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Naše obec

Vážení spoluobčané,
za několik dní končí rok 2018. V posledním čtvrtletí roku se událo několik
významných událostí. V termínu 5. - 6.
října se uskutečnily volby do zastupitelstva obcí a do Senátu. Do sedmičlenného zastupitelstva byli zvoleni
zastupitelé ze čtyř volebních uskupení. Nové zastupitelstvo tvoří Eduard
Novotný – starosta, Jarmila Hubená –
místostarostka, Bc. Jarmila Zbožínková
– předseda finančního výboru, Luboš
Novotný – předseda kontrolního výboru, Petr Buriánek předseda kulturního
výboru, Jana Musilová - členka kulturního výboru odpovědná za občanské
záležitosti a práci s mládeží, Jaroslav
Ryška - člen finančního výboru, odpovědný za provoz hospody. Zastupitelé
se dohodli na změně, schválili vznik
tří výborů. Komise nebyly ustanoveny.
Výbory mají své kompetence, nebudou
se navzájem plést do činností. Od změny očekávám pružnější jednání.
Říjen byl měsícem oslav 100. výročí
vzniku Československé republiky. 16.
října proběhla beseda „Život v obci za
uplynulých 100 let očima a vzpomínkami obyvatel“. Besedu moderoval
p. Ševčík. Účastníci besedy měli příležitost si zavzpomínat na dění v obci
v různých etapách vývoje republiky,
prohlédnout si dobové fotografie. 19.
října byla zahájena v zasedací místnosti
obecního úřadu výstava „100 let republiky“. Výstavní materiály nám zapůjčili
pan Riegl z Kojetína, pan Vlč z Vrchoslavic a občané Víceměřic. Bylo možné
prohlédnout materiály přibližující prvního prezidenta T. G. Masaryka. Doku2

menty o vzniku a působení Československých legií. Dokumenty objasňující
rozpad Rakousko – Uherska a vznik
Československé republiky v roce 1918.
Návštěvníci měli možnost nahlédnout
do kronik obce. Obec ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů zorganizovala lampionový průvod k pomníku padlých, kde byla položena kytice.
V parčíku za kaplí proběhla výsadba
Lípy Republiky. Obec se přihlásila do
celonárodního projektu výsadby jubilejních stromů. Děkuji všem, kteří se
podíleli na přípravě oslav, zvláště hasičům za důstojný průběh lampiónového průvodu.
V listopadu se podařilo po stavebních
úpravách otevřít hospodu v Bloudníku. S otevřením se čekalo na plynovou
přípojku, aby při otevření fungovalo
topení. Napojení plynu realizovala
firma Quantum a.s. Hospodskou je
paní Zdeňka Zapletalová. Pro jednoho
pracovníka je to náročné, proto hledáme brigádníky na střídání. Zájemce se
může hlásit na obecním úřadě. Děkuji
paní Zapletalové za úklid po zednících,
zkulturnění prostředí a za rozjezd hospody. Vznikl důstojný, kulturní prostor
pro setkávání. Je to další krok k oživení
areálu Bloudník.
Za podpory MAS Hanácký venkov z.s.
z dotačního titulu Bezpečná a udržitelná doprava jsme realizovali projekt
„Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Víceměřice“. Pod tímto názvem se
skrývá vybudování tří zastávek a jejich osvětlení, pořízení měřičů rychlosti a vybudování spojovacího chod-
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níku stezky na nádraží s novou ulicí.
Stavební práce prováděla firma V.H.P.
Ivanovice s.r.o. Dodavatelem měřičů
rychlosti byla firma DAS – elektro s.r.o.
Realizací tohoto projektu se zvýší bezpečnost dopravy zejména v prostoru
před obchodem, kde docházelo k nebezpečným situacím, kdy se vykládalo
zboží, přijel autobus, po silnici jela další auta a do toho se chystal někdo přejít
silnici. Děkuji za pochopení a vstřícný
přístup manželům Molerovým a Novotným. Provoz na zastávkách byl zahájen s novým jízdním řádem.
V uplynulých měsících se realizovaly
i další drobnější akce jako výměna dveří v obchodě, oprava chodníku v ulici
k OH – Montu. Připravují se projekty
na příští rok.
Blíží se svátky a každoročně během prosince probíhá řada akcí jako Adventní prodejní výstava, Vánoční jarmark
v Domově u rybníka, zábavné odpole-

dne Možná přijde Mikuláš, Vánoční koncert v kapli, Setkání u stromečku. Mezi
tradiční akce patří vycházka „Z Kozlova
až na Předinu“, Silvestrovský ohňostroj
a Vítání nového roku na Kozlově. Během
roku obec a spolky uspořádaly celou
řadu různých společenských, kulturních
a sportovních akcí. Proto chci poděkovat
všem, kteří se na jejich přípravě podílejí,
ale i těm, kteří na ně přijdou. Jednotlivé
akce jsou totiž připravovány a chystány
pro lidi, pro Vás. Bez Vás by to ani pořadatele nebavilo.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům obecního úřadu a všem
zastupitelům za jejich práci a činnost
pro Víceměřice v roce 2018. Zároveň
bych rád popřál všem občanům, jejich
rodinám, krásné a pohodové svátky
a v novém roce hodně štěstí, lásky, porozumění a hlavně to nejdůležitější,
pevné zdraví.
Eduard Novotný, starosta

Usnesení č. 36/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 24. září 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání.
2. ověřovatele zápisu p. Buriánka a Bc. Zbožínkovou, předkladatele návrhu na
usnesení pí. Hubenou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou
3. rozpočtové opatření Mateřské školy
4. rozpočtové opatření Obce č. 9/2018
5. smlouvu o pronájmu kadeřnictví
6. zrušení výběrového řízení na pronájem hospody
7. smlouvu mezi Obcí Víceměřice a pivovarem Zubr Přerov
8. finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Hospic na sv. Kopečku v Olomouci
9. finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Babybox v Jeseníku
3

Naše obec

II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. čerpání rozpočtu Mateřské školy za prvních osm měsíců roku 2018
5. čerpání rozpočtu Domova u rybníka za prvních sedm měsíců roku 2018
6. čerpání rozpočtu Obce Víceměřice za prvních osm měsíců roku 2018
7. zprávu plnění záměrů v realizaci investičních akcí a údržbu majetku obce
8. výběrové řízení na pozici sociální referent
9. přípravy k 100. výročí republiky
10. zhodnocení volebního období 2014-2018
11. žádosti o kácení stromů

