Váţení spoluobčané,
první měsíce letošního roku utekly jako voda. Zima nám pomalu
končí, nebylo to však období zimního spánku, ale období příprav na úkoly
nutné k zabezpečení chodu celé obce.
Máme schválený rozpočet obce na rok 2011, ve kterém jsou
poměrně vysoké částky na investice.
Byla dokončena Revitalizace Aleje II. a v současné době se
dokončují práce v klidové zóně Aleje III. Zbývá dořešit zpracování
veškeré administrativní agendy těchto projektů.
Pokračovali jsme v přípravách rozpracovaných akcí, které budou
finančně ještě velmi nákladné. Dvě akce se týkají Domova u rybníka a to:
zvýšení ubytovací kapacity v Domově důchodců o jedenáct míst a
zateplení šesti budov v areálu Domova.
Pracujeme na zahájení výstavby inţenýrských sítí pro druhou a
třetí řadu nových rodinných domů. Pro zvýšení bezpečnosti dětí
připravujeme vybudování chodníků kolem první řady nových domků. Vše
však do jisté míry záleţí na získání finančních prostředků z fondů
jednotlivých ministerstev a z rozpočtu Olomouckého kraje. Je to
administrativně velmi náročné a výsledek není nikdy jistý, ale pevně
doufáme, ţe se nám to podaří.
Není moţné jen budovat nové věci, a to co jiţ bylo vybudováno,
nechat svému osudu. Proto se zaměříme na opravy obecního majetku.
Plánujeme opravu střechy mateřské školy, úpravy na fasádě obchodu,
opravy na hřbitově a další drobné údrţbové práce.
Důraz klademe na údrţbu a pořádek na veřejných prostranstvích.
Jistě chceme ţít v bezpečném, hezkém a upraveném prostředí. Bez Vás to
však nepůjde, musí chtít všichni.
Určitě i Vy máte své představy a náměty, jak řešit problémy v obci. Témat
k řešení je mnoho, např. volně pobíhající psi, psí exkrementy povalující se
všude kolem nás, černé skládky, parkování aut a další. Přispějte, prosím,
k řešení těchto problémů dobrým příkladem a kázní a naopak i my si rádi
vyslechneme Vaše názory, podněty, připomínky i stíţnosti, které můţete
zaslat písemně, e-mailem nebo osobním jednáním v úřední hodiny.

Velmi si váţíme obětavé práce hasičů a zahrádkářů a všech
spoluobčanů, kteří se podíleli na přípravě i průběhu kulturních a
společenských akcí, které proběhly v uplynulých měsících.
Na závěr Vám všem přeji pěkné proţití přicházejících jarních dnů,
radostné proţití velikonočních svátků.
Eduard Novotný, starosta

*****
Usnesení č. 3
z jednání Zastupitelstva obce Víceměřice konaného dne 20.12.2010
Zastupitelstvo obce Víceměřice:
I. Bere na vědomí
1. Kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva obce
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání Zastupitelstva
obce
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, ţe smlouvy, které byly mimo jiné
nalezeny v rámci přebírání agendy starosty, konkrétně nájemní smlouva
na pozemky p.č. 296/1 a 298/l v k.ú. Víceměřice, podepsaná s panem
Martinem Dubovým, Olomouc, a to dne 16.9.2010, jsou absolutně ne
platné pro rozpor s ustanovením § 39 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Z tohoto důvodu jimi obec není vázána a panu Martinu Dubovému to
bude právní zástupkyní sděleno.
4. Bere na vědomí nařízení vlády ČR 375/2010 z 7.12.2010 o odměnách
za výkon ve funkci členů Zastupitelstev. Měsíční odměny zastupitelů
obce nepřesahují novou maximální hranici dle nařízení. Schválené
odměny z 18.11.2010 se nemění.
II. Schvaluje:
1. Program jednání Zastupitelstva obce s tím, ţe bod 22 programu byl
zařazen na jednání jako bod č. 5.
2. Finanční rozpočet Mateřské školy Víceměřice na r. 2011

3. Ţádost Mateřské školy Víceměřice o čerpání finančních prostředků ve
výši 12.000,-Kč z rezervního fondu v r. 2010.
4. Finanční rozpočet Obce Víceměřice na r. 2011 s tím, ţe jsou provedeny
změny a to:
a/ ruší se poloţka rozpočtu 3633/6121 místní inţ. sítě – projekty částka
1.429,6 tis Kč a 4357/5331 neiv. příspěvek Domova u Rybníka ve
výši 933 tis. Kč a nahrazuje se novou poloţkou 6121 – rozšíření
kapacity ubytování Domova u Rybníka Víceměřice, příspěvková
organizace ve výši 2.362,6 tis. Kč
b/ ruší se poloţka rozpočtu 2334/6121 – revitalizace Aleje ve výši 500
tis. Kč a nahrazuje se novou poloţkou 4357/6121 – zateplení
veřejných budov v obci ve výši 500 tis Kč.
5. Finanční rozpočet Domova u rybníka Víceměřice, p.o. na r. 2011 s tím,
ţe se změnou rozpočtu Obce Víceměřice na r. 2011, kdy se ruší poloţka
ve výdajích 4357/5331 neinvestiční příspěvek Domovu u
rybníka
Víceměřice p.o. v částce 933 tis. Kč dojde ke sníţení rozpočtu
v nákladech na účtu 671,672 provozní dotace, z toho od zřizovatele ve
výši 933 tis. Kč. Doporučuje se o tuto částku upravit náklady organizace
v r. 2011.
6. Rozpočtové opatření Domova u rybníka Víceměřice, příspěvkové
organizace č. 4/2010
7. Zásady řízení příspěvkové organizace Domov u rybníka Víceměřice
s platností od 1.1.2011.
8. Schvaluje zprávu finančního výboru
9. Schvaluje zprávu kontrolního výboru
10. Schvaluje prodej pozemků p.č. 513/2 ostatní plocha - 46m2 a 297/25
zahrada, 157 m2 manţelům Jaroslavu a Zdeňce Kurečkovým,
Víceměřice č. 64, za cenu znaleckého posudku v ceně 5.670,-Kč s tím,
ţe nabyvatel uhradí poplatek na vklad do katastru nemovitostí.
11. Schvaluje změnu územního plánu:
Záměry změny č. 1a/:
vyřadit z územního plánu obce
záměr výstavby fotovoltaických
elektráren na pozemcích v trati „Přední kopce a Zadní kopce“, rozloha cca
40 ha /dílčí změna ZM /Z1– V1/ a plochu pro fotovoltaiku na par. č.
298/1, rozloha 7,5 ha

Záměry změny č. 1b/:
Dílčí změna ZM 1 /Z1 –B1/: plocha bydlení parc. č. 237/2 a 238, rozloha
3,27 ha, změna ze stavebních pozemků na ornou půdu
Dílčí změna ZM 2 /Z1 – B2/ plocha bydlení par. Č. 20/3 a 21/3, rozloha
590 m2, změna ze zahrady na bydlení
Dílčí změna ZM 3 /Z1- D1/ plocha dopravy parc.č. 2/1 a 6, rozloha 767
m2, změna z bydlení na parkování malých a středních vozidel
Dílčí změna ZM 4 /Zl – D2/ plocha dopravy pro modernizaci trati Brno –
Přerov parc. č. 115, 118, 190, 237/1, 237/5, 237/16, 237/17, 2637/20,
237/21, 237/22, 444, 445/1 a 432/1.
Dílčí změna ZM 5 /Z1-Zpl/ plochy veřejné zeleně, parcela č. 239, změna
na plochu bydlení.
12. Schvaluje Smlouvu o vstupu na pozemek a o umístění stavby se
Správou ţelezniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem v Praze,
IČ 709 94 234- Modernizace trati Brno – Přerov.
13. Schvaluje Přílohy č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu č. 103000217 s akciovou společností SITA CZ a.s., Divize
JIOH, Holzova 14/730, Brno na r. 2011
14. Schvaluje Hospodářskou smlouvu na r. 2011 s Konečným
Ladislavem, Čelčice 81, IČ: 10072012 k zajištění odvozu a uloţení
odpadových surovin z obce.
15. Schvaluje Smlouvu o příspěvku na ţáky v ZŠ Němčice pro Město
Němčice nad Hanou a to na dva ţáky ve výši 4.600,-Kč
16. Schvaluje Smlouvu o výpůjčce s občanským sdruţením Na cestě
k prosperitě, o.s., se sídlem Doloplazy 15 na výpůjčku a provozování
universálního mulčovače MASCHIO GIRAFA 185 na období od
1.7.2010 do 1.7.2015
17. Schvaluje kupní smlouvu na pozemky st. p.č. 241/21 o výměře 745
m2 a p.č. 197 o výměře 77 m2 mezi obcí Víceměřice, jako prodávající
a Lenkou a Petrem Novotným ,bytem Víceměřice č. 150
jako
kupující, za vzájemně ujednanou cenu 51.500,- Kč.
18. Schvaluje provedení investičních akcí v r. 2010 – 2011:
- revitalizace Aleje II. etapa / změna toku mlýnského náhonu a odtoku
z rybníků/

