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SLOVO starosty
Vážení spoluobčané,
čtenáři,
na 24. června zastupitelstvo obce připravuje již dvanácté setkání rodáků, bývalých i současných obyvatel
Víceměřic, spojené s oslavami 700. výročí od první
písemné zmínky o obci. Od
prvního setkání letos uplynulo 23 let. Zastupitelstvo
obce v roce 1994 rozhodlo
o pravidelném konání setkání rodáků. Je určitě správné
a příjemné udržovat vztahy
s lidmi, kteří se v obci narodili, v obci žili a odešli do
jiných koutů země či světa.
Kdo sleduje vývoj v obci,
vidí, jak se vyvíjí a mění. Vývoj a proměny obce Víceměřice trvají podle dochovaných materiálů 700 let. Byly
doby, kdy obec skomírala,
zažívala hospodářský úpa-

dek a málem se vylidnila.
Naopak byla období, kdy
se obec rozrůstala a zažívala
rozvoj. Významnou roli v životě obce měl zámek s hospodářskými dvory a jeho
majitelé, kteří významně
ovlivňovali život a poměry v obci. Je jasné, že život
v obci dělají a ovlivňují jeho
obyvatelé.
Na 12. setkání rodáků
byla připravena celá řada
akcí a vystoupení, se kterými jste se mohli seznámit
na pozvánce, kterou jste obdrželi. Chci vás upozornit
a pozvat na dvě výstavy,
a to v košíkárně, kde bude
představen život v obci.
Spolky a organizace Vás zde
seznámí se svojí činností.
V budově obecního úřadu je
umístěno Muzeum paměti
a života, zde bude umístěn
koutek naší rodačky – He-

leny Fibingerové. Mistryně
světa v hodu koulí nám zde
zapůjčila své trofeje a státní
vyznamenání, která obdržela za své sportovní úspěchy.
V zasedací místnosti se ve
spolupráci s Moravským
zemským muzeem v Brně
a Muzeem a galerií v Prostějově, připravuje výstava
pod názvem „Obchodní
a výrobní centrum Němčice
nad Hanou – Víceměřice“.
Představí se zde kulturní památka archeologické
naleziště na lokalitě Zadní
dlátko – Kratiny. Bude to jedinečná příležitost seznámit
se s archeologickými nálezy
možného keltského oppidia
v katastru naší obce.
Všechny Vás srdečně zvu
na připravovanou slavnost.
Eduard Novotný,
starosta obce

Usnesení č. 25/2017
ze zasedání zastupitelstva obce
Víceměřice, konaného dne 24. 4. 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Program jednání.
Ověřovatele zápisu na usnesení pí. Kalvodovou a Bc. Zbožínkovou, předkladatele
usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou.
Vyřazení automobilu Škoda Felicie z majetku Domova u rybníka, p.o.
Rozpočtové opatření č. 4/2017 obce Víceměřice.
Smlouvu o dílo mezi Obcí Víceměřice a Bonita Group Service s.r.o., předmětem
smlouvy je dodávka a montáž herních prvků v areálu Bloudník.
Smlouvu o dílo „Sadové úpravy“ mezi Obcí Víceměřice a Ing. Michalem Šťastným,
předmětem smlouvy je provedení terénních a sadových úprav v areálu Bloudník.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Smlouvu o dílo „Oprava chodníku“ mezi Obcí Víceměřice a V.H.P. Ivanovice na Hané,
předmětem smlouvy je oprava chodníku v areálu Bloudník.
Smlouvu o dílo „Oprava střechy – obchod Víceměřice“ mezi Obcí Víceměřice a Petrem Štěpánkem.
Odmítnutí žádosti o odkoupení pozemku p.č. 21/2 v k.ú. Víceměřice.
Žádost o poskytnutí dotace pro SDH Víceměřice na rok 2017 a smlouvu č. 3/2017.
Provedení pasportu osvětlení a komunikace v obci.
Cenovou nabídku na zhotovení studie projektové dokumentace stávajících budov pro
Domov u rybníka, p.o. a studie pro novostavbu „Domov pro seniory“.
Žádost o umístění včelstev s úly do areálu aleje.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kontrolu plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Zprávu o činnosti Mateřské školy Víceměřice, p.o.
Inventarizační zprávu majetku Mateřské školy Víceměřice, p.o.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
Inventarizační zprávu na rok 2016 Domova u rybníka, p.o.
Opravu položky rozpočtového opatření č. 1/2017 ze dne 23. 1. 2017.
Změnu položky rozpočtové skladby.
Nový paragraf 2292 – dopravní obslužnost.
Informaci o doplacení úvěru u ČSOB na akci „Realizace úspor energie veřejných budov v obci“.
Informaci o úvěru na výstavbu příjezdové komunikace u nových rodinných domů.
Inventarizaci majetku obce.
Seznámení s přípravami výročí 700 let od první zmínky obce a sjezdu rodáků.
Informaci o cenových nabídkách na rekonstrukci rozhlasu.

III. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.

Starostovi obce jednat se spolkem rybářů o parkování aut u rybníka.
Starostovi obce jednat s p. Bogárem o volném pohybu dobytka v obci.

Usnesení č. 26/2017
ze zasedání zastupitelstva obce
Víceměřice, konaného dne 22. 5. 2017
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1.
2.
3.

Program jednání.
Ověřovatele zápisu na usnesení p. Malčíka a Ing. Hamalu, předkladatele usnesení
pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou.
Rozdělení hospodářského výsledku a převedení částky do rezervního fondu Domova
u rybníka, p.o.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Účetní závěrku Domova u rybníka, p.o. za rok 2016.
Rozpočtové opatření č. 2/2017 Domova u rybníka, p.o.
Účetní závěrku MŠ za rok 2016.
Hospodářský výsledek MŠ za rok 2016 a jeho převedení do rezervního fondu.
Účetní závěrku Obce za rok 2016.
Závěrečný účet Obce za rok 2016 bez výhrad.
Rozpočtové opatření Obce č. 5/2017.
Přijetí dotace z Olomouckého kraje na opravu střechy – obchod Víceměřice.
Spolufinancování obce na akci „Oprava střechy – obchod Víceměřice“.
Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na akci „Oprava střechy –
obchod Víceměřice“.
Přijetí dotace z Olomouckého kraje na akci „700 let od založení obce a 12. setkání
rodáků“.
Spolufinancování obce na akci „700 let od založení obce a 12. setkání rodáků“.
Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na akci „700 let od založení obce
a 12. setkání rodáků“.
Přijetí dotace z Olomouckého kraje na nákup hasičských zásahových přileb.
Spolufinancování obce na nákup hasičských zásahových přileb.
Smlouvu s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na akci „Nákup hasičských zásahových přileb“.
Smlouvu s firmou E.ON o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – napojení
restaurace v Bloudníku.
Přihlášení obce do elektronické dražby o koupi ¼ domu č.p. 67 v k.ú. Víceměřice.
Maximální částku navrženou v elektronické dražbě a to ve výši 50.000,- Kč.
Návrh na vyřazení starého územního plánu a jeho změny č. 1 z majetku obce v hodnotě 263.385,50 Kč.
Prodej obecního majetku – 2 ks sekaček, 1 ks plastové okno, 1 ks vana koupelnová.
Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro rybářský spolek ve výši 14.000,- Kč
a smlouvu č. 4/2017
Návrh na ocenění obyvatel při akci sjezd rodáků
Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace mezi obcí Víceměřice a Regart
servis s.r.o.
Příspěvek ve výši 500,- Kč na linku bezpečí
Smlouvu o provádění prací č. 106/2017 mezi obcí Víceměřice a Atomicon s.r.o.