Usnesení č. 1/2018
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Víceměřice konaného dne 5. 11. 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ryšku a pana Luboše Novotného, předkladatele návrhu na usnesení paní Jarmilu Hubenou a jmenování zapisovatelky paní Miluši Burešovou
2. program jednání
3. funkci uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty
4. veřejný způsob volby starosty a místostarosty
5. starostu obce pana Eduarda Novotného
6. místostarostu obce paní Jarmilu Hubenou
7. vytvoření finančního, kontrolního a kulturního výboru
8. předsedu finančního výboru paní Bc. Jarmilu Zbožínkovou
9. předsedu kontrolního výboru pana Luboše Novotného
10. předsedu kulturního výboru pana Petra Buriánka
11. počty členů výborů (finanční a kontrolní výbor – předseda + 4 členové, kulturní výbor předseda + 9 členů)
12. členy finančního výboru – Jaroslav Ryška, Martin Kyselák, Eva Moudrá, Jan Kočí
13. členy kontrolního výboru – Jaroslav Horák, Vít Fialka, Zbyněk Matoušek,
Ing. Michal Hamala
14. členy kulturního výboru – Jana Musilová, Andrea Vaculíková, Anna Vránová, Jiřina Malčíková, Marcela Iránková, Marie Mézlová, Marie Štvrtecká, Romana Novotná, Stanislava Rábková
15. odměny neuvolněným zastupitelům v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 5. 11. 2018
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16. pravomoc starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v období 2018- 2022

Usnesení č. 2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 26. 11. 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu pana Buriánka a paní Musilovou, předkladatele návrhu
na usnesení paní Hubenou a jmenování zapisovatelky paní Burešovou
3. rozpočtové opatření č. 2/2018 Mateřské školy
4. rozpočtové opatření č. 4/2018 Domova u rybníka
5. rozpočtové opatření obce č. 11/2018
6. vnitřní směrnici č. 2/2018
7. finanční limit hotovosti v hospodě
8. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Víceměřice“
9. přílohu k usnesení zastupitelstva obce Víceměřice č. 2/2018 ze dne 26. 11. 2018
10. smlouvu o zrušení předkupního práva
11. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500,- Kč pro Mateřskou školu Němčice nad Hanou
12. ukončení provozu telefonní budky společnosti O2 na její náklady
II. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka
5. rozpočtové opatření č. 10/2018 – starosty obce
6. plán inventur na rok 2018
7. zprávu finančního výboru
III. Zastupitelstvo ukládá:
1. vypracování HACCAP do hospody – zodpovídá p. Ryška, nejpozději do zasedání leden 2019
2. finančnímu a kontrolnímu výboru provést minimálně jedenkrát měsíčně inventuru v hospodě
3. finančnímu výboru sepsání Pravidel k provozu a pronájmu hospody
4. řešit situaci s odpady v naší obci v souvislosti s novým zákonem o odpadech
– úkol trvalý pro místostarostku
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INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
ŘÍJEN – PROSINEC 2018
• od 9. 12. 2018 začaly platit nové jízdní řády a společně s nimi i začal provoz na nových autobusových zastávkách (zastávka u obchodu
byla odstraněna)
• byla otevřena zrekonstruovaná hospoda v Bloudníku
• na hřbitově proběhla výsadba zeleně
• byla přijata nová pracovnice pro agendu výkonu veřejného opatrovnictví
• v říjnu proběhly volby do zastupitelstva

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Víceměřice
na volební období 2018 - 2022
Volební strana č. 1 – Společně pro obec
Počet hlasů pro stranu: 554, hranice: 67,1
Kandidáti
Poř. číslo
Jméno a příjmení		
Počet hlasů
			
1.
Eduard Novotný			
120
			
2.
Emil Vydlák				
80
			
3.
Luboš Novotný			
82
			
4.
Petr Buriánek				
112
			
5.
Petr Rábek				
62
			
6.
Eva Moudrá				
41
			
7.
Romana Novotná			
38
			
8.
Ludmila Kozárová			
8
			
9.
Petr Mézl				
11
Volební strana č. 2 – OBČANÉ VÍCEMĚŘIC
Počet hlasů pro stranu: 306, hranice: 41,8
Kandidáti
Poř. číslo
Jméno a příjmení		
Počet hlasů
		
1.		
Jarmila Mézlová			
91
		
2.		
Jaroslav Horák				
53
		
3.		
Iveta Vydláková			
19
		
4.		
Martin Kyselák				
71
		
5.		
Stanislava Rábková			
14
		
6.		
Michaela Vystavělová			
22
		
7.		
Jiřina Malčíková			
15
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8.		

Roman Krivčík					

21

Volební strana č. 3 – „SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VÍCEMĚŘIC“
Počet hlasů pro stranu: 331, hranice: 45,1
Kandidáti
Poř. číslo
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1.		
Michal Hamala					
43
2.		
Jana Musilová					
58
3.		
Jiří Dostálík					
36
4.		
Zbyněk Matoušek				
51
5.		
Dagmar Novotná				
17
6.		
Tomáš Hrdý					
31
7.		
Jarmila Ostrčilová				
24
8.		
Jaroslav Ryška					
71
Volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů pro stranu: 160, hranice: 18,7
Kandidáti
Poř. číslo
Jméno a příjmení
Počet hlasů
1.		
Jarmila Zbožínková				
53
2.		
Libuše Iránková				
6
3.		
Andrea Vaculíková				
8
4.		
Marcela Iránková				
18
5.		
Kamila Dostálíková				
18
6.		
Vít Fialka					
17
7.		
Marie Štvrtecká				
19
8.		
Radka Menšíková				
9
9.		
Hana Zbožínková				
12
Finanční výbor
předseda: Jarmila Zbožínková
členové: Jaroslav Ryška, Martin Kyselák, Jan Kočí, Eva Moudrá
Kontrolní výbor
předseda: Luboš Novotný
členové: Zbyněk Matoušek, Jaroslav Horák, Michal Hamala, Jarmila Ostrčilová
Kulturní výbor
předseda: Petr Buriánek
členové: Jana Musilová, Marie Mézlová, Marie Štvrtecká, Jiřina Malčíková, Andrea Vaculíková, Marcela Iránková, Anna Vránová, Romana Novotná, Stanislava
Rábková
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoční svátky a přelom roku jsou období, které určitě každého z nás svádí
k rekapitulaci toho, co se nám povedlo,
čeho bychom chtěli dosáhnout, čím bychom chtěli svůj život obohatit a čeho
bychom se naopak rádi vzdali… Děti
naší mateřské školy spolu s paní učitelkami a ostatními zaměstnanci ušly od
začátku školního roku kousek cesty za
poznáním světa okolo nás, získaly nové
zkušenosti, dovednosti a prožily spolu
s kamarády hezké chvíle při společném
hraní a dovádění.
V tomto krásném čase se děti z naší mateřské školy připravují na příchod Vánoc.
Vyrobily adventní věnec, vykrajovaly
a zdobily perníčky, vyráběly vánoční ozdoby, které jste všichni mohli shlédnout
na vánoční výstavě v košíkárně.
Také jsme si velice užívali tradičních
předvánočních setkání při Mikulášské
nadílce ve školce. Mikuláš s andělem
a čertem přinesli dětem bohatou nadílku
- za to, že byly celý rok hodné a zlobily