- revitalizace Aleje III. etapa / výsadba zeleně na ploše cca 8 ha/
- rozšíření kapacity ubytování Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková
organizace /rozšíření lůţkové kapacity o 11 lůţek/
- realizace úspor energie veřejných budov v obci /výměna oken a
zateplení 6 budov v areálu Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková
organizace
- vybudování infrastruktury pro výstavbu rodinných domů 2. a 3. řada
18. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku ze
psů
19. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů.
20. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku za
uţívání veřejného prostranství
21. Schvaluje rozpočtové opatření obce č. 04/2010
22. Schvaluje plán práce Zastupitelstva obce na r. 2011
23. Schvaluje odměnu odstupujícímu starostovi Antonínu Dostálíkovi dle
zákona.
III. Ukládá
1. Řešit dopravní situaci ke zvýšení bezpečnosti chodců na rozcestí u
zastávky na silnici Doloplazy – Nezamyslice.
Termín: 31.3.2011 Odp.: starosta obce
2. Připravit dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě na stavební pozemky pro
výstavbu rodinných domků ve II. a III. řadě.
Termín: 31.3.2011 Odp.: starosta obce

*****
Usnesení č. 4
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice konaného dne
26.ledna 2011 v 16:00 hod.
Zastupitelstvo obce:
1. Schvaluje:

a/ rozpočtovou změnu Domova u rybníka Víceměřice p.o. č. 5/2010 navýšení částky odpisů pro rok 2010 v celkové částce l.392,-Kč a
převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 360.050,80Kč.
b/ kupní smlouvu mezi Vojtěchem Hanákem jako prodávajícím a Obcí
Víceměřice jako kupující na pozemek v k.ú. Víceměřice p.č. 237/3 o
výměře 833 m2 .
c/ kupní smlouvu Obcí Víceměřice jako prodávající a Daliborem Césarem
a Veronikou Koutnou jako kupující na stavební pozemek v k.ú.
Víceměřice p.č. 239/5 o výměře 1.106 m2 .
d/ seznam významných památek obce Víceměřice dle přílohy k zápisu
z jednání
2. Bere na vědomí
a/ vyjádření Policie ČR, Územního odboru v Prostějově k ţádosti o řešení
dopravní bezpečnosti na křiţovatce silnic III/43312 se silnicí III/4335
u Víceměřic
3. Ukládá
a/ pokračovat v jednání o dopravní bezpečnosti na křiţovatce silnic
III/43312 se silnicí III/4335 u Víceměřic a uvnitř obce, zejména u
obchodu potravin

*****
Usnesení č. 5
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne
28.2.2011 v 18:00 hod.
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání Zastupitelstva obce
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
3. Inventuru účtů mateřské školy o zaúčtovaných nákladech z dotace
zřizovatele za r. 2010
4. Zprávu finančního výboru
5. Zprávu kontrolního výboru
6. Zprávu komise pro zvelebení obce

7. Zprávu o činnosti kulturní komise a SPOZ
8. Informaci o stavu připravovaných investičních akcí v r. 2011 a jejich
finančním zajištění
9. Informaci o sčítání lidí, bytů a domů
10.Informaci o obnově katastrálního operátu v obci Víceměřice
přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
11. Informaci o modernizaci ţelezničního koridoru Brno – Přerov přes k.ú.
Víceměřice. Nejsou připomínky a námitky k projektované trase
ţeleznice.
12. Informaci ředitelky mateřské školy o činnosti za uplynulé období
2. Schvaluje:
1. Výsledek hospodaření Domova u rybníka Víceměřice, p.o. za rok 2010
ve výši 897.983,71 Kč a rozdělení hospodářského výsledku do fondu
odměn 89.798,00 Kč a do rezervního fondu 808.185,71 Kč.
2. Výsledek hospodaření Mateřské školy za rok 2010 ve výši 48,72 Kč a
jeho převedení do rezervního fondu
3. Smlouvy na investiční akce:
a/ Rozšíření kapacity ubytování v Domově u rybníka Víceměřice p.o.,
nadstavba odděl. XI.
- Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo č. 201017 s fy STAVBROS, s.r.o.
Brodek u Prostějova
- Smlouvu o výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi /poskytovatel Zbořil Josef, Kostelec na Hané/
- Smlouvu mandátní o výkonu kompletní investorské inţenýrské činnosti
při přípravě, organizačním zajištění, realizaci, předání a převzetí a
kolaudaci stavby / mandatář Fica František, Vřesovice/
- Mandátní smlouvu o výkonu autorského dozoru v průběhu realizace
stavby/ mandatář STAVTES, stavebně-technická společnost s ručením
omezeným/
b/ Realizace úspor energie veřejných budov v obci Víceměřice –
stavební práce
- Smlouva o dílo č. IN/CZ-052/2010 – komplexní výstavba /zhotovitel
INSTA CZ s.r.o. Olomouc/

- Smlouva č. 004/11 na technický dozor při přípravě, realizaci,
dokončené stavebních řemeslných a montáţních prací /zhotovitel
STAVING engineering s.r.o. Prostějov/
c/ Realizace Aleje III. etapa
- Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. IN/CZ-029/2009 – prodlouţení
termínu dokončeni akce do 31.5.2011 /zhotovitel INSTA CZ.
s.r.o.Olomouc/ - Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. IN/CZ029/2009 – změna ceny íla /zhotovitel INSTA CZ s.r.o. Olomouc/
d/ Infrastruktura pro novou výstavbu rodinných domů II. a III. řada
- Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 7002828640000010 /dodavatel EON Distribuce, a.s./
- Smlouva o smlouvě budoucí s ČD ČR – uloţení vodního řádu pro
infrastrukturu k II. III. řadě nových rodinných domů.
e/ Územní plán obce
- Dodatek smlouvy o dílo /zhotovitel Ing. Jana Kaštánková, Brno/
4. Prodej domu č.p. 67 a to nejvyšší nabídce s moţností nepřijat ţádnou
nabídku. Termín ukončení nabídek 30.6.2011.
5. Návrh na přípravu revitalizace zeleně v Bloudníku. Návrh na konkrétní
řešení bude projednám v ZO do 30.9.2011
6. Inventarizaci majetku obce provedenou k 31.12.2010
7. Rozpočtový výhled hospodaření obce na r. 2012 – 2014
8. Zástupce obce Eduarda Novotného pro zpracování změny č. 1 územního
plánu obce Víceměřice.
9. Dodatek č. 1 k uzavřeným Kupním smlouvám na stavební pozemky.
Zpřesnit dle připomínek čl. VI. odst. 3.
10. Vnitřní směrnici č. 7 – ceník sluţeb, s platností od 1.3.2011
11. Ţádost o umístění směrového informačního panelu pro fy Movyto.cz
s.r.o. u vjezdu na farmu Agrodruţstva Tištín. Velikost a umístění
panelu zajistí s ţadatelem zastupitelé Antoníček Kamil a Buriánek Petr
12. Schvaluje úvěrovou půjčku na akci Zateplení budov a výměna oken
v Domově u rybníka Víceměřice p.o. v r. 2011 od ČSOB ve výši
3.500.000,-Kč
13.Změnu v odměnách neuvolněných členů Zastupitelstva obce s účinností
od 1.3.2011.

3.Ukládá:
1. Projednat Dodatek č. 1 k uzavřeným Kupním smlouvám s nabyvateli
stavebních pozemků.
Termín do 30.4.2011 odp. starosta obce
2. Dopracovat text Kupní smlouvy na prodej stavebních pozemků
v souladu s obsahem dodatku č. l.
Termín do 30.4.2011 odp. starosta obce
3. Zajistit provozní řád na uţívání rybníku u Bloudníka a realizovat jeho
plnění.
Termín do 30.4.2011 odp. starosta obce
4. Neprodleně řešit pohledávky obce vůči dluţníkům.
Kontrola 30.6, 30.9. a 31.12.2011, odp. předseda finančn.výboru
5. Stanovit ředitelce Domova u rybníka Víceměřice p.o. závazné ukazatele
pro r. 2011 jako kritéria pro přiznání mimořádné odměny
Termín: 15.3.2011 odp. starosta obce
6. Zajistit nabídky na revitalizaci zeleně v Bloudníku. Návrh předloţit na
jednání zastupitelstva obce.
Termín: 30.9.2011 odp. starosta obce
7. Aktualizovat veřejnou vyhlášku č. 1/1991 o dodrţování čistoty a
uţívání veřejného prostranství
Termín: 30.4.2011 odp. mistostarosta obce
8. Předloţit návrh zavedení finančního příspěvku rodičů v mateřské škole
Termín: 30.6.2011 odp. předsedové financ. a kontr. výboru
9. Zpracovat pořadí priorit údrţbových prací dle zprávy komise pro
zvelebení obce.
Termín: 31.3.2011 odp. Buriánek Petr

*****
Informace o stavu věcí veřejných
- Zastupitelstvo obce schválilo zahájení investičních akcí v r. 2011:
- rozšíření kapacity ubytování v Domově u rybníka Víceměřice, p.o.,
nadstavbou XI. oddělení. Po dokončení bude rozšířena kapacita pro
seniory o 11 míst.