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
4

Kontrolu plnění usnesení ZO.
Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání.
Zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
Zprávu finančního výboru
Zprávu kontrolního výboru
Zprávu kulturní komise
Zprávu komise pro OZV
Žádost Agrodružstva Tištín o snížení hladiny vodní nádrže

Víceměřice

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
DUBEN - ČERVEN 2017
•
•
•
•

zahájena oprava střechy na obchodě
v Bloudníku začala výsadba stromů a keřů, proběhlo doplnění herních prvků,
terénní úpravy budou dokončeny do konce září
probíhá oprava autobusové točny u zámku
nabyl v platnost nový územní plán obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Jaro v MŠ Víceměřice
Přišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje,
zpívá a tancuje,
jaro vítá!
Na příchod jara jsme se
začali ve školce připravovat
již od prvních březnových
dní. Děti pilně trénovaly
básničky a písničky na zahánění zimy a vítání jara. Společně jsme zhotovili „Moranu“ - babici, zimici. Staré
tričko a punčochy jsme vycpali zmačkaným papírem,
aby hezky hořela, oblékli
staré šaty a na hlavu uvázali
pestrý šátek. Nakreslili jsme
jí obličej barvami, dozdobili
okrasnými stuhami a na krk
jí zavěsili korále z vyfouknutých vajec a prázdných
ulit od šneků, které jsme
nasbírali na vycházkách.
Morana se nám natolik povedla, že jsme váhali, zda
ji vůbec spálíme, ale touha
po jaru zvítězila. Konečně
jsme se dočkali lepšího po-

časí a mohli jsme vyrazit
na cestu. Bylo nás opravdu
hodně, přišli nás podpořit
nejen rodiče a sourozenci
„školkáčků“, ale i školáci
a někteří obyvatelé z Víceměřic. Průvod vyšel od
školky a za zvuku všech
možných hudebních nástrojů a řehtaček jsme se
přesunuli až na most přes
říčku Broděnku, kde jsme se
s „Moranou“ důstojně rozloučili. Napřed jsme ji zapálili a pak pustili po vodě, ať
si plave.
Na školní zahradu jsme
si přinesli „létečko“, kolem
kterého děti tancovaly a zpívaly. Se všemi zúčastněnými jsme si opekli špekáčky
a pak si děti hrály na novém
hřišti a pískovišti a dospělí
klábosili do podvečera, než
se všichni rozešli ke svým
domovům. A věřte nebo ne,
ale od té doby propuklo konečně jaro v plné kráse.
V současné době se ve
školce věnujeme hlavně po-

znávání přírody. Vycházky
v mateřské škole přinášejí
nové, bezprostřední zkušenosti a zážitky a obohacení
celé dětské osobnosti. V přírodě vidíme, jak jaro doslova přiletí. Prvním ptákem,
který se k nám vrací, je otužilý skřivan, a jeho hlásek
slyšíme v polích už koncem
února. Pak přiletí kominíčci, vlaštovky, čápi, …
Nezapomínáme ani na
pozorování rostlin, hmyzu
a zvířat. Jaro nabízí mnoho
možností a variant. Symbolem jara jsou mláďata.
Máme možnost je pozorovat na dvorku Domova
u rybníka i na zahradě.
V červnu jsme absolvovali sportovní Olympiádu,
kterou pro všechny MŠ regionu Němčicko připravuje
obec Doloplazy. Také jsme
uspořádali oslavu na den
rodiny, úspěšně proběhly minimaturitní zkoušky
našich předškoláků a už
nás pouze čeká vystoupení
5
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na sjezdu rodáků, výlet do
ZOO Lešná, hledání pokladu a spaní ve školce, na
které se děti těší snad již od
září.

Na závěr bych snad jen
dodala, že si všichni vážíme spolupráce rodičů při
pořádání našich slavností
a také velký dík za vstřícnost

a spolupráci obecního úřadu. Ne všechny mateřské
školky se mohou těšit z takové pomoci, jakou máme
my ve Víceměřicích.
Tihelková Jitka,
ředitelka MŠ Víceměřice
Nové hřiště v MŠ

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Dění v Domově u rybníka
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Hasičské družstvo
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V dubnu jsme pro uživatele všech služeb uspořádali
„Pálení čarodějnic“.
Uživatelé si vyrobili čarodějnice a komise vybrala tři
nejlepší, které byly odměněny sladkou cenou. 5. dubna
jsme přijali pozvání na taneční zábavu do Klentnice,
kde se uživatelé opět setkali

se svými kamarádkami. Hasičské družstvo předvedlo
své dovednosti v požárním
sportu na závodech ve Vrchoslavicích a v Mořicích.
Hudební skupina ,,Kluci“
zahrála
na mezinárodním hudebním festivalu ve Strakonicích a také v Kojetíně. Všude

se jejich repertoár a zpěv líbil. V červnu se naši sportovci zúčastnili sportovních her
v Zubří, kde poměřovali své
síly a dovednosti s uživateli
jiných domovů.
Blanka Novotná,
vedoucí přímé péče

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
12. 3. 2017 – Setkání seniorů
Abych pravdu řekl, moc
se mi tam nechtělo. Ale o pár
let mladší spolubydlící Karel
mě přemluvil. Překvapila
nás plně obsazená prostorná
místnost košíkárny. Jenom
náhodou jsme obsadili dvě
volné židle u prostředního
sloupu. Několika větami přivítal všechny přítomné starosta obce Eduard Novotný
a vyzval k vystoupení žáky
zdejší mateřské školy. Překvapili nás jednoduchým,
ale nápaditým oblečením,
ale především výběrem tématu, vhodné hudby i provedením, přiměřeným věku

i zálibám dětí. Není divu,
že byly vyprovázeny bouřlivým potleskem.
Mnohem větší překvapení všem připravila desítka
starších manželských dvojic
souboru „Druhý dech“ z nedalekých Kralic, v jednoduchých oděvech amerických
Indiánů s vtipnou taneční
revui o jejich neradostném
osudu.
Po ukončení výstupu
kralických se rozzářil sál
bělobou baletních trikotů
několika našich odvážných
a obětavých žen v rolích labutí v taneční kreaci na zná-

mé „Labutí jezero“. Jejich
nápaditost, hudba i provedení, ale především obětavost, něco pro spoluobčany
a jejich pobavení něco udělat,
bylo odměněno bouřlivým
potleskem. Zlatým hřebem
této programové části bylo
hodinové vystoupení kouzelnického mága, umělce
z Brna. Ve svém bezchybném vystoupení předvedl
mistrovskou dokonalost svého umění. Následovalo pohoštění a přátelské posezení
u výborného vínka. Díky za
to odpoledne.
Bohumil Outrata

22. 4. 2017 – Den Země ve Víceměřicích (OÚ)
Den Země – 22. duben –
je ekologicky motivovaný
svátek, který upozorňuje
lidi na udržování životního
prostředí, výsadbu stromů
a ostatní zeleně.
Už po několikáté se Den
Země zabydlel v naší obci. Je

to mezinárodně uznávaný
svátek, který motivuje víc
jak miliardu lidí ve 193státech světa, k zamyšlení nad
dopady ničení životního
prostředí, a protože naše
obec i její okolí má krásná
místa která nás potěší, se-

šli se děti, mládež i dospělí,
aby přispěli k jejich zkrášlení. Podle programu připravovaného starostou obce p.
Novotným, prováděli úklid
veřejných
prostranství
a výsadbu stromků a zeleně. Děti a mládež pod ve7
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dením Luboše Novotného
provedly úklid veřejných
zelených prostranství od
odpadků, které tam odhazují nepořádní návštěvníci. Vysazeno bylo 140 ks
listnatých stromků, které
zajistil Myslivecký spolek

a 40 ks bříz, které zajistila
Obec. Tyto stromky nahradí
stávající přestárlé břízy.
Po zasazení byly stromky
pracovníky obecního úřadu řádně zality, aby měly
sílu zakořenit. Po úspěšném
zakončení akce byli všichni