tedy jen opravdu maličko a výjimečně.
Za dárečky děti nejenom poděkovaly,
ale předvedly všem třem návštěvníkům
krátké vystoupení. Čerta však stále po
jednom očku sledovaly. Na andělovi
mohly oči nechat, jak se jim líbil a Mikuláš v dětech budil určitý respekt. Ale tak
to má být. Trochu víc strachu a malinko
slziček bylo u mladších dětí, ale ani to
není nic neobvyklého a patří to k mikulášské atmosféře. Po odchodu Mikuláše,
panovala ve třídě opět pěkná, uvolněná,
příjemná nálada a hlavně spokojenost.
Příští týden nás čekají vánoční slavnosti ve školce, zpívání u obecního stromu,
vánoční koncert v MŠ, ale také vánoční
nadílka, na kterou se děti moc těší. Stromeček si raději nazdobíme sami, protože
Ježíšek má letos opět plné ruce práce.
Dovolte nám tedy v závěru tohoto roku
popřát Vám všem vánoční pohodu a vše
krásné a radostné.
Děti a zaměstnanci
MŠ Víceměřice

Vystoupení dětí na akci Možná přijde Mikuláš!
8

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení čtenáři,
rok 2018 bude za nějaký den minulostí.
V Domově u rybníka Víceměřice hodnotíme rok 2018 jako přelomový a to
z několika důvodů. Prvním důvodem
je oprava prádelny, která již řadu let vyžadovala zásadní rekonstrukci a druhý
důvod je oprava vstupu. Celá akce se
rozjela začátkem podzimu, renovace
vstupních dveří vyžadovala profesionální přístup a odbornost.
Náročná oprava si vyžádala pořádnou
dávku trpělivosti, ale výsledek stojí za
to. Jak se na zámek patří, vstup má být
honosný a jednou z hlavních dominant
celkového rázu budovy. Dnes se můžeme pochlubit vstupem, který každého
upoutá. Oživili jsme původní barvu,
která dveře zdobila ještě z dob minu-

lých. Naskytla se nám možnost, alespoň na chvíli se vrátit zpátky v čase.
Výsledek opravdu stojí za to.
Oprava prádelny byla akce, která se
konala v průběhu léta. Provizorní prádelna byla postavena v areálu Domova a mohla se rozjet samotná rekonstrukce. Stav prostor pro praní a sušení
prádla byl již delší dobu nevyhovující. Cílem rozsáhlé opravy byly nové
el. rozvody, připojení praček, opravy
zdiva a jeho odvětrání, omítky, obklady a dlažba. Do prostor praní a sušení
prádla byla umístěna vzduchotechnika s rekuperační jednotkou, která má
za úkol výměnu vzduchu v prádelně.
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Dnes je prádelna opět v plném provozu a těší se velké oblibě nejenom z rad
uživatelů, ale i zaměstnanců.
Jménem Domova u rybníka Víceměřice
přeji všem čtenářům hezké prožití vá-

nočních svátků v kruhu svých blízkých
a hodně štěstí v novém roce 2019. Budu
se těšit na setkání i v příštím roce.
Felipe Sánchez López,
ředitel

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Poděkování
Patriku Musilovi, Lukáši Musilovi
a Šimonu Janíkovi za pomoc kamarádovi, kterému se mu stal v létě úraz
při hře.

1. září 2018 Soutěž veteránů
Veteráni nezaháleli
Prvního září 2018 proběhl na hřišti
u Svodnice již 17. ročník závodů hasičských veteránů se stříkačkami PS - 8.
Letos nás zradilo počasí a na závěr přišel déšť. Přes to všechno byla účast soutěžních družstev dobrá, zúčastnilo se
osm družstev veteránů a čtyři družstva
žen. Po třech letech neúčasti přijeli veteráni Vřesovic, naopak chyběli obhájci
loňského 1. místa veteráni i veteránky
Hrušky. Letošní soutěž nakonec vyhrá-

li veteráni a veteránky Obědkovic, naši
borci obsadili 6. místo v závěsu kluků
Domova u rybníka, veteránky Mexika
obsadily tradiční třetí místo a odnesly si
pohár z rukou starosty 16. okrsku. Jako
host se předávání cen zúčastnila paní
senátorka Sekaninová. I když účast diváků vlivem počasí nebyla velká, celé
odpoledne proběhlo v přátelské pohodě, a tak se těšíme na příští ročník.
Ohni zmar!
Květoslav Špaček, starosta 16. okrsku

22. – 23. září 2018 Účastníci zájezdu
Ve dnech 22. a 23. září uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů Víceměřice pro
své členy a příznivce zájezd za krásami
východních Čech. Po časném ranním
mrholení vyrážíme směr hospital Kuks.
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Počasí se umoudřilo a prohlídka Kuksu
byla skvělá. Zvláště zaujaly Braunovy
sochy a muzeum lékárenství. Jen jednomu nejmenovanému účastníku to
nic neříkalo a posiloval se alkoholem.

Víceměřice

Po společném obědě v Jaroměři jsme
se přesunuli na vojenskou pevnost Josefov. Za svitu svíček jsme prošli tři
kilometry podzemních chodeb, které
dosahují délky 35 kilometrů. Vypitý
alkohol jednoho účastníka mu přivedl
lehký úraz hlavy, a tak musel být vyveden na denní světlo. Postaral se o ostudu a pokažení prohlídky ostatním. Poté
následoval odjezd na večeři a ubytování na hotel Zimní stadion v Náchodě.
Noc proběhla v klidu, pouze dva vytrvalci ji probděli na místní diskotéce. Na
druhý den nás čekala prohlídka zám-

ku v Letohradu a zajímavého muzea
řemesel. O nechtěnou zábavu se opět
postaral vypitý alkohol nejmenovaného účastníka, který byl na šrot a musel
být doveden do autobusu. Postaral se
tak o špatnou náladu zpáteční cesty.
Nakonec za trest byl dovezen domů
a ostatní se zúčastnili závěrečné večeře v Prostějově. Pro příště je potřebné
věnovat více pozornosti výběru účastníků zájezdu a předejít tak zbytečným
problémům a komplikacím.
Květoslav Špaček

