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Naše obec

Vážení spoluobčané, čtenáři,
čas nezastavitelně ukrajuje z roku 2019.
Za pár dní končí první čtvrtletí roku.
První měsíce roku jsou na obecním
úřadě obdobím zpracováním inventur,
zpracováním výsledků hospodaření na
rok 2018, sestavením účetní závěrky,
zpracování daňového přiznání. Zpracovávají se různá statistická hlášení. Stále
větší část zabírá agenda opatrovnictví.
První měsíce roku jsou také obdobím
příprav žádostí o dotace. Zaměřili jsme
se na budovu školky. Je požádáno o dotace na opravu střechy a kompletní výměnu topného systému. Z rozpočtu Olomouckého kraje je požádáno o dotaci na
opravu památníku pozemkové reformy
v Bloudníku. Tím si připomeneme 95.
výročí zahájení pozemkové reformy ve
Víceměřicích. Ve své době to mělo obrovský význam pro sedláky, obec a její obyvatele, přestali být závislí na panském
dvoře. Byly podány žádosti i na další
drobnější akce. Během druhého čtvrtletí
uvidíme, jak jsme byli úspěšní.
Pracuje se na projektu revitalizace veřejné zeleně. Připravuje se záměr demolice budov, které obec v posledních
letech koupila. Připravuje se projekt
na rekonstrukci cesty (panelky) od
Domova k OH-MONTU. Významným
záměrem obce je odkup areálu za obchodem od majitelů JUDr. Josefa Víta
a Jany Stejskalové. Majitele zastupuje realitka Quantum a.s., s ní se jedná
o smlouvě. Řeší se možnosti financová-
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ní. Část ceny uhradíme z rozpočtu obce
a na větší část se bude brát úvěr. Jedná
se s několika bankami. Tímto krokem
bude uzavřena 15letá doba soudních
sporů, dohadů a spekulací, co v areálu
bude.
Na konci roku 2018 a v prvních měsících roku 2019 se uskutečnila řada společenských akcí. Byly to akce tradiční
Adventní výstava, Možná přijde Mikuláš, Vánoční koncert, Setkání u stromečku, Z Kozlova na Předinu, Ohňostroj,
Vítání nového roku na Kozlově, Hasičský ples, Šibřinky, Setkání seniorů, Zeliáda, Gořalka roku, Ostatky. Pořádané
hasiči, zahrádkáři a obcí. Ale objevily
se akce nové jako šipkový turnaj, zabíjačka v Bloudníku, Maškarní ples pořádané sportovci. Velmi oceňuji, že pan
Jaroslav Ryška a pan Zbyněk Matoušek
rozhýbali sportovce. Spolek SK Mexiko
přichází s novými náměty na pořádání
akcí a rozšiřuje tak nabídku možností
vyžití pro občany naší obce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci těchto akcí a svou činností přispívají k pestrému životu v obci.
Závěrem vám všem přeji slunečné jarní dny a krásné prožití velikonočních
svátků.
Eduard Novotný,
starosta obce