- realizace úspor energie veřejných budov. Bude provedena výměna oken
a zateplení fasád na šesti budovách v areálu Domova u rybníka.
- vybudování části infrastruktury pro novou bytovou výstavbu v II. a III.
řadě. V první etapě se jedná o vybudování kanalizace a vodovodu.
- před dokončením je investiční akce Revitalizace Aleje III. část –
klidová zóna Víceměřice
- v průběhu celého 1. čtvrtletí zaměstnanci obce zajišťovali údrţbu
veřejných chodníků a veřejné zeleně.
- byl proveden úklid poškozených a náletových stromů v prostoru nad
fotbalovým hřištěm a ve Svodnici
- je opravena další část střechy na mateřské škole
- Zastupitelstvo obce rozhodlo o prodeji domu č.p. 67 nejvyšší cenové
nabídce s moţností odmítnout všechny nabídky. Termín předání
písemných nabídek do 31. 6. 2011.
- z Úřadu práce Prostějov byly přijaty na veřejné práce 4 osoby.
S jednou osobou byla ukončena pracovní smlouva a řeší se náhrada
z nabídky úřadu práce. Pro pracovníky na veřejných pracích je v budově
obecního úřadu upravena místnost na převlékání a uloţení osobních
věcí.
- proběhlo jednání s vlastníky rodinných domků v první řadě nové
výstavby ve věci připravované výstavby veřejného chodníku
- bylo jednáno s manţeli Rumplíkovými a Musilovými o přípravě kupní
smlouvy na zastavěnou část obecního majetku
Děkujeme a oceňujeme
Pan Jaroslav Horák, Víceměřice 96 na vlastní náklady zhotovil a instaloval
stříšku nad hlavní vchod do mateřské školy
Negativní jevy
- nadále v obci volně pobíhají psi. Majitelé psů při procházkách s nimi po
obci jen sporadicky likvidují jejich exkrementy
- 2x bylo poškozeno krmítko pro ptáky umístěné v parku pod kapličkou
- úmyslně byl poškozen zámek do domu č.p. 67 ucpáním zámkové vloţky
- opakovaně se projevuje neukázněnost některých řidičů v parkování jejich
vozidel jak na vozovce, tak i na veřejných chodnících.
Dr. Ševčík Ludvík

*****

Domov u rybníka Víceměřice, p. o.
I kdyţ Domov splňuje standardy kvality sociálních sluţeb, i nadále je
velmi důleţitá aktualizace jednotlivých standardů kvality sociálních
sluţeb. Nedílnou součástí splnění kvality sluţby je vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních sluţbách dle zákona č.108/2006 Sb.
o sociálních sluţbách ve znění pozdějších předpisů. Začátkem roku byl
zahájen kurz šetrné sebeobrany. Podařilo se nám získat bezplatné
vzdělávání pro 13 pracovníků v sociálních sluţbách od občanského
sdruţení Lipka. Náš Domov v tomto roce nepořádá akreditovaný
kvalifikační kurz, kterého se zúčastnila většina zaměstnanců Domova.
Kvalifikační kurz poskytoval Domov jako zaměstnanecký bonus.
Byl také zpracován plán oprav a předán zřizovateli Obci Víceměřice.
Řešeno bylo několik drobných oprav. Opětovně byla opravena střecha na
hlavní budově po zimních měsících. Snaţíme se zabezpečit chod Domova
s minimálními náklady na provoz, jelikoţ výše dotace nám nebyla
doposud přiznána z KÚ Olomouc.
Domov se snaţí nabídnout uţivatelům smysluplnou náplň volného času a
ţivota v aktivizačních činnostech. Rozvíjí schopnosti, dovednosti a
umoţní určitou formu seberealizace, kde není hlavním smyslem
produktivní činnost. Aktivizační činnost má velký význam i jako
zprostředkování sociálních kontaktů, k nimţ mezi uţivateli a dalšími
zúčastněnými osobami dochází. V zimních a jarních měsících probíhá
v košíkářské dílně (jedna z aktivizačních činností) zpracování proutí a
pročištění prutníku. Nemůţeme opomenout ani naše hospodářství, které je
nedílnou součástí aktivizačních činností Domova. S příchodem jara máme
v hospodářství i pár nových přírůstků, o které se naši uţivatelé pečlivě
starají za dopomoci erudovaného personálu. Jako kaţdý rok začínají
přípravné práce v zahradě Domova, v letošním roce bychom chtěli upravit
dřeviny v zámeckém parku.
Bc. Marcela Burová

*****

Domov u rybníka Víceměřice
Nejkrásnější svátky v roce jsou za námi a dlouhá zima bez sluníčka nás
přesvědčila, ţe bychom si mohli zpestřit všední dny nevšední zábavou. Z
toho důvodu, jsme si pozvali kabaretní umělce, kteří nás pobavili v
kulturní místnosti našeho Domova. Spokojenost byla evidentně na obou
stranách, protoţe naši uţivatelé jsou vděční diváci i posluchači a umělci
jsou vţdy rádi, kdyţ jejich vystoupení dokáţe divák ocenit.
Doslova nabitý sál nás ujistil, ţe svatý Valentýn bude pro naše uţivatele
vţdy milým svátkem a příleţitostí k setkání s jejich dlouholetými přáteli.
Začínali jsme s oslavami Valentýna v naší košíkárně. Zájem o tento druh
zábavy byl ze strany uţivatelů veliký a kapacita naší košíkárny v tomto
směru značně omezena. Proto jsme byli nuceni hledat vhodnější prostory,
které jsme našli v sokolovně v Němčicích. Tradičně jsou zvány obyvatelky
z Klentnice, Denní stacionář z Prostějova a uţivatelky z Bílska. Usměvavé
a spokojené tváře našich uţivatelů i jejich přátel, jsou pro nás satisfakcí za
úsilí, které je třeba vynaloţit, aby bylo všechno jak se sluší a patří
připraveno. Kapela nenechala nikoho zahálet, hrály se i písničky na přání,
které naši uţivatelé nechali zahrát svým kamarádkám. Senioři našeho
Domova budou také dlouho vzpomínat na hezké chvíle, které proţily ve
valentýnské společnosti. Rádi si připomněli a zavzpomínali, jak to bylo,
kdyţ byli mladí a chodili na zábavy, které se v té době pořádaly.
Aby naši sportovci a jejich trenéři neusnuli na vavřínech, je třeba neustále
trénovat a pilovat správnou techniku. Svou připravenost si mohli 24. února
vyzkoušet na turnaji ve stolním tenise v Kyjově. Náš Domov
reprezentovali pan Roman Karger, Josef Vlček, Jaroslav Pata, Zdeněk
Ringl a Petr Olah jako náhradník. Od začátku turnaje se našim
reprezentantům vedlo velmi dobře, nakonec všichni ze svých skupin
postoupili do tzv. finálového pavouka. Nejvíce se dařilo panu Zdeňku
Ringlovi, který ani jednou neprohrál a stal se tak celkovým vítězem
pořádaného turnaje. Pan Roman Karger vybojoval 1. místo ve finále B,
které bylo sloţeno ze závodníků, kteří ve svých základních skupinách
skončili na druhém místě. Poděkování za skvělé výsledky a prezentaci
našeho Domova patří nejen sportovcům, ale i trenéru panu Ondřeji
Zelinkovi.
Dana Konečná

*****

U nás ve školičce
První čtvrtletí nového roku je za námi. V tomto čtvrtletí se udály
v MŠ Víceměřice dvě velmi důleţité věci. Proběhl zápis k základnímu
vzdělávání dětí v ZŠ Masarykova, kam odejde po letních prázdninách
z naší školky 8 dětí /3 chlapci, 5 děvčat/ a dvě děti mají ještě odklad na
příští školní rok.
Počet volných míst pro školní rok 2011-2012 je tedy v MŠ
Víceměřice 8. Proto byl uspořádán další zápis do MŠ Víceměřice a to dne
4. 3. 2011, kterého se zúčastnilo 9 dětí. Osm z nich mělo zájem na příští
školní rok a jeden chlapec aţ na přespříští. Mohli jsme tedy tentokrát
uspokojit všechny zájemce a kapacita MŠ zůstane i nadále zaplněna na
100%, coţ umoţní udrţení úvazků zaměstnanců a hlavně moţnost udrţet
školku otevřenou i nadále od 6:30 hod. do 16:00 hodin, tak jak to
vyhovuje rodičům. Z přijatých dětí je pět z Víceměřic a 3 z okolních
vesnic.
A čím se zabývaly v prvním čtvrtletí roku 2011 Vaše děti v MŠ?
Ty mají pořád spoustu práce. Pracovaly na témata: Paní Zima je tu s námi
U krmítka v lese(jak můţeme pomáhat zvířátkům v zimě)
Sportujeme s kašpárkem (zimní sporty, soutěţe…)
Kašpárek se chystá na karneval (přípravy Masopustu)
Z pohádky do pohádky
Moje nejmilejší kníţka
Od stromu k ţidli
K těmto tématům bylo připraveno spoustu her, písniček, básniček,
výtvarných, pohybových, dramatických, smyslových, poznávacích a
jiných činností.
Koncem ledna děti navštívily divadelní představení v Němčicích
nad Hanou nazvané „Putování ztracené kapky“ a 17.2. koncert Pavla
Nováka ml., na který se všichni moc těšili a který opět děti nezklamal.
Dne 6.2. jsme se společně vydali na návštěvu do místní knihovny,
kde paní Novotná připravila pro děti výstavku dětských kníţek, časopisů a
krátkou besedu o kníţkách – moc děkujeme.
12.2. byli některé z dětí přivítat nové občánky na Obecním úřadě
ve Víceměřicích a 9.3. jsme přijali pozvání do Domova u rybníka, bychom
potěšili seniory z domova důchodců. K příleţitosti MDŢ zde děti