13. říjen 2018 Výlet na Florii Kroměříž (ČZS, KD)
Na sobotu 13. října si zahrádkáři společně s klubem důchodců naplánovali
výlet na druhou část podzimní výstavy
Floria v Kroměříži s tématem Dušičky.
Výletu se zúčastnilo patnáct zájemců,
takže jsme ani nesháněli autobus a zajistili jsme cestu tam i zpět osobními auty.
Na výstavišti byly v halách připraveny
dvě expozice. Tou hlavní byla dušičková, neboli k památce zesnulých, takže
instalace a dekorace byly krásné, ale
smutné až nostalgické, ale přesto jejich
tichá prohlídka stála za to. Ve druhé
hale vystavovali zahrádkáři z organizací kroměřížského územního sdružení. Kusy dekorací se nesly ve stylu starých roubenek, kolekce výpěstků ovoce
a zelenin byly rozmístěny na slámě,
bedýnkách, v koších, na sudech či dřevěných paletách. Prostor haly byl doplněn starými zemědělskými stroji a nářadím, takže v expozici byly k vidění
pluhy, plečky, obracáky, žebřiňáky, kočáry, vozíky a další věci ze zemědělské-

ho dvora. Uvnitř mezi dekoracemi pak
byl starý malovaný příborník, truhlice,
vyřezávaný stůl a židle, kořenky, poličky s pytlíky bylin, … Aranžmá této expozice zahrádkářů byla velice precizní,
vyladěná, prostě krásná. V hale byla
dále možnost setkat se s odborníky
a redaktory časopisu Zahrádkář, prodával se zde med, hrála cimbálovka,
nebo zde byl k vidění tak trochu recesní, ale funkční šroťák na jablka „zkřížený“ s jízdním kolem, který ho poháněl.
Pošrotovaná jablka majitel ihned lisoval a ještě kapající čerstvý mošt nabízel
kolemjdoucím návštěvníkům.
V krytém venkovním areálu pak byla
možnost zakoupení kde čeho. Nejen rozmanité občerstvení, ale hlavně
i rostlinky, květiny, cibulky, stromky,
keře, koše, zahradní nábytek – na co si
člověk vzpomene. Nutno však říct, že
na této výstavě byla menší polovina
neřkuli jen třetina prodejců, jež bývají
v areálu obvykle při jarních Floriích.
11
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Výstavy jsme zhlédli, co jsme chtěli koupit, jsme koupili a pak jsme se
z areálu Florie individuálně přesunuli
na kroměřížské náměstí, kde se konal
„Jablíčkový den“. Uprostřed náměstí
kolem kašny byla vytvořena středověká tržnice s dobovými plátěnými
stánky a v nich byly ukázky starých
řemesel, či prodejci jablečných nápojů
a dobrot. Z řemeslníků zde byli řezbáři,
hrnčíři, ale i naši víceměřičtí košíkáři,
kteří předváděli pletení. V nabídce dalších stánků byly cidery, mošty, pro děti
byly připraveny kvízy s jablíčkovou
a ovocnou tématikou, možnost vytvoření a pochutnání si na vlastním jablíčkovém špízu obaleného v kokosu, skořici a cukru. V kašně plavaly nasypaná
jablíčka, které si zejména děti mohly
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nalovit, a pán u šroťáku jim z toho hned
namlel a nalisoval mošt do skleničky
zdarma. Nechyběl ani prodej jabloňových stromků a co mě hodně zaujalo,
byla výstavka snad třiceti druhů plodů
jablek a hrušní starých odrůd. Program
na trhu úžasně doplňovala svižná hudba kapely „DOCUKU“ z Valašského
Meziříčí, která hraje takový neurčitý
styl folku, rocku, beatu, lidovek i cikánských písní (jejich styl bych opatrně přirovnal k podobné kapele Fleret).
Rytmus jejich hudby nenechal nikoho
z návštěvníků jarmarku v klidu. Prostě
to chce zažít, vidět a slyšet. Jablíčkový
den byl krásnou tečkou v nádherném
říjnovém sobotním odpoledni při výletu do Kroměříže.
Petr Buriánek

Víceměřice

16. říjen 2018 Beseda k 100. výročí založení
republiky (KD, OÚ)
Na středu šestnáctého října připravil
klub důchodců společně s obecním úřadem vzpomínkovou besedu k stému
výročí založení československé republiky a o tom, jak během let v nové republice probíhal život ve Víceměřicích.
Po uvítání hostů starostou Eduardem
Novotným a po vystoupení dětí z mateřské školy, se ujal slova pan Ludvík
Ševčík, který si připravil stručný přehled z mnoha událostí v obci, které
vzpomínal a celou besedu moderoval.
V běhu besedy, kdy už jsme se dobrali
poválečných let, už se se vzpomínkami
přidávali i další zúčastnění. Beseda byla
doplněna fotkami z archivů rodin a občanů, které na plátno prezentovala Marcela Iránková. Na více než padesát let
starých fotografií ze škol, zájezdů i života v obci, návštěvníci pak společně od-

halovali identitu zobrazovaných osob
i míst. K pohodové atmosféře besedy
byl připraven šálek kávy či čaje, limonáda či slané pochutiny k zakousnutí. Příjemného podvečera se zúčastnilo přes
třicet návštěvníků, spíše vyššího věku.
Do poloviny besedy zde vydržela i hrstka školou povinných. Škoda, že se besedy o historii nezúčastňují i mladší generace domácích nebo nových obyvatel.
Jistě by se o obci, kterou si zvolili pro své
žití a pro výchovu svých dětí, dozvěděli
leccos zajímavého. Bohužel patriotem se
člověk nestává, ale rodí. Snad si pevnější
vztah k obci a zdravý patriotismus, větší
zájem o dění ve svém rodišti, vypěstují
nynější dětské generace. Je však otázka,
zda jim my nyní „mladší“ o historii obce
budeme mít co říct…			
Petr Buriánek

19. – 28. říjen 2018 Výstava k 100. výročí
založení Československa (OÚ)
Další formou připomenutí stého výročí
založení československé republiky byla
výstava, kterou připravil obecní úřad
v zasedací místnosti. Byly zde zapůjčeny
a vystaveny fragmenty a dokumenty od
dvou sběratelů historie a to od pana Riegla z Kojetína a pana Vlče z Vrchoslavic.
Na výstavě byly ke zhlédnutí originály i kopie dokumentů, výstřižků z dob
první republiky a jejího prvního prezidenty T. G. Masaryka, odlitek původ-

ního státního znaku, busty a další artefakty. Současně byly vystaveny i naše
obecní kroniky a matriky. Otevřeno
bylo rovněž i muzeum, i když zde jsou
spíše exponáty „mladší“, přesto však
zaznamenávají a vypovídají o letech
minulých. Výstavu a expozici navštívilo během deseti dnů, po které byla instalována, asi stovka návštěvníků.
			