účastníci pohoštěni opečeným špekáčkem a osvěžujícím nápojem.
Všem zúčastněným patří
za odvedenou záslužnou
práci poděkování. Těšíme
se v příštím roce na hojnou
účast.
Jan Kočí

30. 4. 2017 – Slet čarodějnic a čarodějů (SDH, OÚ, ČZS)
V nedělním odpoledni
30. dubna kolem třetí hodiny poobědní začalo na
horním kopci obci zvýšené
rojení čarodějnictví všech
věkových kategorií. S úderem patnácté hodiny celá
skupina vyrazila pod ve-
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dením černokněžníka Fčelofouse na společný průlet
celou obcí. Možná i díky
hudbě, která jim do kroku
vyhrávala z obecních amplionů, byl průvod očekáván mnoha diváky před
svými domy. Někteří z nich

se postupně přidávali a vyrazili s nimi na místo sletu
do temného lesa Svodnice
k tajuplné chatě. Tady je čekalo občerstvení od jedné
ze starších, ale stále čiperné
čarodějnice zvané Maria H.
Ta pro ně měla připravené

Víceměřice

sladké kouzelné lektvary
a samozřejmě i k zakousnutí specialitky, kde nechyběly pečené žáby a netopýři,
či smažené muchomůrky
a žížaly. Tyhle specialitky si
vychutnával zejména čarodějnický dorost. O pá století
starší čarodějnice a čarodějové dali přednost chmelovině a uzenin podsvinčatům semletých do střívek.
Drobná to změna po celoročním pojídání kořínků…

Po promenádě na KLÁDIně, kdy byli účastníci zvěčněni do čarovné krabičky,
byla zapálena nádherná stylová vatra, letos ozdobená
na počest i neživou čarodějnicí. Na dohořívajícím ohni,
který pěkně dlouho sálal,
si mohlo všechno čarodějnictví vlastnoručně opéct
skoromasové válečky zvané
špekáčky. Jelikož se počasí
po týdnu nečasu umoudřilo
a vylo hezky, tak se nakonec

i letošní čarodějniský slet
vydařil, díky podpoře obce,
nádherně připravenému táboráku a občerstvovacímu zázemí od hasičů, kteří
věnovali pro čarodějnictví
špekáčky a v neposlední
řadě i zahrádkářů, kteří připravili čarodějné lektvary
a pečené dobrůtky. Beseda
na chatě se protáhla do pozdějších hodin, jelikož následující den byl státní svátek,
čili volný den…
Petr Buriánek

5. 5. 2017 – Výstava Floria Kroměříž (ČZS, KD)
V pátek 5. května uspořádali zahrádkáři společně
s Klubem důchodců výlet
do Kroměříže na výstavu
Floria. Protože výlet vyl
pořádán v pracovní den,
přihlásilo se jen 14 zájemců. Chci reagovat na výtku
některých „zájemců“, že výlet byl sice v pracovní den,
ale odjezd byl až po 13 hodině, tak se mohli případní zájemci uvolnit z práce
o chvilku dříve a věřím, že
by jim žádný zaměstnavatel hlavu neutrhl… Jelikož
byl jen malý počet účastník, rozhodli jsme se místo
autobusu pro dopravu třemi osobními automobily.
Vstupné si hradil každý
sám, vestu zafinancovali
napůl oba spolky. V Kroměříži na výstavišti vylo plno.
K vidění zde, v hale, byly
květinová aranžmá zná-

zorňující lidské vlastnosti.
V prostorách trhu pak bylo
k vidění a v nabídce k nákupu nespočet skalniček,
trvalek, „balkónovek“, květin, keřů, stromků, semínek
a spousty dalších věcí pro
dům i zahrádku, při kterém srdce příznivce přírody
a zeleně zaplesalo. Výhodou kroměřížského výsta-

viště je to, že je téměř celé
vzdušně zastřešené, takže
i během náhlé bouřky, která
se nad Kroměříží přehnala,
si v klidu a suchu, mohli návštěvníci nerušeně prohlížet a nakupovat. Dle mého
názoru se jednalo o příjemně strávené odpoledne.
Petr Buriánek
9
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6. 5. 2017 – Hodové odpoledne (SDH, OÚ, ČZS)
V sobotu 6. května proběhlo na chatě ve Svodnici
již poněkolikáté Hodové
odpoledne. K dobré náladě,
později i k tanci hrálo Duo
Předina, které opět nezklamalo a k příjemnému odpoledni vytvořilo pohodovou
hudební kulisu. Ani letos
nechyběla „Hodová střelnice“, která lákala nejen na
sladkosti, ale i klasicy na
krepové růže a nádherně
zdobené hodové perníky.
V pohodovém odpoledni
má už několik let své stálé
místo i soutěž „O nejlepší
hodový koláč“. Letos sou-

těžilo celkem 15 vzorků od
místních cukrářek a hospodyň – 10 vzorků v kategorii
zákusky a 5 vzorků v kategorii kynutých. O vítězném
vzorku rozhodovala šestičlenná komise dobrovolníků z řad návštěvníků, která
po slavnostním slibu degustátora, ochutnání a následném ohodnocení, vytvořila
toto pořadí:
Zákusky
1. Iveta Vydláková – tvarohový řez s ovocným želé
2. Pavla Novotná –
pomerančový řez

Hodový fotbal

3. Ludmila Moudrá
medový řez
Kynuté
1. Jana Štéblová – vdolky
2. Marie Štvrtecká – vdolek
3. Jarmila Balherová
vdolečky
Vítězky soutěže obdrželi
za své sladké specialitky diplomy a dárek ze sortimentu kuchyňských potřeb. Ani
kousek soutěžních vzorků nepřišel nazmar. Zbylé
moučníky byly rozkrájeny
na kousky – jednohubky
a byly nabídnuty všem
návštěvníků akce… Koho
neuspokojilo sladké, měl
možnost ochutnat vynikající lehce pikantní klobásu
z udírny, nebo bohatý sortiment nápojů a pochutin,
které pro ně připravili hasiči. Hodové odpoledne se
díky příjemnému počasí
a zájmu návštěvníků protáhlo až do pozdních večerní hodiny.
Petr Buriánek

29. 4. 2017 – 72. výročí osvobození obce (OÚ)
V sobotu 29. dubna v
podvečerních
hodinách,
proběhlo tradiční vzpomínkové setkání u pomníku
padlých ve světové válce,
při příležitosti 72. výročí
osvobození obce a ukončení
2. světové války. Při vzpo10

mínkovém setkání byla k
uctění památky u pomníku
položena kytice a starosta
a obce p. Novotný pronesl
krátký proslov. Na závěr pietního setkání zazněla česká
hymna. U pomníku, jehož
okolí bylo v letošním roce

revitalizováno, stáli čestnou
stráž hasiči ve slavnostních
stejnokrojích. Vzpomínkového setkání se zúčastnilo
asi 25 občanů, bohužel však
(co mně osobně mrzí), jen
tři zastupitelé obce…
Petr Buriánek