předvedly krátké vystoupení plné básniček a písniček a předaly babičkám
přáníčka, které si pro ně vyrobily. Děkujeme zaměstnancům domova za
milé přivítání a občerstvení pro děti.
Začátkem kalendářního roku 2011 jsme prováděli v Mateřské
školce sebehodnocení, které se skládá z mnoha ukazatelů. Cenné byly pro
nás informace, které jsme získali od rodičů. Připravili jsme dotazník,
abychom zjistili nejen jak jsou rodiče se sluţbami školky spokojeni, ale i
co zde postrádají a co by si představovaly do budoucna vylepšit. Z 24
rodičů se zúčastnilo 19. Děkujeme všem za spolupráci. Odpovědi jsou pro
nás velmi cenné a jsou pro nás zpětnou vazbou na naši dosavadní práci.
Výsledky dotazníků byly pro nás jako zaměstnance velmi radostné a to
hlavně proto, ţe k nám děti chodí rády a rodiče jsou většinou spokojeni.
Objevily se pouze některé připomínky ke stravě dětí /více ovoce a
zeleniny/, na které jsme ihned reagovali a doufáme, ţe uţ je vše
v pořádku. Někteří z rodičů vznesli dotaz, zda by nebylo moţné
spolupracovat s logopedem. Tuto moţnost jsme pečlivě zváţili a protoţe
je pravda, ţe logopedických problémů u dětí opravdu přibývá, tak jsme se
pokusili udělat, co bylo v našich silách. V měsíci únoru navštívila naši MŠ
paní logopeda Mgr. Foretová a provedla u všech dětí depistáţ. Podařilo se
nám ji získat i pro další spolupráci a dojíţdí do MŠ Víceměřice 1 x za 14
dnů, aby zde pracovala s dětmi a jejich rodiči.
Kdyţ vyjdeme ven tak na nás uţ ze všech koutů dýchá očekávané
jaro. Proto chystáme brigádu na školní zahradě, připravujeme se na
„Vynášení Morany“ a přinesení létečka do vsi. Doufáme, ţe nás přijdou
občané vesnice podpořit. O akcích budeme včas informovat.
Děti a zaměstnanci MŠ Víceměřice

¨
*****
Zimní střípky z činnosti hasičů a zahrádkářů
Jelikoţ mnohé akce místních hasičů a zahrádkářů se časově prolínají,
navazují na sebe, či mnohé jsou pořádány ve vzájemné spolupráci,
příspěvky od obou organizací jsem tentokrát řadil za sebou, tak jak akce
probíhaly, v časovém sledu.

18. - 19. prosince - Vánoční prodejní výstava (ČZS)
Poslední adventní víkend uspořádali zahrádkáři tradiční vánoční výstavu.
Tentokrát byla o něco skromnější a i v menších prostorech zasedací
místnosti na obecním úřadě. Část expozice patřila klientům Domova u
rybníka, další část Mateřské škole a jelikoţ se jednalo i o výstavu prodejní,
byla nabídnuta větší část místnosti občanům k prezentaci a prodeji svých
výrobků. A co zde bylo k vidění, či zakoupení? Háčkované dečky nebo
ozdoby na stromek, adventní věnečky, svícny, malované kameny, krmítka
a budky pro ptáky, malované svíčky, papírové betlémy, kolekce zvonečků,
nebo si bylo moţné koupit jablka na vánoční stůl. Na výstavě byla i
expozice fotografií zasněţených Víceměřic. Bylo připraveno i drobné
občerstvení a návštěvníci při kávě nebo čaji mohli shlédnout film o
Víceměřicích, který vyšel na DVD a stále je moţné si jej zakoupit na
obecním úřadě, stejně i hezkou knihu o naší obci. A kdo ještě nebyl zcela
uspokojen a nasycen předvánoční atmosférou, mohl pokusit štěstí v
ruličkové tombole se spoustou cen. Myslíme si, ţe výstava byla hezkým a
pohodovým předvojem vánoc ...
27. prosince - Z Kozlova aţ na Předinu (ČZS+SDH)
V pondělí 27. prosince uspořádali příznivci recese z Víceměřic uţ druhý
ročník povánočního pochodu Z Kozlova aţ na Předinu a zpátky.V devět
ráno jsme z naší dvaapůltisícovky (2500 dm nad mořem) Kozlova,vyrazili
na 17 km celodenní vycházku k vysílači a zpět. Stěţejními cíly vycházky
byla redukce kalorií a trocha pohybu po vánočních svátcích, vzájemné
popovídání s přáteli, poznávání zajímavých míst v okolí a v neposlední
řadě i vzájemné ochutnání letošní úrody ovoce, kterou si ve zkapalněném
stavu kaţdý nesl ve své placatici.
I počasí nám letos přálo. Bylo téměř bezvětří a teplota se zastavila na -5oC.
Coţ je na zimní pochod ideální stav.
Na Předině nás uţ opět čekalo doprovodné vozidlo s catteringem - po
našem, s občerstvením, které se uskutečnilo díky podpoře zahrádkářů a
hasičů. Plápolal táborák, byly připraveny párky na opékání, kouřilo se z
várnice s vřelým čajem. Zalovte v paměti, kdo z Vás si opékal 27. prosince
na ohníčku párek? I tohle je jeden z důvodů proč jít příště s námi. Po
občerstvení a krátkém odpočinku před cestou zpět, byl přednesen krátký

asi dvouhodinový proslov a oslavné verše, sloţené ku slávě našeho
pochodu.
A co jsme po trase shlédli ze zajímavostí? Víceměřskou lípu s kříţem, s
odporem jsme se "pokochali" vřesovským zrcadlovým mořem v nádherné
hanácké krajině (peníze tu zvítězily nad přírodou), zastavili jsme se u
mohyly, coţ je snad prý údajný zeměměřičský bod Moravy, nebo místo
zastavení Napoleona v taţení na Slavkov (kdo ví ?), prohlédli jsme si
zbytky německých zákopů z 2. svět války (prý nevyuţitých, fronta je
překvapila z druhé strany), navštívili jsme Hradčanskou skálu, prohlédli si
nově opravený most přes Brodečku zajímavý tím, ţe je do zatáčky. Spatřili
jsme dominantu Dobromilic, kostel, přímo z čela, tuhle moţnost má jen
ten, kdo jde pěšky chodníkem z Hradčan, odjinud to vidět není. Prošli
jsme se mezi zamrzlými rybníky u Doloplaz, či zasněţenou zahradou
Doloplazského zámku.
Na závěr pochodu, jiţ v teple hospůdky, proběhlo malé vyhodnocení a
všichni účastníci jako důkaz o absolvování obdrţeli " Památeční léstek ".
Tentokrát nešlo vůbec o to, kolik jsme nachodili kilometrů, ale o to, ţe
jsme se vyburcovali z lenošení od televize a šli se pobavit s přáteli a projít
se zimní krásnou hanáckou krajinou.
31. prosince - Silvestrovské oslavy (SDH + ČZS)
Uţ několik let dostávají Silvestrovské oslavy v obci poněkud netradiční a
nezapomenutelný ráz, díky obětavosti nadšenců ze dvou spolků - hasičů a
zahrádkářů, kteří neváhají obětovat svůj čas v silvestrovský den a
připravují pro své spoluobčany akce, kterými jim nabízí jinou alternativu
oslav posledního večera v roce, neţ tu, kterou je pro mnohé z nás, jen
konzumování chlebíčků či chuťovek a sledování televize.
Nebylo tomu jinak ani tentokrát.
Hasiči ve spolupráci z Obcí Víceměřice a Domovem u rybníka zahájili
Silvestrovský večer jiţ v sedmnáct hodin na prostranství před Domovem u
rybníka Dětským ohňostrojem. Poté pozvali děti na slavnostní přípitek
"nealko-šampáňem", po kterém si mohli smlsnout na vynikajících
čokoládo-banánových chuťovkách. Aby ani dospělí nepřišli zkrátka,
nenudili se, či netrpěli chladem, v protějším stánku pro ně byl připraven
čaj, svařené víno a grog. Po občerstvení si děti se svými rodiči mohly