Petr Buriánek
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26. říjen 2018 Lampiónový průvod a výsadba
lípy republiky (OÚ, SDH)
Vyvrcholením oslav a připomenutí vzniku československého státu ve
Víceměřicích se stalo v pátek 26. října
setkání občanů. V osmnáct hodin vyšel
z kopce, od Antoníčkového, průvod,
v jehož čele byly neseny vlajky a to československá, obecní a hasičská, které
byly následovány hasičskou jednotkou
s kyticí, velkým houfem dětí s rozsvícenými lampiony, jejich rodiči a dalšími
občany obce.
Slavnostní průvod došel až k pomníku padlých ve světových válkách, ke
kterému byla položena kytice. Starosta obce Eduard Novotný pak pronesl krátký proslov k připomenutí významného výročí, po kterém zazněla
původní československá hymna. Poté
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starosta vyzval přítomné k přesunu
účastníků do prostoru parku za kapli,
kde byla vysázena lípa republiky. Před
samotným vysázením byla nastoupena
hasičská jednotka s vlajkami a děti ze
školky zazpívaly – dle záznamů – oblíbenou píseň T. G. Masaryka, která bývá
i takovou nepsanou druhou hymnou
první republiky „Ach synku, synku“.
Slaboučké hlasy dětí podpořila svým
zpěvem i velká část zúčastněných. Po
skončení byly všechny děti vyzvány,
aby si lopatkou samy přihodily trochu
hlíny ke stromku, který je při dobré péči
bude provázet celým jejich životem. Po
dětech se mohli sázení lípy, symbolickým přihozením hlíny ke stromu, zúčastnit i všichni zájemci z řad občanů.
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Na závěr byli všichni přítomní pozváni
za kapli, kde pro všechny bylo připraveno „už tradiční“ teplé občerstvení –
černá, kroupová, zabíjačková polévka
s chlebem a teplý čaj na zahřátí (pro
dospělé trochu vylepšený rumíkem lékařským). Ale mnozí sáhli do vlastních
zásob v kapsách a tak se ochutnávali
i první letošní vzorky zkapalněného

ovoce. Při této příjemné atmosféře se
zúčastnění zdrželi i přes osmou hodinu večerní. Myslím si, že tato pohodová atmosféra přispěla k důstojnému
zakončení oslav 100. Výročí založení
československé republiky ve Víceměřicích.
Petr Buriánek

9. listopad 2018 Otevření zrekonstruované
hospody v Bloudníku (OÚ)
Druhý listopadový pátek v okolních
obcích probíhalo uspávání broučků,
zamykání studánek a další podobné
aktivity a akce před nastávající zimou,
ale my ve Víceměřicích jsme oživovali
a začínali nové dějství naší „živé wikipedie“ (jež je obdobou té internetové,
otevřené encyklopedie, kde se dovíš
všechno), v kompletně zrekonstruované místní osvěžovně s oficiálním
názvem „Hospoda v Bloudníku“. Původní budova hospody už byla v naprosto nevyhovujícím havarijním stavu, nevyhovovala ani hygienicky, ani
provozně, a proto byla na konci roku
2017 uzavřena. Během zimy se pak
ještě dolaďovaly práce s projektem
v březnu, po silných mrazech, se vlažným tempem rozjela generální rekonstrukce objektu. S blížícím se termínem
dokončení stavby se tempo zrychlilo,
ale přesto byla podána žádost o měsíční prodloužení termínu pro dokončení
stavby, což bylo do půlky prázdnin.
Abychom v tomto suchém a horkém
roce neuschli, zajišťoval nám pitný
režim pan Konečný v rybářském klubu, kterýžto získal, zejména přes léto,

řadu příznivců a sympatizantů, za což
rybářům patří dík.
Přestože druhý termín už byl dodržen, tak k otevření hospody dojít nemohlo ze dvou důvodů. Prvním bylo
to, že i přes třikrát veřejně vyhlašovaný záměr o pronájmu se nepřihlásil
žádný vhodný zájemce, a tím druhým
důvodem bylo čekání na vybudování
přípojky plynu, kdy se vyjadřování
k žádosti zaseklo na někde na povodí
Moravy. Nakonec zastupitelstvo rozhodlo, že se do provozování hospody
zkusíme pustit sami a konečně s počátkem listopadu jsme byli připojeni na plyn, takže dlouho oddalované
znovuotevření se mohlo uskutečnit.
Termín otevření byl stanoven na devátého listopadu. Rozzářenou, vytopenou, světlou, nezakouřenou,
vzdušnou hospodou první den prošlo
a občerstvilo se ke stovce návštěvníků
a hostů. Pro každého hosta byl připraven první nápoj zdarma a možnost
občerstvení z lákavého rautu na stolech. K pohodě hrála reprodukovaná
hudba. Sál hospody byl po celý večer
totálně zaplněný, někteří otužilci sedě15
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li i pod střechou na terase. Z příjemné
vnitřní atmosféry se málokomu chtělo
domů.
Dle reakcí a pochval zúčastněných se
podařilo vybudovat příjemný stánek
pro setkávání se. Je zde možnost zahrát
si děrovaný kulečník, chystají se zajistit šipky, padly i návrhy na pořádání
šachových turnajů či pořádání odpoledních znalostních kvízů pro mládež
a dospělé. Uvidíme, zda se něco ujme
a zda vydrží prvotní zájem o setkávání se v čistém a pohodovém prostředí.

Ještě bych chtěl připomenout, že celou
stavbu se podařilo zrealizovat bez dotace (neboť na tato zařízení se dotace
nevyhlašují) z finančních prostředků
obce, za což patří minulému zastupitelstvu (2014-2018) a zejména starostovi
obce velký dík.
Takže obecní hospůdka je otevřena,
zveme vás srdečně k návštěvě.

Petr Buriánek

OMLUVA
Redakce se velice omlouvá Julii Fidermákové. V minulém čísle obecního zpravodaje jsme chybně uvedli její jméno, které jsme zaměnili jménem její sestry. Proto
přikládáme ještě jednou gratulaci.
GRATULACE
ZA ÚSPĚŠNÉ REPREZENTOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY
NA MISTROVSTVÍ EVROPY V CHORVATSKU
V MAŽORETKOVÉM SPORTU PATŘÍ

JULII FIDERMÁKOVÉ
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ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči SDH Víceměřice v roce 2018
V letošním roce se na práci kolektivu
podílelo 26 dětí a 3 vedoucí. Nově se
nám přihlásilo devět dětí, z toho sedm
bylo z mateřské školy, což nám umožnilo složit nové soutěžní družstvo
mladších žáků.
Začátek roku byl jako každý rok hodně
různorodý. Děti doplnily masopustní
průvod v naší obci. Zúčastnili jsme se
Prostějovské uzlovačky, připojili jsme se
k celosvětové akci „Den Země“ sběrem
odpadků v katastru obce Víceměřice
a také jsme byli nedílnou součástí oslav
sv. Floriána v Němčicích nad Hanou.
Poté začala šňůra soutěží v požárním
útoku. Začátek byl trochu rozpačitý,
naše družstva jak mladších, tak starších žáků ne a ne dosáhnout na stupně vítězů. Po pěti soutěžích se smůla
prolomila a začalo se nám trochu dařit.