Víceměřice

29. 3. 2017 – Významné ocenění ČZS
pro pana Vladimíra Brandstettera (ČZS)
V pátek 5. května uspořádali zahrádkáři společně
s Klubem důchodců výlet
do Kroměříže na výstavu
Floria. Protože výlet vyl
pořádán v pracovní den,
přihlásilo se jen 14 zájemců. Chci reagovat na výtku
některých „zájemců“, že výlet byl sice v pracovní den,
ale odjezd byl až po 13 hodině, tak se mohli případní zájemci uvolnit z práce

o chvilku dříve a věřím, že
by jim žádný zaměstnavatel hlavu neutrhl… Jelikož
byl jen malý počet účastník, rozhodli jsme se místo
autobusu pro dopravu třemi osobními automobily.
Vstupné si hradil každý
sám, vestu zafinancovali
napůl oba spolky. V Kroměříži na výstavišti vylo plno.
K vidění zde, v hale, byly
květinová aranžmá zná-

zorňující lidské vlastnosti.
V prostorách trhu pak bylo
k vidění a v nabídce k nákupu nespočet skalniček,
trvalek, „balkónovek“, květin, keřů, stromků, semínek
a spousty dalších věcí pro
dům i zahrádku, při kterém srdce příznivce přírody
a zeleně zaplesalo. Výhodou kroměřížského výstaviště je to, že je téměř celé
vzdušně zastřešené, takže
i během náhlé
bouřky, která se
nad Kroměříží
přehnala, si v klidu a suchu, mohli návštěvníci nerušeně prohlížet
a nakupovat. Dle
mého názoru se
jednalo o příjemně strávené odpoledne.
Petr Buriánek

3. 6. 2017 – 10. Víceměřický výšlap (ČZS)
V sobotu 3. června, v nádherném sobotním odpoledni, proběhl 10. jubilejní
Víceměřický výšlap, který
jak už bylo dopředu avizováno, byl i ročníkem posledním. Na tento derniérový ročník jsme věnovali

speciální přípravu, ale bohužel se tentokrát sešlo jen
33 pohybuchtivých zájemců, kteří všichni vyrazili jen
na krátkou trasu. Ta byla již
naposled vedena přes kopec Kozlov a Vyhlídku, kde
čekal s dalekohledy pro lep-

ší rozhled p. Kočí, a pak se
pokračovalo nad Svodnicí
do Poliček, kolem rybníků
a koníčka na Mlýnku, přes
restauraci Sportbar u hřiště,
kde bylo razítko a možnost
občerstvení, jelikož zámecká cukrárna byla letos za11
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vřená. Trasa pak pokračovala kolem našeho rybníka
a zámku a pak Svodnicí
zpět na chatu. Zde každý
pochodník obdržel diplom,
jubilejní medaili výšlapu
a občerstvení. Po opečení
špekáčků nad táborákem
následovalo vyhodnocení.
Nejstarším účastníkem pochodu se stala p. Zdeňka
Benešová z Prostějova, nejmladším účastníkem výšlapu byla Veronika Vysloužilová a nejvzdálenějším
účastníkem výšlapu byla
skupina pí. Mirky Hradské
(Zavadilové) z Prostějova.
Poté proběhlo vyhodnocení
účastníků, kteří se během
10 ročníků, více než pětkrát
zúčastnili výšlapu:
5 ročníků – Možný Jan,
Dosedla Dominik
7 ročníků – Možný Jiří,
Možná Jana, Dosedlová
Zdena, Šťastný Alois, Horák
Jaroslav (starší)

8 ročníků - Hradská Miroslava
9 ročníků – Kalvodová
Hana, Hradský Aleš, Novotný Eduard, Novotná
Pavla, Novotná Jana
10 ročníků absolvovala jako jediná – Novotná
Hana.

NASHLEDANOU
při některé nové akci v budoucnu, která bude spjata
s pohybem, poznáním a přírodou…
Petr Buriánek

Vyhodnocených,
kteří
absolvovali
5 a více ročníků,
mohlo být 40, ale
bohužel nedorazili.
Ti co přišli, obdrželi
na památku - kromě jubilejní medaile – sukulent a na
mls oplatek.
Závěr akce patřil – jak už bývá
tradicí – soutěži
o ceny, a pak už se
návštěvníci posledního ročníku rozešli ke svým domovům.

10x Víceměřický výšlap – Epilog
Na výborové schůzi zahrádkářů, na sklonku roku
2007, přednesl mladý, zahrádkářský novic (sršící elánem), členům výboru návrh
na pořádání poznávacích
procházek do okolí s připomenutím a upozorněními na
zajímavá místa. Na podporu
své představy měl zpracovány 2 listy argumentů, proč
tuto akci uspořádat, co by
měla obsahovat, jak by měla
probíhat a tak dále, kterých
12

v podstatě nebylo ani moc
třeba, jelikož výboru se tato
vize již od prvního momentu líbila a na její pořádání
kývli. A to byl začátek Víceměřických výšlapů, jak tato
akce byla nazvána.
První ročník se po pečlivých přípravách uskutečnil
24. května 2008. Byly připraveny dvě trasy z vyznačenými šesti kontrolními
stanovišti s výstupem na nejvyšší víceměřickou horu –

dvaapůltisícovku Kozlov –
což značili 2500 decimetrů
nad mořem (tohle mé malé
know-how, použili asi po
dvou letech prostějovští novináři, když psali o jiném
kopcí – Kosíři ).
Odpoledne pak bylo zakončeno tanečním podvečerem s živou hudbou a táborákem. Na prvních ročnících
jsem dokázal zaměstnat
a zapojit do organizování
pochodu kolem osmnácti

Víceměřice

lidí, kteří nechtěli zkazit můj
elán a představy. Ještě chci
uvést na pravou míru přisvojení si akce. Byla to vždy
akce zahrádkářů, ale byl
jsem pověřen jejím vedením
a zajišťováním (takový duševní otec ☺), další členové mi
ochotně pomáhali dle mých
požadavků a potřeb. Trasy
byly připravovány tři. Pěti
kilometrová – krátká, pro
děti s rodiči a kalendárně
starší, desetikilometrová pro
zdatnější turisty a pro případ deště takzvaná Mokrá
trasa, která šla projít v pláštěnkách po zpevněných cestách. Velká trasa pak byla asi
po pěti ročnících změněna
a nově vedla jinými lokalitami. Samozřejmostí byla na
každém významnějším místě informační cedule, na které byla písemně zpracována
zajímavost o daném místě,
což dávalo výšlapu i trochu
poučného rázu. Zde bych
chtěl připomenout, o čem se
pochodníci během deseti let
mohli dočíst + která místa
v průběhu let navštívili:
Boží muka nad tratí, Mořický splav, rybník na náhonu
k Čápovu mlýnu, vznik železniční dráhy Brno – Přerov,
informace o Vinohrádkách
neboli Héku, o vodojemu
na Kozlově, později výstup
na Vyhlídku a rozhled z ní,
Keltstké naleziště, Poličské
písečníky a studánka, informace o zvěři, ukázka úlovků a zbraní mysliveckého
sdružení, zajímavosti o obci
Poličky, Dobromilické rybní-

ky, Černý most, bažantnice,
Doloplazský zámek a park,
vyhlídka z věže zámku, Víceměřický rybník, Brodečka,
Kamenný most, informace
o zámku a historie Víceměřic,
sbírka kaktusů pana Zahradníčka, mini zoo v Domově
u rybníka, o kapli sv. Floriána, o kostelu sv. Václava
v Nezamyslicích, biokoridor
Mokroš, archeologická naleziště Dlátka a Trávníky…
V okolí jsou zajímavostí
spousty. Možná se někdo
z informačních cedulí dozvěděl něco nového a ví o okolí
obce víc, stejně jako já, když
jsem tyto informace sháněl
a skládal z různých zdrojů,
abych je mohl sepsat a na tabulích poskytnout dalším…
Postupem času kontrolních stanovišť a instalování
cedulí na nich, stejně jako
pořadatelů na trase, postupně ubývalo, upustilo se
i od tanečních podvečerů po
skončení výšlapu. Při všech
ročnících nám počasí přálo.
Průměrná účast byla kolem
65 pochodníků, nejvíce šlo
v roce 2009, a to 95 turistů
a nejméně letos, tj. v roce
2017, kdy si vyšlo jen 33 pohybuchtivých návštěvníků.
Na závěrečný ročník jsem si
dal tu práci a zpracoval vyhodnocení o účasti. Více než
5 ročníků pochodů se zúčastnilo přes 40 turistů. Maximálního počtu, to je všech
deseti ročníků, se zúčastnila
jako jediná – slečna Hana
Novotná, která za to obdržela speciální dárek. Seznam