Víceměřice

Usnesení č. 3/2018 ze zasedání Zastupitelstva
obce Víceměřice konaného dne 17. 12. 2018
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu pana Luboše Novotného a paní Bc. Jarmilu Zbožínkovou,
předkladatele návrhu na usnesení paní Jarmilu Hubenou a jmenování zapisovatelky paní Veroniku Césarovou
3. rozpočet mateřské školy na rok 2019
4. rozpočtové opatření č. 5/2018 Domova u rybníka
5. rozpočet Domova u rybníka na rok 2019
6. odpisový plán Domova u rybník na rok 2019
7. přílohu č. 7 k úplnému znění zřizovací listiny Domova u rybníka Víceměřice,
p.o., ze dne 23. 9. 2013, vymezení svěřeného majetku k hospodaření
8. rozpočet obce Víceměřice na rok 2019
9. směrnici o účetnictví, směrnice č. 3 – hospodářská činnost
10. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. kupní smlouvu mezi obcí Víceměřice a firmou QUANTUM, a.s. – předmětem
je „Plynovodní přípojka Víceměřice obec“
12. schvaluje nového člena kontrolního výboru paní Jarmilu Ostrčilovou (odstoupil pan Vít Fialka)
13. plán práce ZO na rok 2019
14. plán práce finančního výboru na rok 2019
15. plán práce kontrolního výboru na rok 2019
16. plán práce kulturního výboru na rok 2019
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
4.
rozpočtové opatření č. 12/2018 – starosty obce
5.
záměr akcí na rok 2019
6.
zprávu finančního výboru
7.
zprávu kontrolního výboru
8.
zprávu kulturního výbor
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Usnesení č. 4/2019 ze zasedání Zastupitelstva
obce Víceměřice konaného dne 28. 2. 2019
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ryšku a paní Janu Musilovou, předkladatele návrhu na usnesení Bc. Veroniku Césarovou a jmenování zapisovatelky
paní Miluši Burešovou
3. nákup nemovitosti č. p. 83, parc. č. 16/2 v katastrálním území Víceměřic
4. rozpočtové opatření č. 6/2018 Domova u rybníka
5. rozpočtové opatření č. 1/2019 obce Víceměřice
6. podání žádosti na opravu hasičského auta z dotačního titulu Olomouckého
kraje
7. podání žádosti na opravu památníku pozemkové reformy z dotačního titulu
Olomouckého kraje
8. podání žádosti na opravu střechy MŠ z dotačního titulu POV Olomouckého
kraje
9. podání žádosti na opravu topení v MŠ z dotačního titulu MMR
10. podání žádosti na vybudování naučné stezky
11. plán rozvoje obce na 2019 – 2023
12. smlouvu o dílo mezi Obcí Víceměřice a Jaromírem Vláčilem, předmětem je
zhotovení projektové dokumentace ke společnému územnímu řízení a stavebnímu povoelní – komunikace od rybníka
13. smlouvu o bezúplatném převodu majetku, uzavřenou mezi Obcí Víceměřice
a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, předmětem je vlastnické právo k věcem – siréna a sirénový přijímač
14. dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o účetnictví
15. smlouvu o monitorování a ochraně objektu prostřednictvím pultu centrální
ochrany mezi obcí Víceměřice a firmou SBIS
16. nepřipojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
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
4. termín schůzky v Domově u rybníka
5. rozpočtové opatření č. 13/2018 – starosty obce
6. zprávu kulturního výboru
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Usnesení č. 5/2019 ze zasedání Zastupitelstva
obce Víceměřice konaného dne 11. 2. 2019
I. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu pana Jaroslava Ryšku a Luboše Novotného, předkladatele
návrhu na usnesení Jarmilu Hubenou a jmenování zapisovatelky paní Miluši
Burešovou
3. nákup nemovitosti č. p. 83, parc. č. 16/2 v katastrálním území Víceměřice
4. vyřízení úvěru ve výši 4.000.000,- Kč na dobu pěti let
5. rozpočtové opatření obce č. 2/2019
6. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
ve výši 1.700.000,- Kč mezi Obcí Víceměřice a Domovem u rybníka, p.o.

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Co nového u nás ve školce?
Letošní rok 2019 nezačal ani v naší školce příliš dobře, co se týká zdraví. Nejdříve jsme vysoké nemocnosti a chřipkám, které brousily kolem, odolávali,
ale nakonec skolila i naše děti a některé
zaměstnance. I přesto jsme toho hodně zvládli. Dvakrát navštívily děti divadelní představení v Němčicích nad
Hanou a jednou kino, kde se promítala
pohádka „O krtečkovi“, která se dětem
moc líbila. Rozhodli jsme se proto za-