Celkem jsme se zúčastnili 14 soutěží
v požárním útoku, na kterých jsme získali jeden putovní pohár, dva poháry
za první místo, dva poháry za druhé
místo a čtyři poháry za třetí místo.
Náš kolektiv je také zapojen do celorepublikové soutěže „Hra Plamen“.
Jarního kola jsme se zúčastnili pouze
s družstvem starších, a to z důvodu
náročnosti soutěže na pohyb po stanovištích a plnění disciplín. Ale měli
jsme i zastoupení v kategorii dorostenců. Před soutěží nás oslovil člen SDH
Němčice nad Hanou, Tadeáš Vymazal,
zda na této soutěži může soutěžit za
náš sbor a my v tom neviděli žádný
problém. V kategorii dorost - starší si
na okresním kole vybojoval 1. místo
a postup na krajské kolo, které se konalo v Lipníku nad Bečvou. Na této soutě-
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ži, i když mu bojovnost nechyběla, obsadil 4. místo. Do podzimního kola se
již zapojili i naši nejmenší, u kterých šlo
víceméně o seznámení s disciplínami.
Tato sezona byla i ve znamení nákupu
nového sportovního vybavení. Požární
sport se stále zrychluje a je potřeba sledovat, co je na trhu nového a co přispěje
ke zlepšení dobrého výkonu družstva,
jak mladších, tak starších žáků.
Z dotace z rozpočtu Obce jsme zakoupili sadu sportovních hadic, dotace

z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám pokryla částečně náklady na startovné, stravu a zakoupili
jsme také dvě nové proudnice a sevřené úhly na rozdělovač. Olomoucký kraj
nám poskytl přes Okresní sdružení dotaci, ze které jsme nakoupili vzduchovku, buzolu a sadu startovacích čísel.
S dokoupením nových dresů pro mladé hasiče nám pomohl pan Petr Ocilka.
Luboš Novotný,
vedoucí mladých hasičů

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
V minulém čísle Naší obce jsem slíbil,
že si připomeneme, jak se zde žilo po
založení JZD - Jednotného zemědělského družstva. Po II. světové válce začala
obnova čsl. průmyslu a zejména po r.
1948 bylo nutné vybudovat a rozšířit
nové výrobní kapacity téměř ve všech
odvětvích, zejména ve strojírenství
a těžkém průmyslu. K tomu bylo zapotřebí značně zvýšit počet pracovníků.
Zdroj byl především na venkově.
Stabilizovat zemědělskou výrobu nebylo možné bez nových výkonnějších
strojů a technologií, vytvoření větších
ucelených ploch zemědělské půdy
a výchovy odborníků pro řídící funkce. Téměř v každém okresním města
byla zřízena Střední zemědělská škola
pro různé profese (Prostějov - drůbežáři, Vyškov, Přerov – pěstitel - chovatel, Kroměříž – mlékaři). Koncentrace
a modernizace zemědělství uvolnila
značné množství zejména mladých lidí,
kteří začali dojíždět za prací v průmyslových závodech do větších měst. Kaž18

dé ráno, pondělí až sobota, z naší obce
chodilo značné množství lidí na ranní
tzv. dělnické vlaky rozjíždějící se na
všechny strany z nádraží Nezamyslice.
Bylo již v minulém článku uvedeno,
proces zakládání JZD se neobešel
bez silného politického tlaku. Došlo
i k řadě křivd na lidech selského stavu. To byla negativní stránka, která se
v současnosti zdůrazňuje jako jedna
z mála věcí tohoto období a vůbec se
nehovoří o dalších souvislostech vývoje zemědělství do r. 1989. Uznání výhod dosažených výsledcích velkovýroby a podstatné zlepšení životní úrovně
pracujících v celém zemědělsko-potravinářském odvětví. Za značných
finančních nákladů státu se podařilo
vybudováním farem mimo osídlení
koncentrovat zde veškerou živočišnou
výrobu a další navazující činnosti. Tento proces v tak krátké době nemá ve
světě obdoby a byl oceňován odborníky nejen ze zemí celé Evropy. V r. 1989
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zajišťovala zemědělská a potravinářská
výroba z vlastních zdrojů 97 % veškeré spotřeby. Zbývající 3 % byl dovoz ze
zahraničí především jižního ovoce, koření a dalších v naší zemi neprodukovaných potravin. Dnes zajišťuje zemědělská výroba cca 50 % potřeby trhu.
Předcházející úvod byl nutný pro přiblížení dané problematiky, zejména pro
mladší generaci, která nemohla věci
prožít a posoudit je také svýma očima
a osobními zkušenostmi. V případě, že
Vás to nezaujalo, žádám o prominutí.
Nyní k událostem v naší obci. JZD bylo
založeno v r. 1957. Z větších zemědělců v obci se stali členy Čech Vojtěch č.
4, Novotný Miloslav č. 7, Novotný Jan
č. 8, Novotný František č. 12, Novotný