dalších účastníků s menším
počtem startů najdete na internetových stránkách ČZS.
Všem pochodníkům v jednotlivých ročnících za absolvování trasy byl odměnou
diplom, později přibyla keramická medaile, poté dřevěná medaile a v posledním
ročníku speciální, jubilejní
s letopočtem. V jednom
z ročníků si prošlápli velkou
trasu i redaktoři z regionálních novin, kteří ji pak popsali i v článku. Pravidelně
nám zveřejňovali i pozvánky a tak se občas objevili na
startu i turisté z Prostějova
a okolí.
Všechny tyto ročníky by
ale neměly hladký průběh,
nebýt ochotných a obětavých pořadatelů z řad členů i nečlenů zahrádkářů,
kteří při pořádání pochodu
odvedli kus práce, ať na stanovištích v terénu, nebo i na
základně na Chatě, kde byl
start i cíl.
Z titulu funkce současného předsedy zahrádkářů,
i jako obyčejný „Burda“, chci
poděkovat všem, kteří se na
pořádání deseti roků podíleli, i těm, kteří si trasy prošli
jako turisté. Děkuji.
A zazvonil zvonec a výšlapům je konec…
S nostalgickou vzpomínkou a slzou v oku, na kus
víceměřické a zahrádkářské
desetileté (nyní už to můžu
napsat) historie – víceměřických výšlapů – sepsal (už
zklidněný)
Petr Buriánek
13
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9. 6. 2017 – Noc kostelů
V pátek 9. června proběhla
po celé republice noc kostelů. V letošním roce obec
uspořádalak tomuto dni
koncert v kapli. Před koncertem proběhla mše svatá. Koncert začal úderem

19. hodiny, kdy se v kapli rozezněli dvoje housle v podání Dua Vespral z Pardubic.
Během necelé hodiny jsme
mohli slyšet skladby z období baroka nebo klasicismu,
ale největším překvapením

byla skladba od Evanescence – My Immortal. Věřím, že
koncert v naší kapli nebyl
poslední, protože tyto prostory přímo vybízejí k takovéto hudbě.
-red-

Obchodní a výrobní centrum
Němčice nad Hanou - Víceměřice
Keltové jsou nejstarším historicky doloženým etnikem
severně od Alp a významně ovlivnili vývoj našeho
území. Jejich původní sídla
ležela v jihozápadním Německu, ve východní Francii
a v přilehlé části Švýcarska, odkud od 5. století př.
n. l. obsazovali postupně
v několika vlnách celou
západní a střední Evropu.
V době svého největšího rozkvětu obsadili ve 4. století
př. n. l. nejúrodnější části
našich zemí.
Kontaktem s antickou civilizací získali mnoho technických znalostí a zkušeností.
Nastal mohutný rozvoj výroby, který přispěl k vytvoření laténské kultury,
nazvané podle naleziště La
Tène ve Švýcarsku. Stoupla
produkce zemědělství, výroba železa a celková úroveň řemeslných odvětví.
Tento proces pak umožnil
vznik obchodu, založeného
na využití první skutečné
14

měny ve středoevropském
prostředí, tj. zlatých a stříbrných mincí. Keltští hrnčíři znatelně zdokonalili
výrobu keramiky tím, že
při tvarování nádob začali
používat nožní hrnčířský
kruh a k jejich vypalování
stavěli dvoukomorové pece
s roštem. Tyto technologické novinky silně ovlivnily produkci hrnčířských
dílen, které tak mohly zásobovat svými výrobky
široké spotřební okruhy.
Dalším významným jevem
vývoje keltské společnosti

byl vznik nové sídelní formy, oppid, v nichž lze spatřovat předchůdce středověkých měst.
Čechy obýval kmen Bójů,
podle něhož nazvali germánští Markomani zemi
Boiohaemum. Dalším keltským kmenem, jehož sídla
lze hledat na našem území,
byli Volkové-Tektoságové,
kteří žili pravděpodobně
na Moravě. Keltové nedokázali vytvořit vlastní stát
a účinně tak čelit tlaku Římanů z jihu a Germánů ze
severu. Kolem přelomu le-

Mapa šíření laténské kultury z oblasti původních sídel Keltů
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topočtu se jejich moc v Evropě zhroutila a značná část
z nich se vrátila do míst původního osídlení.
Za jednu z nejcennějších
archeologických
lokalit
doby laténské na Moravě
lze bezpochyby považovat
obchodní a výrobní středisko v Němčicích nad Hanou
(pol. 3. - 2. třetina 2. století
př. n. l.). Neopevněné sídliště se rozkládalo se ploše
35 ha na katastru obcí Němčice nad Hanou a Víceměřice na mírné terénní vlně
v tratích „Zadní dlátko“
a „Kratiny“. Významné
naleziště leželo na strategickém místě přibližně ve
středu Moravy a mezi artefakty lze pozorovat kontakty
s poměrně vzdálenými oblastmi. V archeologické literatuře se první nálezy z této
polohy objevují již na konci
19. a počátku 20. století, kdy
zde byla objevena stříbrná
tetradrachma a další předměty shromážděné I. L.
Červinkou, A. Gottwaldem
a A. Teličkou.
Postavení lokality jakožto
mocenského centra nadregionálního významu se
projevilo v plné míře až ve
světle nových překvapivých
nálezů v 90. letech 20. století
zásluhou místních zájemců
(především p. Z. Černého),
kteří s pomocí detektoru
kovů (ale i dříve bez nich)
získali ohromné množství
předmětů, jež byly následně

odevzdány do muzejních
sbírek. V letech 2002-2006
pak provedl Ústav archeologické památkové péče
v Brně pod vedením M.
Čižmáře na lokalitě nedestruktivní systematický povrchový průzkum doplněný geofyzikálním měřením
a leteckým snímkováním.
V geodeticky zaměřené síti
byly prováděny povrchové sběry spolu s použitím
detektorů kovů, jejichž výsledkem se stalo mnoho
zajímavých nálezů. Zaznamenány byly doklady odlévání bronzových předmětů, výroba skleněných
korálků nebo ražba prvních moravských mincí.
Dodnes je z Němčic registrováno přes 1000 mincí,
a to jak velké množství importů pocházejících téměř
z celého antického světa,
tak zlaté i stříbrné mince
místních ražeb. Zdokumentovaný soubor z Němčic je
zcela unikátní jak počtem,
tak svým složením. Keltové
vytvořili od počátku bimetalický monetární systém
a je pravděpodobné, že
drobné stříbrné mince sloužily k místní směně, zatímco ty zlaté měly význam
spíše pro dálkový obchod.
Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem přes 2000 skleněných předmětů, z toho
více než 500 zlomků náramků, což je druhý nejvyšší