vypustit z ledu podzámeckého rybníka balony štěstí, kterých vzlétlo téměř
150 a na cestu je vyprovázelo pohledem, moţná, na čtyřista párů očí všech
přítomných. A pak uţ bylo na dětech, aby odpočítaly spuštění velkého
Silvestrovského ohňostroje s hudbou, jehoţ vyvrcholením bylo za zvuku
státní hymny rozzáření velkého ohnivého letopočtu nastávajícího roku
2011.
Na půlnoc pak pozvali své spoluobčany, tentokrát pro změnu zahrádkáři,
na poněkud netradiční vítání Nového roku bez petard a rachejtlí na
Kozlov, coţ je "nejvyšší hora" Víceměřic. Výstup na kopec byl
individuální, s vlastními osvětlovacími prostředky. Nahoře je na vrchol
správným směrem navedla improvizovaná "ranvej" z hořících svíček. Na
vrcholu uţ všechny očekávala várnice s horkým čajem a láhve se sektem.
Po odbití půlnoci jsme si všichni vzájemně popřáli a připili bublinkami.
Odměnou za noční výstup nám byl nezapomenutelný výhled na ohňostroje
v širokém okolí. Mohli jsme si je vychutnat shora, v klidu a pohodě, na
zdravém vzduchu uprostřed hanácké krajiny.
21. ledna – XVII. Hasičský bál - (SDH)
V pátek 21. ledna proběhl v košíkárně uţ 17. Hasičský bál. Zaplněnému
sálu, k poslechu i tanci hrála skupina VIKTORIA BAND z Prostějova, v
jejímţ podání se rozezněli starší i nové hity.
Zpestřením večera bylo vystoupení travesti dua STYLE, které jsme mohli
vidět i v televizní soutěţi Československo má talent. V jejich
imitátorských vstupech nás navštívily i takové hvězdy "šoubyznysu" jako
Halina Pawlovská, Ilona Czáková, Petra Janů, Lucie Bílá, Iveta Bartošová,
Eva Farná a další VIP hvězdy.
Mimo kulturního vyţití, se nezapomnělo ani na chuťové buňky
návštěvníků plesu a v občerstvení jim byl nabídnut, kromě jiného, velký
výběr kvalitních odrůdových vín. Na jídlo řízek s výtečným bramborovým
salátem nebo chlebíčky, a pro mlsouny ke kávě i domácí zákusky. Kolem
půlnoci proběhl tah tradiční tomboly, který musel být pro spoustu cen
věnovaných sponzory a příznivci hasičů, taţen nadvakrát. Podle ohlasů
zúčastněných usuzujeme, ţe se náš letošní bál vydařil a kaţdý z hostů si
přišel na své.

22. ledna - Dětské šibřinky, aneb „Tenkrát v Mexiku“ (SDH)
Po pátečním večerním hasičském bále, kdy si uţívali zábavy dospělí,
uspořádali hasiči pro děti hned v následujícím sobotním odpoledni 22.
ledna dětské šibřinky, letos s podtitulem „Tenkrát v Mexiku“.
Po 14:00 hodině uţ pořadatelé ve slušivých pončech a obrovských
mexických kloboucích, vítali přicházející kovboje, indiány a indiánky,
barové tanečnice, objevil se i Zorro se svým dvojčetem, ale i ryze české
postavičky jako princezny, bílá paní, klauni a spousta dalších masek na
karnevalovém odpoledni.
Po tradiční promenádě masek se pak děti mohly věnovat připraveným
soutěţím a kvizům, za které dostávaly lístečky a ty pak mohly směnit za
malé dárky.
K soutěţení a příjemné atmosféře hrála náladová hudba. Děti i dospělí se
mohli během odpoledne posilnit bohatým občerstvením, kde nechyběly
ani oblíbené párky v rohlíku.
Odpoledne bylo zakončeno tombolou, kdy se postupně losovaly ceny ze
dvou plných stolů dárečků, mezi kterými nechyběli ani sladké ceny v
podobě několika dortů, řezů, či rolád.
Podle spokojených dětských úsměvů si troufáme domnívat, ţe děti se
svým dospěláckým doprovodem s námi strávily příjemně pohodové zimní
odpoledne.
29. ledna - Mexická zeliáda 2011 (ČZS)
Jedna z prvních letošních akcí zahrádkářů proběhla v sobotu 29. ledna
v košíkárně, a jak uţ vyplývá z názvu příspěvku, jednalo se o 4. ročník
degustační soutěţe pro dospělé s názvem „Mexická zeliáda“ a současně i
3. ročník dětských „Ovocných mlsů“.
Jelikoţ loňské vrtošivé počasí mělo vliv na mnoţství a kvalitu ovoce a
zelenin, pěstovaných na našich zahrádkách, měli jsme před pořádáním
akce trochu obavy, zda se nám sejde dostatečný počet vzorků. Proto jsme
rozhodili sítě i do okolních obcí a nabídli jsme moţnost porovnat kvalitu
zakonzervovaných vzorků i přespolním. Ti vyuţili moţnosti a nakonec z
celkového počtu 117 vzorků byla skoro třicítka "zahraničních".
A pak přišla sobota odpoledne a ve 13:30, po příjmu posledních vzorků,

vypukl ten tradiční "šrumec". Spousta párů rukou otevírala sklenice se
zeleninovými a ovocnými poklady a ty se servírovaly na tácky a roznášely
na stoly podle jednotlivých kategorií. Vše muselo být hotovo do půl
hodiny, aby tabule se vzorky vypadaly nejen krásně na oko, ale aby i
vzorky byly co nejčerstvější. Po úvodním přivítaní a vysvětlení pravidel a
průběhu odpoledne, stylově, v mexickém duchu vyšňořenými pořadateli,
začalo konečně to nejdůleţitější a tím byla degustace a hodnocení vzorků.
Návštěvníci se vţili do rolí degustátorů a zkušeně hodnotili vţdy všechny
vzorky ve vybrané kategorii. Někteří, a nebylo jich málo, ochutnali
výtvory a ohodnotili vzorky postupně ve všech třech zeleninových
kategoriích. Současně s "dospěláckou" degustací probíhala i degustace v
dětské kategorii ovocných mlsů, a to kompotů, dţemů, marmelád,
sušeného ovoce, kde v roli porotců byly děti .
Z obou degustací vzešly tyto výsledky:
ZELÍ (20 vzorků)
1. Gaťařík Zdeněk (Němčice nad Hanou)
2. Makiš Dalibor (Dobromilice)
3. Petrovská Zdeňka (Hruška)
OKURKY (24 vzorků)
1. Hudečková Emilie (Ţeleč)
2. Svobodová Jana (Víceměřice)
3. Štéblová Jana (Víceměřice)
PŘÍLOHOVÁ ZELENINA (39 vzorků)
1. Kubíčková Dagmar (Doloplazy) sterilovaná paprika
2. Petrovská Zdeňka (Hruška) nakládané cibulky
3. Kopová Dana (Doloplazy) sterilovaná paprika
OVOCNÉ MLSY (34 vzorků)
1. Novotná Marie (Víceměřice 7) třešňový kompot
2. Brandstetterová Růţena (Víceměřice) kandovaná dýně
3. Horáková Jarmila (Víceměřice) jablko banánová přesnídávka
Zvláštní cena ZA NEJSLADŠÍ MLS
p.Horáková Jarmila za Pampeliškový med (Víceměřice)
V době při sčítání a volné degustaci, se mohli návštěvníci v bufetu
občerstvit uţ tradičními zabijačkovými specialitami, nebo si zakoupit losy
do tomboly, kde hlavní lákavou cenou byl kameninový hrnec "zelňák",

který do všech ročníků pravidelně věnuje pan Ševčík.
No a pak začalo obdarovávání. Nejdříve byly vyhlášeny výsledky dětské
degustace. Pak děti, které koštovaly a hodnotily, obdrţely balíčky se
sladkostmi, semínky a jablíčky a k tomu navrch certifikát „Mlsala roku
2011“.
Poté následovalo vyhlášení výsledků Mexické zeliády, kdy sedm z devíti
cen bohuţel putovalo za hranice naší obce. Všem výhercům gratulujeme a
my domácí tento rok musíme zjemnit ruku a vytříbit chuť při
konzervování úrody, aby jsme opět dokázali, ţe nejlepší zeleninu umíme
My, Víceměřáci !!! A ať v příštím, uţ pátém ročníku ukáţeme, kdo je
lepší.
Touto cestou děkujeme Všem pořadatelům i příznivcům - nečlenům ČZS
za pomoc při přípravě a průběhu této soutěţe a Všem občanům, kteří nám
do soutěţe poskytli své vzorky.
26. února - Víceměřická gořalka roku 2011 (ČZS+SDH)
Na sobotu 26. února připravili, společně hasiči a zahrádkáři oblíbené klání
v degustaci pálenek s názvem Víceměřická gořalka roku. Letos proběhl uţ
druhý ročník, tentokrát rozšířený o kategorii Domácí likéry.
Do soutěţe bylo přihlášeno a odevzdáno 23 vzorků pálenek a 11 vzorků
likérů. Vzorků pálenek bylo míň neţ v loňském roce, snad i díky neúrodě
ovoce vhodného na výrobu destilátů. Asi čtvrtina vzorků byla i tentokrát
"zahraničních", soutěţily i vzorky z Ivanovic, Doloplaz, Otaslavic a
Hrušky, kategorii likérů obsadili plně Víceměřičtí. I ovoce pouţité k
výrobě pálenek bylo různorodé. Nejvíce vzorků bylo ze švestek, dále
hrušky, třešně, meruňky, které doplňovaly i speciály jako bylo jablko šípek či zahradní směs. V likérech soutěţily griotky, ořechovka, domácí
bejlýs, likér z lesněnek a bylinkové směsi.
Role degustátorů se zhostilo 14 odborníků, původně byly vytvořeny dvě
skupiny, které měly ochutnat dvě skupiny vzorků. Ale podle poţadavku
samotných degustátorů na větší objektivnost, se po skončení prvního kola
obě skupiny vyměnily a ohodnotily i druhou skupinu vzorků, takţe kaţdý
jeden ze 23 vzorků dostal hodnocení od 14 degustátorů. Z hodnocení
vzešlo tohle pořadí:

Nejlepší Víceměřickou pálenkou roku se stala meruňkovice p. Emila
VYDLÁKA, na druhém místě byla švestková p. Ludvíka ŠEVČÍKA a třetí
příčku získal s archivním vzorkem třešňovice p. Vladimír
BRANDSTETTER.
V kategorii domácích likérů bylo porotkyněmi 8 ţen a ty vybraly z 11
vzorků jako nejlepší griotku p. Blanky NOVOTNÉ, na druhém místě
skončil domácí bejlýs p. Jarmily HORÁKOVÉ a na třetím místě likér
nazvaný Fčelkův ekrazit od p. Jaroslava HORÁKA.
Těší nás, ţe ceny za nejlepší vzorky zůstaly v tomto roce doma. Vítězové
byli odměněni diplomy a věcnými cenami. Obávaná zvláštní cena slepecké brýle a hůl - za případný nebezpečný vzorek pálenky, nebyla ani
v letošním roce udělena, coţ svědčí, ţe kvalita všech vzorků byla na
vysoké úrovni.
27.února - Záchrana zamrzlé labutě na rybníce (SDH)
Při nedělním úklidu košíkárny po koštu pálenek nás přišli všímaví občané
upozornit, ţe na rybníce je asi přimrzlá labuť, protoţe uţ druhý den je
stále na jednom místě. Přítomný starosta obce šel zjistit situaci a hned
obvolal členy zásahové jednotky SDH. Ti po prozkoumání kvality ledu,
který při vstupu praskal, zapůjčili od rybářů loďku, aby se bylo moţné k
labuti přiblíţit. Led byl nestejnoměrně silný od 2 do 10 cm, a proto bylo
nutno led před loďkou prosekávat. Této činnosti se ujal člen sboru Luďek
Veselý, který se asi po třičtvrtě hodině prosekávání ledu z loďky k labuti
vzdálené asi 50 m od nejbliţšího břehu dostal. Po šetrném obsekání ledu
kolem labutě, která ve vodě přimrzla křídly, ji zcela apatickou naloţil do
loďky, která byla nyní uţ po ledu přitaţena lanem zpět ke břehu. Labuť
byla předána do rukou p. Kňourka ze Záchranné stanice ţivočichů v
Němčicích, který se pro ni během pár minut přijel. Doufáme v její brzkou
rekonvalescenci a nabytí sil a navrácení zpět na náš rybník.
5. - 8. března - Víceměřické ostatky 2011 (SDH)
Na Prostějovsku uţ není mnoho vesnic, kde se dodrţují dávné tradice,
mezi které patří Masopust, po našem Ostatky. U nás ve Víceměřicích tento
zvyk nezanikl díky hasičům, kteří se i letos v sobotu 5. března vydali na
kaţdoroční průvod obcí.

V devět hodin ráno se pan stárek s paní stárkovou a průvodem masek
vydali k obecnímu úřadu, aby z rukou starosty převzali Ostatkové právo,
kterým jim předává na čtyři dny moc nad obcí. Starosta je přivítal chlebem
a solí a štamprlkami "té bílé". Jelikoţ u nás nám recese není cizí, bylo to,
jak všichni po chvilce zjistili, opravdu jen čisté mléko rozlité ve
štamprlkách. Po „posilnění“ a převzetí Práva, kdy jsme si sborově
zakřičeli:" Čí je Právo ? ? ? NAŠÉÉÉÉÉ ! ! !", se vydal průvod na pouť
obcí. V průvodu nechyběli dva policajti se šavlema, medvědář s
nebezpečným medvědem, řezník, houf cigánek, tulačka, klaunové a další
masky. Na cestu jim do kroku vyhrávala harmonika, které rytmus udával
ozembuch. Ve vesnici se snad nenašel dům, kde by neotevřeli a nenabídli
jim štamprličku, koblihy, jednohubky, chlebíčky, bramboráčky a jiné
pochutiny a na policajtské šavle nenapíchli něco od masa - klobásky nebo
uzené - a i košíky cigánek se plnily kusy špeku, vajíčky, salámy, uzeným
kolenem, či butylkami slivovice. Za to jim průvod u domu zahrál písničku
a stárkovi je pozvali na večerní Masopustní merendu. Průvod šťastně a
beze ztrát dorazil k večeru do košíkárny, kde uţ na ně čekala hudba a
občerstvení a sobotní večer pokračoval ostatkovou veselicí. Na stoly se
nosili tácy s nakrájenými masnými dary a podávala se smaţenice, do které
padlo přes dvě kopy vajec. A pak se tančilo, pojídalo, popíjelo dlouho do
noci.
Čtyři dny Ostatkového práva nad obcí uběhly jako voda a byl tu úterní
podvečer, kdy jsme se opět v hojném počtu sešli v hospodě, abychom se
důstojně rozloučili s časem zábav a veselic a pochovali Basu.Tomuto však
předcházel ještě Velký ostatkový soud. Pan Soudce vytáhl obrovskou
Knihu hříšníků, přísedícími mu byli stárkovi. Na vykonáni a okamţité
vyplacení rozsudku byli připraveni oba policajti, kteří tentokrát vyměnili
šavle za dřevěné "paléstry". A pak uţ to šlo jak na drátkách. Soudce
přečetl na obviněného hřích či restík, který se udál od posledního
ostatkového líčení v loňském roce, mnozí hříšníci by na některé prohřešky
s radostí i zapomněli, stárkovi společně navrhli výši trestu a vykonavatelé
jej ihned vypláceli "paléstrami" na zadnici. Nezapomnělo se na nikoho z
přítomných, na kaţdého se něco našlo, včetně přítomného starosty, který
také vyfasoval trest pěti ran za svůj ţertík, ne proto, ţe nalil mléko, ale
proto, ţe na průvodu šetřil a nalil ho tak málo. Kdyţ uţ byli všichni

přítomní odsouzeni a potrestáni, došlo i na ostatkovou justici, tresty za
svoje hříchy dostali vyplaceny i oba policajti a i na pana soudce se něco
našlo a "odměna" byla ihned i vyplacena a tím spravedlnost vykonána.
Kdyby to tak fungovalo i v reálném ţivotě !
V tomto veselí a smíchu, nad mnohdy neuvěřitelnými prohřešky a
okamţitém vykonávání spravedlnosti, se přiblíţila jedenáctá hodina, kdy
stárkovi s celou chasou vrátili starostovi Právo.
A pak uţ nastal ten smutný okamţik, kdy za zvuku smuteční hudby v čele
s velebníčkem, Basou na márách, následovanou plačkami a smutečním
průvodem, jsme doprovodili na poslední cestě naší Basu, která bude po
čtyřicet dnů půstu aţ do velikonoc v koutě spočívati.
A my uţ se těšíme opět za rok na ostatky, aţ nám bude předáno Právo a
sborově si opět zakřičíme:
ČÍ JE PRÁVO ? ? ? NAŠÉÉÉÉÉÉÉÉÉ ! ! !
8. březen - MDŢ (ČZS+SDH)
Ani v letošním roce nezapomněli členové na zástupkyně něţného pohlaví
v obou spolcích a při příleţitosti jejich významného svátku MDŢ jim s
kytičkou a přáníčkem přišli popřát a zároveň i poděkovat za práci, kterou
vykonávají nejen pro zahrádkáře či hasiče, ale i pro kulturní a společenský
ţivot v celé obci.
Pár sladkých receptů z Mexické zeliády
Třěšňový kompot (1. místo 2011 - Novotná Marie č. 7)
1 díl cukru, 2 díly vody rozpustíme na teplý nálev a zalejeme třešně ve
sklenicích, přidáme trošku konzervačního přípravku a kyselinu citronovou
na špičku noţe.
Sterilujeme asi 30 minut na 80 °C
Kandovaná dýně (2.místo 2011 - Brandstetterová Růţena č. 80 )
Příprava je stejná jako na dýňový kompot. Dýní nakrájíme na menší
kostky a na 24 hodin naloţíme do octového nálevu. Druhý den slijeme a
zalijeme nálevem asi 1:1, to znamená na 1 kg cukru 1 kg vody (záleţí na
mnoţství dýně a chuti), povaříme do měkka, necháme řádně okapat a
nasypeme na plech a necháme sušit, buď na radiátoru nebo popřípadě
pomalu v troubě. Těsně před zgumovatěním můţeme ještě promíchat s

krupicovým cukrem a dosušit. Uchovává se nasypané ve sklenici.
Podobným způsobem jde kandovat i jiné ovoce....
Přesnídávka (3.místo 2011 - Horáková Jarmila )
Asi na 13 skleniček:
2,5 kg ovoce (většinou jablka + jahody, banány , meruňky, broskve ), 3/4 l
vody rozvaříme a rozmixujeme, pak přidáme 25 - 40dkg cukru krystal
(podle kyselosti ovoce), 1 vanilkový cukr, 1 pudink rozmíchaný v trošce
vody ( většinou vanilkový, jinak podle ovoce - jahodový na jahody, atd.).
Pak povaříme a dáváme do skleniček. Sterilujeme 20 minut na 80 °C.
Med z pampelišek - (Zvláštní cena za nejsladší mls -Zeliáda 2011 Horáková Jarmila)
250 ks květů pampelišky, 1 citron (na kolečka), 1 l vody - povaříme 15
minut. Necháme stát 24 hodin, pak přecedíme. Do přecezeného výluhu
přidáme 1 kg krystalového cukru a vaříme 1 hodinu. Potom plníme do
skleniček.