Miroslav č. 20, Kroupa Oldřich č. 20,
Vrána Alois č. 27, Novotný Jan č. 28, Pospíšil Vladimír č. 79, Surák Alois č. 83,
Novotná Marie č. 87. Dalšími členy se
stali malozemědělci, kteří vstoupili do
družstva se svými pozemky, zpravidla
1-2 kravami a drobným zemědělským
inventářem. Převažující počet členů ale
tvořili chalupníci (používal se i název
kovozemědělci, muži pracovali mimo
obec, ženy, které měly na starosti děti
před založením družstva, pomáhaly
od jara do zimy u sedláků a nově se
staly členkami družstva). Do družstva
vnesli jen svá malá políčka a svoji pracovní sílu. V následujícím období byla
celá plocha zemědělské půdy, přijetím
dalších členů, obhospodařována JZD.
Práci v družstvu našlo několik desítek
obyvatel naší obce, mužů i žen.
O velikosti hospodaření jednotlivých
skupin v obci (JZD, soukromý sektor,
ÚSP) svědčí státní nákup povinných
dodávek v r. 1958. Např. obiloviny:
JZD 424,75 q, soukromý sektor 446,75
q a ÚSP 58,44 q, vejce (výkup a nákup):
JZD 22.963 + 39.732 ks, soukromý sektor 6.048 + 11.781 ks.
Z původních vnesených pozemků zemědělské půdy bylo na základě zpracovaných plánů hospodářsko-technických úprav provedeno jejich scelení
do větších lánů pro efektivnější využití
nové mechanizace a snížení výrobních
nákladů. Po založení družstva byly
respektovány až na drobné výjimky
všechny stávající polní cesty, které oddělovaly jednotlivé části katastru. To
lze dnes ověřit pouze na katastrálních
mapách daného období. Tak zůstala
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i prostorová orientace názvů zavedená
před desítkami let našimi předky. Každý věděl, kde jsou Trávníky, Louky, Záplety, Podíly, Pololání, Padělky, Kozlov,
Spodní a Vrchní Kopce, Kratiny, Široké,
Aleje, Obecnice, Klínek, …
V současnosti rozorané a do lánu včleněné polní cesty je nutné, alespoň ty
hlavní a spojovací, při dalších pozemkových úpravách obnovit. Velikost
honů je dnes sice ekonomicky výhodná, ale z ekologického i krajinotvorného hlediska je pro život v přírodě
i zachování kvality půdy a celkovou
bezpečnost proti dlouhodobým potřebám přírody a tím i člověka, neúnosná.
K ustájení části krav byly využity volné
stáje v budovách na Pollákovém, zde
zřízeny kanceláře a sklady krmiv a dal-
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ších provozních potřeb. Část hovězího
dobytka – krávy, telata, výkrm byly až
do postavení nových stájí ponechány
ve chlévech některých zemědělských
usedlostí. U stáda krav byla nutná obnova, protože převážná část krav, které
byly vneseny při vstupu do družstva,
měla tuberkulózu a brucelózu. S postupným vybavováním traktory byl
snižován stav počtu koní. Poslední
pár zajišťoval potřeby navážení krmiv
a steliv po hospodářská zvířata. V péči
je měli Kroupa Oldřich a Svoboda
Květoslav. Počátkem 60. let družstvo
vlastnilo traktory – Zetor-25K – kultivační traktor s úzkými koly na průjezd
v řádkově pěstovaných plodinách, Zetor-25A traktor pro dopravu a polní
práce, Zetor Super 35, silnější traktor
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na dopravu i polní práce, pásový traktor D-54, pásový traktor K-20 pro polní
práce. Pomocí tažné síly traktorů byla
zajišťována převážná část všech polních a dopravních potřeb. Z STS (Strojní
a traktorová stanice) anebo smluvně byly
nakupovány služby pro některé činnosti, kdy nákup výkonné mechanizace pro
družstvo hospodařící cca na 240 ha zemědělské půdy byl finančně neefektivní.
Šlo např. o kombajny na obilí a kukuřici,
výkonnou řezačku na silážní kukuřici,
ořezávač a vyorávač cukrovky, …
V rostlinné výrobě byla pěstována celá
řada plodin. Řadu z nich dnes na našich polích v katastru obce neuvidíte.
Pěstují se zde jen čtyři hlavní plodiny:
řepka ozimá, pšenice, ječmen a kukuřice. Nenajdete cukrovku, brambory, jetel,
vojtěšku, větší plochy kořenové a další
zeleniny, hrách… Pro mnohé nová informace, pro pamětníky vzpomínka
o tom, jaké plodiny se plánovaně pěstovaly v počátcích družstva. Cílem bylo
zajistit soběstačnost ve výrobě i speciálních plodin a surovin.
Čekanka. Po několik roků byla pěstována čekanka, kořenová rostlina podobná
cukrovce. Měla stejnou technologii pěstování. Sklízela se na podzim a po vyorání a odlistění byla zavezena do Vitany
Prostějov ke zpracování. Zde byla nastrouhána, upražena a výrobkem byla
cikorka, doplněk při výrobě kávového
nápoje z žita.
Kmín. Dvouletá rostlina. V prvním roce
zasetá v meziřádku do širokořádkové
kultury ozimé řepky. V druhém roce
vykvetl a bylo sklizeno semeno kmínu.
Pěstoval se dle mé paměti jen jednou.
Hrách na zelené lusky. Zelené lusky