Zlatý statér

Stříbrný obol
počet v Evropě. Skleněné
náramky se poprvé objevily právě v době laténské
a byly velmi oblíbeným
šperkem. Barveny byly
především pomocí kobaltu, mědi a manganu, čímž
se dosáhlo odstínů tmavě
i světle modré, hnědé až
fialové nebo bezbarvé. Vyráběly se tzv. bezešvou
technikou roztáčením a posunováním na ose, avšak
doklady konkrétních sklářských dílen zatím postrádáme. Systematickou povrchovou prospekcí bylo
objeveno větší množství
výrobních reliktů (skleněná
15
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vlákna, surové sklo, polotovary, zmetky), jež se jednoznačně vztahují k produkci
modrých korálků. Hotové
sklářské kmeny byly do Evropy dováženy pravděpodobně z oblasti Předního
Východu nebo severní Afriky, avšak samotná místa
zpracování skla ve finální
produkty byla dosud předpokládána pouze na základě výskytu a distribuce
předmětů. Na základě prokázaných skutečností se zde
tedy jedná o nejstarší doloženou sklozpracující dílnu
v Evropě.
Mezi širokým spektrem kovových artefaktů z Němčic
nad Hanou jsou hojně zastoupeny šperky a nejrůznější části kroje, jako jsou
opasky, závěsky, nášivky
nebo amulety. Pro časové
zařazení lokality je důležitá
kolekce více než 120 zlomků
spon, které zachycují starší
i mladší fázi osídlení s doloženými vazbami na oblast
Karpatské kotliny a východní keltský okruh. Místní
výrobu bronzových předmětů dokazují slitky, ingoty
a především polotovary samotných výrobků (články
opasků, závěsky a kroužky). Oblíbeným předmětem
se v době laténské staly různé typy kroužků, které byly
pravděpodobně používány
jako závěsky nebo amulety
související se sluneční symbolikou.
16

Zlomky skleněných náramků
Mezi bronzovými nálezy vyniká rozsáhlý soubor drobných figurálních
plastik a závěsků, které
jsou odrazem duchovního života Keltů a zároveň
dokládají zručnost jejich
výrobců. Na lokalitě byly
nalezeny mužské figurky
a dále drobné hlavičky. Pro
všechny lidské plastiky je
typické schematické, hrubé
a silně stylizované zpracování. Kromě celých postav
byly mezi Kelty oblíbené
také závěsky nohy či boty.
Z lokality pochází kolekce
67 plastik, převažují figurky

Bronzová hlavička

vodních ptáků (labuť, kachna, potáplice, kormorán aj.),
dále byli rozpoznáni holub,
bažant, hrdlička, kur domácí, sova; ze savců psi, prase,
jezevec nebo myš a ojedinělé je také ztvárnění žáby.
Konkrétní využití figurek
nebylo dosud objasněno
a jsou proto zařazeny mezi
početnou skupinu amuletů.
Obchodní středisko v Němčicích-Víceměřicích lze spojit s existencí historické komunikace zvané Jantarová
stezka, při níž jsou umístěna
další dvě centra podobného
charakteru, a to Roseldorf
v Dolním Rakousku a NowaCerekwa v Polsku. Na
početných archeologických
nálezech můžeme pozorovat výrazné vazby na oblast Slovinska, severní Itálie
i Karpatské kotliny, čímž
se toto obchodní centrum
výrazně odlišuje od pozdějšího oppida Staré Hradisko, které bylo orientováno
spíše na západní bójskou
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oblast. Jedná se o naprosto
nový typ lokality na našem
území, která těsně předchází vzniku oppid.

•

Více informací naleznete
v publikacích a článcích:
•

•

Čižmář, M. – Kolníková,
E. 2006: Němčice - obchodní a industriální
centrum doby laténské
na Moravě. Archeologické rozhledy 58,
261–283.
Čižmář, M. – Kolníková,
E. – Noeske, H.-C. 2008:
Němčice – Víceměřice – einneues Handels- undIndustriezen-

•

trum der Latènezeit in
Mähren. Germania 86,
655–700.
Kolníková, E. 2006: Význam mincí z moravského laténského centra Němčice nad Hanou
pre keltskú numizmatiku. Numismatickýsborník 21, 3–56.
Kolníková,
E.
2012:
Němčice. EinMacht-,
IndustrieundHandelszentrum der Laténezeit in MährenundS i e d l u n g e n a m i h re n
Rande, kommentierterFundkatalogMünzen,
Brno.

•

•

•

Kolníková, E. – Smrž, Z.
2007: RímskeAesgrave
z Němčíc nad Hanou prvý nález na Morave.
Numismatický sborník
22, 3–18.
Venclová, N. – Hulínský,
V. – Frána, J. – Fikrle, M.
2009: Němčice a zpracování skla v laténské
Evropě, Archeologické
rozhledy LXI, 383-426.
Venclová, N. 2016: Němčice and Staré Hradisko.
Glass and glass-working in CentralEurope.
With a contribution by
R. Křivánek. Praha (Archeologický ústav AV
ČR, Praha, v. v. i.).

Povídky z pera pana Outraty
Nedávno jsem se na bezvadném posezení seniorů
dozvěděl, že naše obec letos
připravuje slavnostní sedmisté výročí svého vzniku,
kdy první osadníci zabydleli
pár stavení v blízkosti pan-

ské tvrze nad malou říčkou,
na okolních návrších nakypřili brázdy úrodné půdy a na
šťavnaté pastviny vyvedli
početná stáda vlnitých oveček a statných dojnic. Rád
bych přišel i já se svou troš-

kou do mlýna. Jako milovník
historie a dlouholetý kronikář vám nabídnu tři malé
obrázky, z dávno zapomenutých časů obce, o kterých
se ještě dnes sem tam někde
něco mezi lidmi povídá.
17
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O hastrmanovi
Na staré vrbě, nakloněné
nad potokem, pohánějícím
dvě dřevěná mlýnská kola
u mlýna, klapajícího po desetiletí v nádvoří zámku sedával večer co večer vodní
mužík, který prý, podle vyprávění, přišel, neznámo kdy,
z Morkovic po břehu Tištínky do Nezamyslic. Ale od
tamějšího mlýnu neznámého
hastrmana pan otec Vitásek
hnal bičem polní cestou až
k nám. Tady na okraji malé

vsi našel klid a dobré lidi. On
sám nazývaný „Náš Filípek“,
byl velmi hodným hastrmanem. Nezastavoval mlýnská
kola, nestrašil ženy, pracující na poli, neplašil dobytek,
pasoucí se na lukách a taky
nikoho neutopil. Večer co
večer usedal pod svoji vrbu
a tam za svitu luny, křivými
prsty pletl z vrbového proutí
koše, které potom ráno dům
od domu nabízel hospodyňkám. Často tu lidé vídávali

s hastrmanem sedávati mladou jeptišku, Blažejku. Blažejku, pozorně sledující hbité
prsty a obdivující hotové trháčky i velikánské plevňáky
či ohrabečňáky. Její zručnost
a pracovitost brzy dokázaly
totéž, co ruce Filípkovy. Ba,
co víc! Tato mladá jeptiška
svému umění brzo naučila
několik svěřených sirotků
v klášterníškole a tak se košíkářské řemeslo usadilo v naší
obci.