pojit do soutěže a vytváříme společné
výtvarné dílo na téma „Krteček a jeho
kamarádi“, s kterým se budeme v soutěži prezentovat. Ve školce jsme měli
také 2x na návštěvě loutkové divadélko
„Sluníčko“ a divadélko „Šikulka“. Tyto
malá divadélka děti milují. Loutky,
maňásky a hlavně spolupráci s herci,
kteří děti zapojí do děje pohádky.
Po vánočních prázdninách jsme začali
ve školce nacvičovat pásmo básniček,
písniček a tanečků s tématikou „Máme
rádi zvířata“, které děti předvedly
svým rodinám a kamarádům na dětských šibřinkách v košíkárně. Rovněž
zpříjemnily odpoledne na setkání seniorů v Obci Víceměřice.
Tématu zdraví jsme přizpůsobili i školní vzdělávací plán naší MŠ. Děti se
toho dozvěděly spoustu o svém zdraví
a hlavně jak se o něj starat. Povídaly si
5
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o zdravém stravování a potřebě pohybu. Pokud to počasí dovolovalo, trávily
čas pravidelnými vycházkami a pozorováním přírody.
Připravujeme se na vynášení „Morany“
a připomínáme si lidové zvyky a tradice. Nejvíc se všichni těšíme na sluníčko a radovánky s tím spojené. Hlavně
pobyt na zahradě už dětem moc chybí,
ten jim vycházka nenahradí…
Opět také navštívila naši školku pracovnice firmy „Prima vizus“ a v rámci
projektu „Koukají na nás správně“ provedla dětem preventivní screeningové
vyšetření zraku. S touto firmou spolu-

pracujeme již osm let a za tu dobu se
podařilo u několika dětí opravdu včas
rozpoznat zrakovou vadu a začít ji léčit.
K malé změně došlo v logopedii. V současné době navštěvuje naší MŠ klinická
logopedka Mgr. Netopilová Eva, doufáme, že se s ní bude dětem i rodičům
dobře spolupracovat.
Blíží se také zápis dětí k povinnému
školnímu vzdělávání. Letošní rok se
budou hlásit pouze tři děti, s kterými
se intenzivně připravujeme na úspěšné
zvládnutí nelehkého úkolu. Věříme, že
vše zvládnou a budou úspěšní.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

Vystoupení dětí na setkání seniorů
6

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Jak jde čas v Domově u rybníka
„Čas letí jako bláznivý“ - těmito slovy
začíná známý hit Karla Gotta a i v naší
organizaci, ač se to nezdá, běží čas velice rychle. Oslavili jsme vánoční svátky
a přišel nový rok. V měsíci lednu probíhaly drobné úpravy v nově vzniklém
aktivizačním úseku. Celý aktivizační úsek byl vymalován a dovybaven
nábytkem, nyní ještě zbývá oprava
kuchyňské linky. Tento úsek zabezpečuje pro uživatele Domova s vyšším
stupněm postižení dopolední činnosti,
jejichž cílem je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, zvýšení fyzické kondice a rozvoj kreativity uživatelů. Dále nabízí pro své uživatele
řadu kroužků, mezi něž patří divadelní
kroužek, kreativní tvoření, kroužek vaření, domácí práce, počítačový kroužek, sportovní a hasičský kroužek. Uživatelé se učí obsluhovat běžné domácí
spotřebiče a připravovat si jednoduché
pokrmy.
Domov u rybníka Víceměřice se letos
poprvé zapojil do projektu „Jedeme
v tom společně“. Tento rok jde o 4. roč-

ník, který pořádá Domov pro seniory
Vrbno pod Pradědem. Cílem projektu
je aktivizace klientů v domovech pro
seniory České a Slovenské republiky.
Zároveň byla možnost přihlášení zaměstnanců. Tento projekt obnáší urazit
cestu z Pradědu do Splitu, která měří

2.000 km a tím motivovat seniory a zaměstnance k pohybu. Tato vzdálenost
se překonává na rotopedech po dobu
2 měsíců, v pracovních dnech od 930
do 1130. Tato velkolepá akce byla odstartována 1. 3. 2019 v 10 hodin online
přenosem a bude ukončena 30. 4. 2019.
Vyhlášení výsledků proběhne opět online přenosem 7. 5. 2019 v 10 hodin, kde
budou vyhlášeni a odměněni ta nejlepší zařízení a jednotlivci s nejvyšším počtem ujetých kilometrů.
7
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Dne 7. března proběhla ve společenské
místnosti oslava k Mezinárodnímu dni
žen. Pro přítomné ženy z Domova seniorů a Domova se zvláštním režimem
byl připraven kulturní program, bohaté občerstvení a každá žena obdržela
květinový dar.

uskuteční již 22. ročník „Pepíkovského
turnaje“, proběhne také loučení se zimou pod názvem „Vynášení Morany“.
Jako další proběhne celorepublikový
projekt „Ukliďme si Česko“, tradiční
„Jarní zábava“ a s jarem se rozloučíme
akcí pod názvem „Pálení čarodějnic“.

