla k
slavnostnímu stolu prostřenému bílým ubrusem. Večeři zahajovala společná
modlitba, vzpomínka na uplynulý rok a poděkování Bohu za vše dobré, co přinesl,
i za to, co vzal. Nejdříve hospodyně postavila na stůl mísu s hrachem. Klíček
hrachu má podobu kalichu a podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i
zlém. Potom paní domu odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat.
Teprve pak si podle vážnosti a stáří nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly
polévky pro sílu, čočka, aby byly peníze, kuba, masitý pokrm nebo ryba pro
radost. Kosti se dávaly na jeden talíř a po večeři je hospodář odnesl ve lněném
ubrousku na jabloň. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se bílá
káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když
zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky,
sušeným ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírů,
ořechy a řetězy. Na stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Ty se
pak u stromečku zpívaly každý večer, dokud se neodstrojil a Vánoce neskončily.
Někde však stromeček neznali nebo ho považovali za německý zvyk a po
starodávném způsobu strojili jesle. O svátku Narození Páně do nich kladli figurku

novorozeňátka a přidávali postavičky anděla, pastýřů a darovníků. Postavičky tří
králů a jejich průvodu se stávaly součástí betlémského výjevu až 6. ledna. O
Štědrém večeru se po večeři věštilo. Na stůl se postavilo umývadlo a pouštěly se
v něm lodičky ze skořápek vlašských ořechů. Lilo se olovo. Přes rameno se směrem ke dveřím házela bota. Na venkově děvčata třásla bezem. Vdala se tam,
odkud se ozval štěkot psa. Vyvrcholením štědrovečerních oslav byla půlnoční
mše. Lidé se scházeli v kostele, kde vedle oltáře stály jesličky. Venku byla zima,
sníh a tma. Uvnitř kostela, ohřátého dechem věřících, zářily svíce. Varhany
doprovázely hlasy zpěváků, ke kterým se postupně všichni přidávali. Tak se o
půlnoci Štědrého večera narodil v srdcích lidí Kristus. Všichni věřili, že je přítomen
na bohoslužbě právě v tom jejich kostele. Cítili přítomnost lásky malého dítěte a s
nadějí hleděli do nového roku.
Vybráno: Malá encyklopedie Vánoc, V. Vavřinová