Kamenný kříž
Po krátké, ale velmi kruté
„Pruské“ válce, kdy armáda
v tmavých uniformách s vysokými medvědími beranicemi na hlavách a stříbrnými
umrlčími lebkami nad čelem
plenila nejen pohraniční kraje severní Moravy, nýbrž si
brousila zuby i na bohatou
Olomouc a úrodnou Hanou.
Ale krutost, krvežíznivost,
loupeže a paličství lidé našeho kraje dlouhá desetiletí
ještě vzpomínali. A nám je
takovou připomínkou krásný kamenný kříž, zhotove-

ný kamenickým mistrem
J. Beckem, původně postaveným u polní cesty, vedoucí
přes Trávník do Nezamyslic,
v místech, kde došlo k tragické události, o níž se povídá toto:Na přísný vojenský
rozkaz musel starosta zajistit
dodávku padesát i pětikilových pecnů chleba pro posádku, uloženou v Kojetíně
a připravující se k útoku na
Kroměříž. Brzy z pecny naloženy u pekárny v č.p. 5
na vůz a hospodář vyrazil
s párou koní známou cestou

k sousední vsi. Sotva pár desítek kroků od poslední chaloupky spřežení úlekem zařičelo. Pantáta surově stržen
s kozlíku a horda vyhladovělých vojenských zběhů se
rvala o teplé, vonící chleby.
Marně bránící se sedlák byl
umlčen ranou jezdecké šavle
v ruce oficíra.
Truchlící paní máma po
několika letech na tomto
místě nechala postavit tento kříž nedávno opravený
a přemístěný k chodníku od
zámku k Brodečce.

Pan Machů
Kterého si odpoledne minulého týdne mi byla doručena elektronickou poštou zpráva o úmrtí bratra
řádu Tovaryšstva Ježíšova,
18

který zemřel ve věku 87let
v nemocnici sester sv. Kříže
v Kroměříži. Mnozí se nad
touto zprávou pozastaví se
slovy: „A co my s tím?“ Je-

nom připomenu, že pan Machů tady, mezi námi a s námi
žil a pracoval celých třicet let
a byl jedním z nás. Jeho životní cesta nebyla procház-
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kou „Růžovým sadem“.
Po dokončení základní
školy absolvoval zemědělskou školu a nastoupil ve
funkci hospodáře a traktoristy ve zdejším Ústavu sociální péče. Denně se při polních
pracích setkával s mnohými spoluobčany, kde mohl.

Taky mnozí chovanci ústavu
rádi vzpomínají na úsměvného pantátu. Když se mu
nesplnilo jeho životní přání,
stát se knězem, dosáhl aspoň
toho, že byl tajně přijat jako
bratr do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova a po složení slibů byl přijat do komunity na

sv. Hostýně, kde neúnavně a
obětavě pracoval jako kostelník a pečoval o velký poutní
dům. Všichni, kteří se s ním
v životě setkali, vzpomínají
na něj, jako na stále se usmívajícího se obětavého a milého člověka. Tuto vzpomínku
si na něj uchovejme i my.

O kapličce
Několik starších pamětníků si ještě dodnes pamatuje na den, před více jak
šedesáti lety, zmizelo kolem
kapličky na návsi dřevěné
lešení a chlouba tehdejšího starosty, pana Františka
Lasovského a jeho radních,
ale i ochotných a pracovitých rukou mnoha občanů
se objevila kaplička, svítící
novou fasádou a její věžička
s červenou střechou. Několik desetiletí i nasávaná vlhkost
zanechaly viditelné
stopy na jejím vzhledu.
Nadešel čas k důkladné

opravě. Zastupitelstvo se
rozhodlo svěřit tuto nelehkou práci stavební firmě
z Vřesovic. Několik týdnů
byla tato svatyňka ukryta
pod konstrukcí kovového
lešení a čtyři mistři svého
řemesla usilovně pracovali
na odstranění staré omítky.
Po dokončení vnější fasády přišel na řadu vnitřní
prostor. Nejvíce času bylo
věnováno odstranění vlhkosti kamenného zdiva
a omezení následnému vlhnutí. Celý prostor zazářil
světlými tóny nových barev.

V sobotu se kaple zaplnila do posledního místečka
rodinnými příslušníky, zemřelé paní Novotné, obdivuhodné pečovatelce o tuto
kapličku, na jejíž památku
a za její duši byla sloužena
mše svatá. Na závěr vyslovil pan farář P. Marek, veliký dík všem, kteří se podíleli na tomto nemalém úkolu
obnovy kaple sv. Floriana.
Pod klenbou kaple se
vznesla i prosba za odpuštění dvěma nepříčetným
mužům, kteří pivem poškodili novou fasádu.

Naše labutě
Pochybuji o tom, že bych
v naší obci našel obyvatele,
který by se ještě ani jednou
nepokochal pohledem na
nevelkou hladinu našeho
rybníku S několika bělostnými plovoucími krasavicemi labutí velkých. Uplynulý
rok byl pro jednu jejich rodinku těchto velkých vodních ptáků velmi dramatic-

ký a já, jako stárnoucí člen
Moravské
ornitologické
společnosti a stálý pozorovatel zdejší zajímavé lokality, rád vás seznámil s jejich
životem.
První dvojice se objevila
po dlouhatánském a strastiplném letu na hladině
23. března. Nepochyboval
jsem o tom, že jde o pár,

hodlající se na tomto místě usadit a rozmnožit své
potomstvo. Proto si oba
pozorně prohlíželi každé
zákoutí a hledali vhodné
místo pro stavbu hnízda.
O dva týdny později dalekohled odhalil nehnutě sedící labutí mámu na hnízdě
v hustém porostu rákosin.
V půli května jsem se tě19
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šil pohledem na plovoucí
mámu a malým konvojem
černých bobulek, sledujících její dráhu. Mnohem
hezčí obrázek mi poskytoval každý podvečer, kdy
pečlivá máma odváděla
drobotinu travnatým břehem k nedalekému starému
rybníku, který poskytoval
dostatek potravy i ochrany
pro celou rodinku.
Idylka byla narušena
prudkou bouří a vichřicí,
vyvracející stromy a lámající větve. Zůstává záhadou,
jak se podařilo statečné
mámě převést bezpečně ko-

rytem potoku do vzdálenosti jednoho kilometru drobná
mláďata, proudem kalné
vody, hustou změtí chrastí
a spadaných větví do bezpečí pod obloukem kamenného mostu v Doloplazích,
kde jsem je po několika
dnech objevil. Po dvou týdnech se v plném počtu objevila celá rodina na hladině
rodného rybníku. Mláďata
rychle dorůstala svůj šat,
barvy čokolády, měnila za
sněžnou bělobu, ale k odletu do dalekého neznáma se
jak si neměla. Došlo k tomu,
až mráz a sníh uzamkly

hladinu potřebné vody.
V noci z neděle na pondělí
29. prosince zmizely v husté
chumelenici. Ale určitě se
některá z nich objeví na hladině našeho „Nebesáčku“.
Jenom k očekávanému odletu se jaksi neměla. Teprve
náhlý příchod zimy s mrazy, které uzamkly přístupy
k vodě a nedostatek potravy je donutil k daleké cestě.
Určitě se vrátí, aby nám přinesly radost a krásné chvíle
v tomto kouzelném koutku
naší obce.
Bohumil Outrata

Naše kaplička
Málokterá obec na úrodné
Hané, postrádá uprostřed
bývalých selských usedlostí a skromných chaloupek
bezzemků líbivou, menší či
větší kapličku, ukrytou pod
korunami letitých lip. V naší
obci to mu není jinak. Ale
co my, občané o ní víme?
Proto, těchto několik řádek,
abychom o této skromné sakrální památce mohli poučit
náhodné návštěvníky obce.
Podle slov pisatele obecní
kroniky pana Zahradníčka,
se objevil písemný doklad
o kapličce v obci již v r. 1731
a to při prodeji panství. Byla
to jednoduchá, dřevěná srubová stavba, stojící v těsné
blízkosti cesty, vedoucí od
horního rozcestí s bytelnou
boží mukou dolů k chaloup20

kám, rozhozeným v blízkosti dřevěného mostu přes
Brodečku. Stísněný prostor
skromné kapličky nestačil
počtu poddaných, k jejichž
povinnostem patřila i povinná účast na nedělních
bohoslužbách, a kteří jen
s velkým odporem docházeli
do vzdáleného farního kostela v sousedních Nezamyslicích. A tak se obecní rada,
pod vedením starostyFrantiška Lasovského, rozhodla
k vybudování nové, zděné
a prostornější kapličky. Víc
jak třicet let se trpělivě čekalo a sbíral krejcar ke krejcárku, než místní zednický
mistr v r. 1868 předal hotové
dílo. Kapli, která překvapila
svojí šířkou, vysokou klenbou a dostatečným světlem,