Na jarní dny připravujeme pro uživatele několik zajímavých akcí. Letos se

Antonín Hanslíček,
Vít Fialka, aktivizační úsek

8

Víceměřice

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Už je za námi sice kus nového roku, ale
přesto se ještě v některých příspěvcích
vrátíme do předvánočního času, kdy
v posledních měsících roku byla připravena spousta rozmanitých akcí pro občany, kdy si každý mohl najít tu svou par-

ketu a zúčastnit se některé z devíti akcí,
která mu byla blízká. Kvůli brzké uzávěrce časopisu už jsme je nestihli prezentovat a byla by škoda, aby nezaznamenány
zůstaly v hlubinách času. A proto si je trochu připomeneme v našich příspěvcích…

1. a 2. prosince 2018
Adventní prodejní výstava(ČZS)
Sychravé listopadové počasí dávalo
tušit, že už skončil teplý podzim, blíží
se zima a že se zimou tu budou opět
Vánoce. Vánočním svátkům předchází
čtyři adventní neděle a na tu první, už
několik let pořádají zahrádkáři adventní prodejní výstavu. A nejinak tomu
bylo i letos. O víkendu prvního a druhého prosince opět provoněla košíkárnu vůně svíček, jehličí a punče. I letos
jsme pokračovali v nastaveném trendu,
kdy přijmeme zboží od výrobců a prodejců do komise a za jejich cenu, je po
oba dny nabízíme návštěvníkům. Ty
tam jsou ale doby, kdy naše předvánoční výstava a trhy byly jedině v širokém okolí. Poslední roky, už většinou,
zejména obecní úřady v okolí, pořádají
předvánoční výstavky a jarmarky či
trhy v každé obci. S tím úzce souvisí
i to, že na všech těchto akcích je téměř
totožný sortiment výrobků, se kterým
prodejci objíždí výstavy. Stejné to bylo
i u nás. Některým prodejcům se zdálo,
že už u nás jsou okoukaní a moc toho
neprodají, tak zkoušeli nabízet své zboží jinde. Jiní zase měli myšlenky stejné,
tak přivezli své zboží k nám. Takže letos došlo k situaci, kdy nepřijeli pro-

dejci obvyklí, ale vystřídali je noví, což
bylo paradoxně ku prospěchu, neboť
množství zboží zůstalo, ale sortiment
se obměnil, takže bylo opět z čeho
vybírat. Novinkou na letošní výstavě
bylo i pouštění skořápkových lodiček
se svíčkou. V době neuvěřitelně dokonalých hraček a možností to byl pro
některé děti nezapomenutelný zážitek.
Ještě jsme měli připravené i lití olova
s výkladem, ale trochu jsme technicky
podcenili sílu plamene, takže jsme nelili. Snad příští rok?
Velkým plusem naší výstavy je i to, že
je dvoudenní a máme i něco navíc, co
zatím ostatní nemají. Kromě nabídky
zboží, příjemné atmosféry, teplého sálu,
bohatého sortimentu, je u nás i velký
prostor k posezení, dobrému občerstvení, či pokoušení štěstí v ruličkové recesní
tombole. To vše nahrává tomu, že se lidé
domluví, nebo se tu jen tak potkají a dají
si společně kafíčko nebo i další dobroty
z naší bohaté nabídky občerstvení. Třeba letos to byl náš extra poctivý zahrádkářský punč s úplnou absencí vody, ale
se spoustou ovoce dle výběru, zákusky,
domácí klobása, nebo topinka s kuřecí
maso-zeleninovou směsí a další pochu9
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tiny. Tento bonus s možností posezení,
besedy či dobrého občerstvení už začíná
tuto akci povyšovat z obyčejných předvánočních trhů na společenskou akci
a i to nás těší, že se k nám pravidelní

návštěvníci rádi vracejí a přidávají se
k nim další a další. A to je hlavním posláním této adventní výstavy – sbližovat
lidi. A snad se nám to daří…
Petr Buriánek