Co se plánuje u spolků na letošní jaro
Zahrádkáři
V měsíci dubnu bude ve školní zahradě pro všechny zájemce proveden
instruktáţní řez a ošetření ovocných stromků, během měsíce budou
probíhat opravy na skladu ČZS (bývalé školní uhelny).
Na neděli 1. května připravujeme tradiční Lóbačku pod rozkvetlym
stromem a na přelomu května a června jiţ 4. ročník Víceměřského
výšlapu. Během měsíce června připravujeme 1 denní autobusový zájezd
po krásách a zajímavostech Moravy.
Hasiči
Během března a dubna budou probíhat drobné, ale nezbytné opravy a
údrţba na chatě. V pátek 6. května se uskuteční tradiční rocková hodová
zábava a na sobotu připravujeme společně s ČZS novinku: Víceměřské
hodové odpoledne ve Svodnici. Vystoupí cimbálová muzika, na kterou
naváţe diskotéka pro všechny generace, proběhne soutěţ O nejlepší
„hodové koláč“, tombola, občerstvení, uzené maso. Takţe uţ dnes můţete
směrovat a zvát své hodové hosty na sobotní odpoledne a udělat si
příjemnou procházku a přijít se pobavit. Od května uţ začnou pravidelné

víkendové soutěţe mladých hasičů, kterých se naše mladé týmy s dobrými
výsledky účastní. Drţme jim palce i letos!
Na všechny naše akce Vás všechny srdečně zveme. Přesné datumy a
termíny Vám budou dány včas na vědomí obvyklými způsoby.
Slůvka závěrem
Co nás ale za oba spolky mrzí, je nízká či sporadická účast nových
spoluobčanů na našich akcích. Ať zahrádkáři, či hasiči, si myslíme, ţe
pořádáme hodně široké spektrum akcí, kde si kaţdý můţe najít tu svoji
"škatulku" zájmů. Někdo můţe namítnout, ţe doba je těţká a peněz není,
zvláště u mladých rodin nazbyt. Ale my neděláme akce proto, aby jsme
vydělali a mámili z Vás peníze ! Jde nám zejména o to, aby jsme se
společně pobavili, vzájemně se poznali a stmelili a získali svůj pocit
sounáleţitosti k Víceměřicím, kde jsme se všichni rozhodli ţít a strávit zde
kus svého ţivota. Věříme proto, ze si k nám najdete cestičku a budete se
bavit s námi. Pokud máte představy o jiných způsobech zábavy, kterou mi
zde třeba nenabízíme, spojte se s námi a sdělte nám své představy, třeba
něco nového společně vymyslíme. Těšíme se na Vás !
Za hasiče a zahrádkáře sepsal Petr Buriánek

*****
Zvyky, pověry a tradice od Masopustu do Velikonoc
Ne kaţdý, zvláště my, z mladé a střední generace víme, proč se vlastně
slaví Velikonoce a co jim předchází. Proto jsem se z různých zdrojů snaţil
poskládat toto přehledné, zjednodušené povídání o významných dnech
předcházejících tomuto svátku, jejich názvech a původu názvů a některé
tradice a pověry, které se k těmto dnům váţí. Moţná v něm budou i drobné
nepřesnosti, ale text jsem si nevymýšlel, jen jsem poskládal mozaiku a
reprodukuji to, co jsem se kde dočetl a doufám, ţe znalí čtenáři mi
prominou.
Velikonoce patří mezi křesťanské svátky, stejně jako vánoce. Vánoce
slavíme vţdy ve stejný den, ale u velikonoc je to jinak. Velikonoční neděle

a pondělí se slaví vţdy jako první neděle a pondělí po prvním jarním
úplňku. Nejdříve tedy mohou být 21. března a nejpozději 26. dubna.
Oslavy velikonoc sahají daleko do minulosti a křesťané jimi slaví zejména
Kristovo zmrtvýchvstání. V Čechách jsou vyvrcholením 40ti denního
postního období, které přichází po veselém Masopustu a začíná Popeleční
středou. Začněme tedy Masopustem.
Masopust nebo Ostatky, tak se nazývá období od Tří králů do Popeleční
středy, nejznámější a nejveselejší jsou poslední dny masopustu, spojené s
radovánkami a hodováním. Jelikoţ Masopust předcházel čtyřicetidennímu
postnímu období, proto byl dříve povaţován za svátek jídla a také proto se
v tomto čase hodně jedlo, pilo a slavilo. Toto období je na rozhraní dvou
ročních etap a bylo dobou hospodářského klidu, kterého se vyuţívalo k
dokončení drobných prací z předešlého roku a k nabrání sil před začátkem
jarní dřiny na polích. Hlavní masopustní zábava začínávala v neděli
bohatým obědem a hodováním. Uţ odpoledne se vyrazilo na zábavu do
hospody, která se protáhla vţdy aţ do ranních hodin. I další den - pondělí,
patřil zábavě a tanci.V mnoha regionech se pořádal takzvaný "muţovský
bál", kam neměla na parket přístup svobodná chasa a večerní tancování
bylo jen pro ţenaté a vdané. Vyvrcholením masopustu je úterý, které
bývalo svátečním dnem. Tento den patříval maškarám a jejich obchůzce
obcí. U kaţdého stavení zahrála hudba a bylo nemyslitelné, aby si ţena či
dívka ze stavení nezatančila s medvědem, jemuţ se přisuzovaly magické
schopnosti plodnosti, které mohly být přeneseny na ţeny a celé
hospodářství. Maškary byly odměňovány koblihy, uzeným masem, vejci či
penězi a to co vykoledovali se nakonec snědlo a utratilo večer v hospodě
na taneční zábavě. Masopustní zábava končívala o půlnoci tradičním
pochováním basy, která byla za tklivého nářku vynesena ven ze sálu a
pohřbena (byl to symbol toho, ţe si muzikanti v postu nezahrají). Po
pochování basy čas nevázaného veselí skončil a nastal čas půstu, který trvá
čtyřicet dní. Začátek půstu je hned ve středu, jelikoţ neděle nejsou
chápány jako postní dny. Tímto prvním postním dnem je Popeleční středa.
V tento den se většina lidí vydala do kostela na mši a pro "popelec" - to je
znamení kříţe na čele popelem ze spálených ratolestí, posvěcených v
předchozím roce na Květnou neděli. Podle zvyků se nesmělo prát prádlo,
protoţe by zůstalo po celý rok špinavé a věřilo se, ţe kdo se v tento den

napil svěcené vody, bude celý rok ochráněn před komáry. Ze stejného
důvodu však pili muţi kořalku . Předvelikonoční období má 40 postních
dnů a šest nedělí, které se nepočítají, protoţe se během nich půst nedrţí.
Pro křesťany je to připomenutí 40ti dnů a nocí, kdy se Kristus postil v
poušti. A čeho se půst týká? Omezení potravy a konzumace masa, na děti
se to však nevztahuje. V tomto období by se neměli konat zábavy, svatby a
ţádné veselí. Postní období má šest nedělí a kaţdá z nich má své jméno a
obyčeje.
1. postní neděle - Černá, Pytlová, Pučálka, Liščí - ţeny si v tento den
oblékaly černé oděvy a šátky, vzhledem k nastávajícímu půstu. V noci
matky napekly preclíky, aby děti nevěděly, ty pak navlékly na vrbový
proutek a pověsily do zahrady a děti věřily, ţe jim je nadělila liška.
2. postní neděle - Praţná - praţmo jsou nedozrálá upraţená obilná zrna, ze
kterých se vařila polévka praţenka a připravovalo postní jídlo "praţmo".
3. postní neděle - Kýchavná - podle některých zdrojů si lidé vzájemně
přáli, aby nekýchali, protoţe věřili, ţe kýcháním začíná mor, podle jiných
zdrojů se zase věřilo, ţe kdo si třikrát v tuto neděli kýchne, bude po celý
rok zdráv.
4. postní neděle - Druţebná, Středopostní - v tuto neděli chodíval druţba
spolu s ţenichem do domu, kam chtěli o pomlázce přijít na námluvy,
středopostní proto, neboť jde o pomyslný střed čtyřicetidenního půstu.
5. postní neděle - Smrtná - ze vsi se vynášela slaměná figurína smrtky
(Morény, Mořeny) symbolu zimy, která se za vsí házela do potoka, aby se
mohlo přivítat přicházející jaro.
6. postní neděle - Květná - byla oslavou památky vjezdu Krista do
Jeruzaléma, kdy ho lidé vítali čerstvými ratolestmi a házeli je na cestu. V
tento den se v kostele světili větvičky jívy - kočičky, které se doma
zastrkují za kříţ nebo svatý obrázek. Na květnou neděli si lidé oblékali
něco nového na sebe, stačila i stuha na šatech či klobouku a tím prý bylo
zaručeno, ţe kaţdý bude po celý rok kvést.
Poslední týden půstu se nazývá Svatý, Pašijový nebo Velký. Hned po
Květné neděli se začíná s velkým úklidem a čištěním domu a okolí domu.
Modré pondělí - název je odvozen asi od barvy látky, která se ten den
vyvěšuje v kostele.
Šedivé úterý - v tento den hospodyňky vymetaly pavučiny a pokračovaly v