před úplným dozráním bylo nutné
sklidit ručně a hlavně v krátkém období. Práce se účastnili i rodinní příslušníci a odměna byla podle natrhaného
množství.
Mrkev a petržel. Obě plodiny byly
pěstovány na plochách cca 1 ha. Nevýhodou byla sklizeň až pozdě na
podzim a práce se překrývala s ruční
sklizní cukrovky. Mrkev byla pěstována jako hlavní plodina, ale několikrát
byl uplatňován i způsob výsevu na jaře
do širokořádkové kultury ozimě řepky,
kde do její sklizně mrkev vyklíčila a po
sklizni řepky byla na pole vyvážena
močůvka. Do podzimu vyrostla velmi
pěkná mrkev. Tak se na stejném pozemku sklízely v daném roce dvě plodiny
– semeno ozimé řepky a pěkná mrkev.
Cukrovka. Tato plodina se na našem
katastru každoročně pěstovala cca na
40 ha. V 50. – 60. letech patřila mezi
manuálně nejnáročnější kulturu, ale
zaujímala také největší podíl v objemu
krmiva (siláž ze skrojků a cukrovarských řízků) pro chov hovězího dobytka. K výsevu bylo užíváno osivo tzv.
klubíčko, v němž bylo několik semen
(2-5). Z vysetých semen vzrostl v řádcích poměrně hustý porost mladých
rostlin. Bylo nutné řádky přesekat
motykou asi na 15-20 cm a následně
po několika dnech provést tzv. „jednocení“. Lezlo se zpravidla po kolenou
a ručně se na třech řádcích ze skupinky
rostlin ponechala jen ta nejsilnější. Byl
požadavek k ní nahrnout trochu zeminy, aby vítr a sucho nepoškodili krček
rostliny. Ostatní se odstranily. Po čase
následovala motykou ruční okopávka
a v případě následného zaplevelení byl
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porost ještě jednou procházen a plevel
odstraněn. Na podzim sklizeň začala
vyorávkou třířádkovým traktorovým
vyorávačem, ručním vyházením vyoraných rostlin na hromádky a ručním
ořezáním bulev. Skrojky se dávaly na
jednu hromádku a ořezané bulvy na
druhou. Obojí bylo nakládáno ručně
a odvezeno. Skrojky do siláže a bulvy
do cukrovaru. Výnosy se pohybovaly
v rozmezí 350 – 500 q/ha. Práce na cukrovce zaměstnávala celé rodiny včetně
odrostlejších dětí, zejména při přesekávání, jednocení, okopávce a sklizni.
Jeteloviny – jetel červený a vojtěška
setá. Oba druhy jetelovin tvořily nezbytnou součást rostlinné produkce
pro výrobu čerstvé píce, převážně ale
k výrobě sena pro celoroční krmení
zejména hovězího dobytka. Obě mají
i významnou půdotvornou funkci svojí schopností vázat vzdušný dusík na
kořenech a tím jej dodávat do půdy.
Významná je i jejich meliorační funkce pro zlepšování struktury a kvality
půdy. Jejich nejdrobnější kořeny sahají,
zejména u vojtěšky, až do několika metrů hloubky. Vítaným ekonomickým
přínosem bylo pěstování osiva a jeho
prodej.
Máta lékařská. Dva roky plán určoval pro místní JZD i pěstování máty
lékařské. Byla zasázena u Kamenného
mostu k Poličkám na ploše cca 0,3 ha.
Máta se sklízela ručně 2x za rok. Odvážela se v čerstvém stavu do výkupu.
Problém nastal po skončení pěstování.
Je známo, že máta se množí zejména
podzemními oddenky a stačí kousek,
aby opět vyrostla celá rostlina. Netrvalo dlouho a během několika let byla
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při obdělávání půdy roztažena po celé
ploše na pravé části Aleje.
Námel – paličkovice nachová. Tři roky
družstvo pěstovala tuto cizopasnou
houbu, ze které byl následně vyráběn
tolik požadovaný přírodní penicilin.
Po zavedení průmyslové výroby se
s pěstováním námele skončilo. Houba
cizopasí v klase žita, kdy místo infikovaného zrna vyroste černohnědá hálka
o délce 1-2 cm. Pěstování začalo výsevem žita na šířku secího stroje s ponecháním chodníčku mezi řádky pro pohyb koně, který táhl očkovací a sklízecí
zařízení. Na jaře po vzniku klásků žita
před zákvětem jednotlivých květů bylo
provedeno jednoduchým strojem taženým koněm naočkování námele. Několik svislých válců se hřeby probodávalo
nakvétající klasy a z nádržky na ně byla
rozprašována očkovací látka námelu.
Po určitém čase v době zrání bylo vidět
úspěšnost očkování. Na klase vyrůstalo vždy několik hálek námelu. Přišla
doba sklizně. Tentýž základ stroje jako
při očkování byl opatřen opět svislými
válci, tentokrát na oklepávání dozrálých hálek. Pod válci byly vodorovně
namontovány plechové lodičky o délce cca 2,5 m a do nich oklepané hálky
padaly. Po sklizni byl námel vyčištěn
a předán k dalšímu zpracování.
Pokračování v čísle I /2019
Přeji všem příjemné Vánoce a po celý
rok 2019 především zdraví, pohodu,
dobré přátelské vztahy a také trochu
štěstíčka. Příjemný život v naší hezké
vesnici.
Ludvík Ševčík
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KERAMICKÝ KROUŽEK
V roce 2019 začínáme v úterý 5. března
a potom každé úterý od 16,00 – 18,00
hodin. Chcete začít s keramikou, pusťte se s námi do tvoření. Stačí správná
hlína, inspirace a dávka trpělivosti.
Procvičíte si jemnou motoriku a získáte zručnost. Už po měsíci si odnesete
pěkné výrobky, ze kterých budete mít
radost.
Těšíme se na nové zájemce všech věkových kategorií. Cena za dvouhodi-

novou lekci je 50,- Kč a jsme v prvním
poschodí Chráněného bydlení.
Info: Daniela Miková, 734 701 243

KULTURNÍ VÝBOR
Pro období 2018 – 2022 byly po letošních podzimních volbách vytvořeny tři
výbory. Finanční a kontrolní výbor (ty
jsou dané ze zákona) a výbor kulturní,
který nahrazuje několik komisí z minulého volebního období (sociální, přestupkovou a investiční). Když se řekne
kulturní výbor, většinou si představíte
jen gratulace k jubileím, vítání občánků
nebo nějaké kulturní vystoupení. Tyto
aktivity jsou samozřejmě také náplní
výboru a i nadále budou, ale do kulturního života v obci spadá téměř vše, co
se obce dotýká. Upravenost a pořádek
obce, veřejná zeleň a její údržba, místa
pro odpočinek, investiční akce vedoucí ke zlepšení a funkčnosti, udržování
tradic, propagace obce – prostě vše, co
se týká zvyšování standartu pro příjemné a kvalitní žití v obci. V kulturním výboru nyní pracujeme dva, Vámi
zvolení zastupitelé. Jedním je p. Jana
Musilová, která se bude zaměřovat spíše na již vzpomínané slavnostní úkoly,
kam patří jubilanti, gratulace, setkání,

vítání, společenské události, akce pro
děti a další kulturní akce. Druhým jsem
já, Petr Buriánek, tento výbor vedu
a samozřejmě budu spolupracovat na
vzpomínaných akcích, ale navíc budu
mít na starost spíše ty praktické věci
a potřeby pro život v obci jako je iniciování a lobování u zastupitelů za zeleň,
údržbu, pořádek, ekologii, investiční
akce a další. Na těchto úkolech s námi
budou společně pracovat i členky výboru: Marie Štvrtecká, Marie Mézlová,
Jiřina Malčíková, Anna Vránová, Stanislava Rábková, Marcela Iránková, Andrea Vaculíková a Romana Novotná.
Toto bylo krátké seznámení s činností,
náplní, cíli a i obsazením našeho výboru. Pokud byste měli nějaké návrhy na
zlepšování či zkvalitnění života v obci,
obraťte se na nás. Pokud budou návrhy reálné, zkusíme pro ně něco udělat.
Z těch, o kterých už jsme jednali, vzpomenu soutěž ve vaření gulášů, naučné
kvízy, návštěva zoo, výlet na Divadelní
máj do Němčic, kulturní představení.
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Uvidíme, co se nám podaří zrealizovat.
Ještě Vás možná poprosím, pokud Vás
čeká nějaká slavnostní událost, např.
zlatá svatba nebo podobně a chtěli byste znovu, slavnostně stvrdit své spolužití, včas se přihlaste. Bohužel podobné

události nemáme totiž, jak dohledat.
Těšíme se na společné příjemné žití
v naší obci.
Petr Buriánek,
předseda kulturního výboru

Pozvání na připravované akce
27. 12. 2018
31. 12. 2018
31. 12. 2018

Z Kozlova až na Předinu		
ČZS, KOPR, OÚ, SDH
Silvestrovský ohňostroj, 17 hodin		
SDH, OÚ
Vítání nového roku na Kozlově, 23,45 hodin ČZS

18. 1. 2019
19. 1. 2019
2. 2. 2019
16. 2. 2019
17. 2. 2019
2. 3. 2019

Hasičský ples
		
Dětské šibřinky
		
Zeliáda
			
		
Gořalka roku 2019
			
Setkání seniorů					
Masopust a ostatková veselice

SDH
SDH
ČZS
ČZS, SDH, OÚ
OÚ
SDH
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