čtyřmi velkými okny. Oltářní obraz sv. Floriana, jemuž
je kaple zasvěcena, je dílem
Josefa Hromádky z Litenčic.
Dřevěné, polychromované
sochy věrozvěstů, sv. Cyrila aMetoděje, zdobící oltář
a socha P. Marie od neznámého řezbáře,přežily řádění
zlodějů, kteří si odnesli po
násilném vniknutí do kaple,
avypáčení dvířek svatostánku, zlacenou monstranci,
dílo olomouckého zlatnického mistra a, podle zápisu
v inventární knize, majetek
farního chrámu v Nezamyslicích a čtyři vysoké mosazné
svícny s oltáře.Pozoruhodná
je Křížová cesta, dar od bývalého faráře v Nezamyslicích. Slavnostní svěcení nové
kaple v r.1868 se stalo neza-

Víceměřice

pomenutelnou slavností pro
celou obec a širokého Okolí.
Totiž olomoucký světící biskup v tutéž neděli světil také
zušlechtěnou a novým mramorovým oltářem i lavicemi
vybavenou kapli v klášteře
sester Dominikánek, na kterou byly zástupy občanů
zvědavi.
Kaple prošla v padesátých

letech minulého století generální opravou. V současné
době byla odstraněna vnitřní
omítka do výše jednoho metru, aby se odstranila vlhkost
zdiva. Přitom se ukázalo, že
obvodové zdivo je kamenné. Byla však nutná i oprava
vnější omítky. A tak jednoho
dne vyrostlo kolem dokola kovové lešení, zabzučela

míchačka a usilovnou prací
několika zedníků v bílém se
kapličkaukázala v novém,
krásném, v teplém sluníčku
zářícím okrovém kabátě.
Dík patří zastupitelstvuobce,že svědomitě plní závazek svých dědů i otcův
péčiotuto památku.
Bohumil Outrata

INFORMACE PRO OBČANY
Pozor na falešné energetiky a podvodné prodejce
V uplynulých týdnech došlo v sousedním přerovském
okrese k několika případům,
kdy byli senioři okradeni
přímo ve svém bytě, či domě.
Z toho důvodu Policie ČR
vydává toto varování i občanům obcí okresu Prostějov.
Scénáře těchto případů
jsou vždy velice podobné:
u dveří zazvoní muž vydávající se za pracovníka
společnosti dodávající plyn,
elektřinu či vodu. Poté, co
je vpuštěn do bytu předstírá
kontrolu zařízení či faktur
nebo smluv na jejich dodávku. Během této doby požádají seniora o sklenici vody,
spolupráci při kontrole zařízení, další doklady či přímo
o peníze v případě, že důvodem návštěvy má být vrácení přeplatku. Během návštěvy pak využijí nepozornosti
seniora a byt nenápadně prohledají a cenné věci odcizí.

Druhou nejčastější legendou je vydávání se za vnoučata, či za jejich kamarády.
V těchto případech pachatelé využívají strachu seniorů
o své potomky. Často je první kontakt navázán prostřednictvím telefonického hovoru, kdy se vydávají přímo
za vnuka. Senioři jsou tak
informováni například o dopravní nehodě vnuka a jeho
těžkém zranění, či nutnosti
zaplatit pokutu. Pro peníze
poté přichází jeho „údajný“
kamarád. Takhle však nepracují ani policisté ani zdravotníci. Pokud budete vnoučatům chtít dát peníze, vždy
jim je předejte pouze osobně,
či ještě lépe prostřednictvím
platebního příkazu v bance.
Preventivní rady:
• nikdy neotvírejte cizím a předem neohlášeným lidem

•
•

•
•

na dveře si pořiďte
bezpečnostní řetízek
a používejte ho
nemějte doma větší množství peněz.
Ty patří do banky.
V případě požáru, či
vloupání o ně můžete
snadno přijít
nikomu cizímu se nesvěřujte o cennostech,
které doma máte
protože si zloději
často předem tipují
své oběti, pokuste se
jim
neprozrazovat,
že jste staršího věku
(například v současnosti méně užívaným
jménem), či že žena
žije v bytě sama. Například na jmenovku
na zvonek či poštovní schránku umístěte
neutrální
příjmení,
než ženské jméno
(příklad: přestože žije
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•

žena sama, je bezpečnější označení Novákovi než Jenovéfa Nováková…)
pokud vás zástupce
firmy (E-ON, RWE –
Inoggy, Veolia) v místě bydliště navštíví,
chtějte vidět služební
průkaz a pokud není
návštěva
předem
ohlášená, nejprve si
telefonicky u firmy
ověřte. Teprve poté
můžete
pracovníka

•

vpustit do bytu k instalovanému zařízení
(elektroměr, plynové
spotřebiče apod.). Zástupce jiných firem
domů raději vůbec nepouštějte
nikdy se nenechte
tlačit do žádných rozhodnutí, vše si dobře
v klidu promyslete
a zvažte poradu s rodinnými příslušníky
(když zástupci firmy
řeknete, že takové

rozhodnutí nemůžete
udělat sami, ale musíte se poradit, minimálně vám to dá čas
si věc pečlivě promyslet)
udržujte dobré vztahy se sousedy. Nikdy
nevíte, kdy budete potřebovat jejich pomoc
pokud zaznamenáte
pohyb podezřelých
osob v okolí, vždy
kontaktujte policii.

•

•

připravované akce do konce června
24. 6. 2017
Sjezd rodáků a 700. výročí obce		
OÚ
8. 7. 2017	Mexiko cup				
SK Mexiko
29. 7. 2017	Pyžamová party				
SDH
26. 8. 2017	Mikroregion se baví – Pivín
2. 9. 2017
Soutěž mládeže a veteráni		
SDH
9. 9. 2017
Na bicyklech Němčickem – Vitčice
23. 9. 2017	Zájezd zahrádkářů – Sovinec, Paseka, Uničov

ZASTUPITELSTVO OBCE VÍCEMĚŘICE
si Vás dovoluje pozvat na

24. 6. 2017

12. setkání rodáků, bývalých i současných občanů Víceměřic,
spojené s oslavami 700. výročí od první písemné zmínky o obci
9,00 hod.
mše v kapli sv. Floriána

11,00 hod.
sázení stromů v Aleji
na počest výročí obce

10,00 – 12,00 hod.
prohlídka muzea, výstavy v košíkárně, prohlídka Mateřské školy,
prohlídka Domova u rybníka, vystoupení místní skupiny „Kluci“

13,00 hod.
začátek průvodu obcí –
sraz na fotbalovém hřišti

14,00 hod.
kulturní program v Bloudníku –
Vřesovanka, vystoupí děti z MŠ,
mažoretky, Hanácký soubor
Hruška, zpěvák Marián Vojtko
14,00 – 17,00 hod.
prohlídka muzea,
výstavy v košíkárně

19,00 hod.
k tanci a poslechu
skupina Předina
Výstava muzea a košíkárny bude
otevřena ještě v neděli 25. června od 10,00 do 16,00 hod.

SUDOKU
Snadné

Pro mírně
pokročilé
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