úklidu domů. Tyto dva dny nebyly v lidových zvycích nijak bohaté.
Škaredá (sazometná) středa - lidé se v tento den na sebe neměli mračitškaredit, neboť by se pak mračili kaţdou středu v roce. Je to den kdy Jidáš
zradil Krista - škaredil (ţaloval) na něj. Tento den se také vymetaly
komíny, proto sazometná.
Zelený čtvrtek - tento den se měla jíst zelená strava - špenát, kopřivy, zelí,
aby byl člověk celý rok zdravý. Naposledy zazní kostelní zvony, pak
umlknou aţ do Bílé soboty, protoţe "odlétly do Říma". Místo zvonů se
ozývají v tyto dny klapačky a řehtačky. Člověk by si v tento den neměl nic
půjčovat a s nikým se hádat. Jen tak si k němu najdou cestu peníze a celý
rok se vyhne hádkám.
Velký pátek - je dnem velikého smutku. V noci ze čtvrtka na pátek byl
Jeţíš vyslýchán a v pátek odsouzen ke smrti na kříţi a ukřiţován. Byl to
den kdy se nepracovalo, nejedly se vejce, nepilo se mléko, kuřáci
nekouřili, nesmělo se prát a hýbat se zemí. Podle evangelia zemřel Jeţíš na
kříţi ve tři odpoledne, proto chlapci po dědině hrkali a klepali ještě i v
tuto dobu.
Bílá sobota - byla posledním postním dnem. V tento den bylo Jeţíšovo
tělo sundáno z kříţe a uloţeno do skalního hrobu. Chlapci dopoledne
naposledy hrkali, tentokrát s koledou.Večer všichni v kostele vítali Krista
jenţ vstal z mrtvých - přichází Veliká noc, od které je odvozen název
celých svátků, při nichţ se oslavuje Zmrtvýchvstání Jeţíše Krista.
Začínají zvonit zvony "vrátili se z Říma". Také se chodilo na zahradu třást
se stromy, aby se probudili k ţivotu.
Neděle - Boţí hod velikonoční - v kostele se světili velikonoční pokrmy beránek, mazanec, chléb a víno. Tyto pokrmy mělo připravit tělo po
dlouhém půstu k návratu k tučnější stravě. Odpoledne chlapci a muţi
pletou pomlázky a děvčata a ţeny barví a zdobí vejce.
Pondělí - Velikonoční pondělí - v tento den se nekonají ţádné náboţenské
úkony, chodí se však na pomlázku. Chlapci, muţi a děti vstávají časně z
rána, aby vyšli s pomlázkou na koledu. Šlehají děvčata, aby byla zdravá,
pilná a veselá po celý rok a předávají jim pomlázkou upletenou z vrbového
proutí svěţest, mladost, ohebnost a zdraví. Svobodná děvčata jim za to
zavěšují na pomlázku barevné stuhy. Vdané ţeny koledníci šlehají proto,
aby jim vyhnali zlý jazyk. Nechodí se však k sousedům s nimiţ nejsou

zadobře. Hospodář také vyšlehal čeládku, aby nebyla líná, krávu, aby se
brzy otelila a stromy, aby se probudili ze zimního spánku. Malí i velcí
koledníci dostávají od vyšlehaných dívek a ţen zdobená vajíčka, malé
sladkosti nebo čokoládové perníčky. Celý rituál koledování doprovázejí
různé rýmované říkačky či koledy:
Dávaj vajec, kázal kadlec,
kázal kadlec i kadlička,
abys dala dvě vajíčka,
jedno bílý, dvě červený,
však slepička snese jiný.
Vajíčko se kotoulí,
slepička se popelí,
u pastýřů v koutku,
na prašivým proutku.
Prašivý se zlámal,
zlatý se ukázal
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Pomlázka se raduje,
ţe někoho šmaruje.
a šmarovat nepřestane,
dokud něco nedostane.
Z různých zdrojů sesbíral a sepsal Petr Buriánek

*****

Ještě se vraťme k "hrkání" a k tomu jak tento zvyk probíhá.
V době velikonočních svátků od Zeleného čtvrtku, přes Velký pátek, aţ do
podvečera Bílé soboty, přestanou vyzvánět zvony. Říká se, ţe zvony
odletěly do Říma. Po tuto dobu nahrazuje zvonění zvonů hrkání. Chlapci
proto začínají hrkat jiţ ve čtvrtek v 6 večer, na Velký pátek pak v 6 ráno,
v poledne, ve 3 hodiny odpoledne a v 6 hodin večer. Chlapci vychází od
kapličky a na dodrţování pořádku dohlíţejí nejstarší chlapci. Na Bílou
sobotu se hrká ráno v 6 a v poledne. Při zpáteční cestě se zastavují u
chalup a vyhrkávají se slovy: "Tetičko (stréčku) prosím Vás, déte nám
něco od hrkání.“ Dostávají peníze a sladkosti. Nejstarší chlapci pak
poctivě mezi chlapce vše rozdělí.
Chceme i u nás obnovit tuto dávnou českou tradici (neţ nás úplně
převálcují americké zvyky, typu Svatý Valentýn, Hallowen, místo Jeţíška
Santa Klaus s Coca-colou, místo štědrovečerního kapra krůta a další, které
jsou nám postupně a nenápadně podsouvány), a proto v letošním roce
vyjdou na obchůzky obcí, chlapci s hrkačkami a klapačkami, aby
pravidelně obešli celou vesnici a připomněli a pomohli zachovat tento
dávný zvyk. Pokud Vám zvuk hrkaček a klapaček, který dýchá minulostí,
bude nepříjemný, můţete na tu chvilku neţ projdou kolem, odejít třeba do
zadnější místnosti. A pokud v sobotním popoledni zazvoní u Vašich dveří
s říkáním a je Vám líto dát sladkost či minci, tak prostě neotvírejte a
nespílejte.
Neberte mladým nadšení z neobyčejného záţitku něčeho
neobvyklého, starodávného, ale pro ně přesto úplně nového.
Petr Buriánek
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SPOZ 2011
pracuje ve sloţení Hana Kalvodová, Věra Melíšková, Vlasta Vránová,
Jiřina Malčíková, Marie Štvrtecká, Marie Mézlová.
Na začátku kaţdého měsíce vysíláme rozhlasovou relaci a přejeme všem
oslavencům od 60ti let. Jsou i občané, kteří nechtějí být jmenováni, ale je
to škoda, protoţe i oni si zaslouţí, aby o jejich jubileích věděli sousedé i
známí a mohli jim poblahopřát.

Na celý rok máme 14 jubilantů. Osobně chodíme přát u příleţitosti 70, 75,
80, 85, 90. Občanům, kteří se doţijí 90ti let a více chodíme přát kaţdý rok.
Chodíme přát i do Domova u rybníka seniorům, kteří zde mají trvalé
bydliště.
Byly jsme také přát v Pečovatelském domě v Němčicích n/H paní
Kroupové a p. Vetešníkové, obě byly potěšeny, ţe jsme si na ně
vzpomněly.
V listopadu 2010 oslavili manţele Brandstetterovi diamantovou svatbu a
manţelé Urbánkovi svatbu zlatou.
Byly bychom rády, kdyby se nám připomněli manţelé o kterých nevíme,
abychom některé nezmeškaly a mohly jim připravit slavnostní obřad,
samozřejmě pokud si to budou přát.
12. 2. se uskutečnilo slavnostní vítání dětí. Do ţivota jsme přivítali 6 dětí Terezu Štvrteckou, Daniela Trněného, Sabinu Záhorovou, Sofii Hrdou,
Veroniku Štefcovou a Anetu Rumplíkovou.
Hráli nám manţelé Benešovi z Nezamyslic. Děti z MŠ nám přednesly
básničky pod vedením p. ředitelky Tihelkové. Letos máme ještě
naplánované 1 x vítání dětí, zatím víme o 3 dětech.
Kroniku nám vede i maluje p. Melíšková. V červnu máme naplánované
rozloučení s MŠ, s dětmi, které odchází do školy.
Internetovou adresu www.SPOZVICEMERICE vytvořila Marcela
Iránková. Jsou tam fotografie z vítání dětí a jubilantů.
Hana Kalvodová
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