16. prosinec 2018
Vánoční koncert v kapli (OÚ)
Na třetí adventní neděli připravila obec
pro své spoluobčany oblíbený vánoční
koncert v kapli sv. Floriána. S úderem
osmnácté hodiny v zaplněném svatostánku přivítal starosta obce přítomné, krátkou řeč měl i pan farář, který
už předal slovo hudebnímu triu, které
letos bylo v obsazení: Ladislav Gazdag
– varhany a harmonika, Martin Dostál
– housle a Jana Nosková – zpěv.
V příjemné až povznášející se akustice
místní kaple, pak zazněly tóny od starších i současných autorů, jednotlivé

skladby byly uváděny vystupujícími,
kdy vždy měli připravenou nějakou
zajímavost o autorovi nebo vzniku
skladby. Pohodový pocit z hudby
v kouzelném prostředí zpříjemňovaly i dva tepelné plynové zářiče, které
ovlažily teplotu v kapli. Věřím, že po
skončení hodinového koncertu, každý
z návštěvníků podobně jako já odcházel domů s pohodovými pocity a bohatým kulturním zážitkem. 		
Petr Buriánek

19. prosinec 2018
Setkání u stromečku (OÚ)
Ve středu 19. prosince uspořádal obecní úřad a zastupitelstvo obce, společně
s kulturním výborem tradiční setkání
u stromečku. Opět jsme se po roce sešli se sousedy a spoluobčany u nazdobeného stromečku a před betlémem
před obecním úřadem. Po přivítání
starostou měly připravené své pásmo
písniček a básniček děti z mateřské
školy, které po jejich vystoupení vystřídala s vánočně laděnými melodiemi vrchoslavská kapela „Tak určitě!“.
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Pro přítomné byl připraven teplý čaj,
doplňovaný dle chuti i urychlovačem
tepla. Mezi návštěvníky pak chodily
s tácky cukroví, které samy napekly,
členky kulturního výboru, nechyběly
ani zahřívací kalíšky jablečné pálenky.
Po asi třičtvrtěhodinové produkci jsme
se všichni přesunuli do tepla košíkárny, kde už při posezení se návštěvníci
mohli občerstvit čajem s višňovkou,
kávičkou, zákusky či chlebem se škvarkovou pomazánkou. K pohodě hrály
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reprodukované melodie, které ve finále byly nahrazeny živou produkcí
vánočních písniček a koled v podání,
duchem věčně mladých, místních zpěváků a zpěvaček. Pohodová atmosféra

v košíkárně končila někdy po dvacáté
hodině. Děkuji všem návštěvníkům za
příjemně strávený podvečer a všem,
kteří se na zajištění této akce podíleli.
Petr Buriánek

27. prosinec 2018
Z kozlova až na Předinu (ČZS, SDH, KOPR)
Tři sváteční vánoční dny uběhly jako
voda a byl tu 27. prosinec, jež se po deset let stal pravidelným datem, pro recesní pohodovou povánoční sedmnácti-kilometrovou celodenní procházku
– „Z Kozlova až na Předinu“ a zpátky.
Letošní ročník už byl desátý jubilejní,
a jelikož se držím pravidla v dobrém
přestat, tak byl i zároveň ročníkem posledním. V takovém formátu v jakém
probíhal. Věřím, že podobná akce bude
pokračovat i v dalších letech a to buď
samovolně, nebo pod jinou taktovkou
a v novém kabátě. Za deset roků se
prostřídalo na procházce přes 130 tváří. Někteří šli jen jednou, někteří vícekrát, ale všechny ročníky neabsolvoval
nikdo (mimo mne, protože jsem musel
). Letošní derniérový ročník byl pochodníkům vstřícný. Na trasu vyrazilo
od vyhlídky patnáct turistů a další tři
se k nám přidali nad Poličkami. Bylo
příjemné počasí nad nulou, polní cesty byly ofouknuté, takže se trasa dala
projít s čistým oděvem i obuví. Během
let jsme si totiž po jednotlivých ročnících užili naprosto všechno. Mráz, vítr,
vánici, mlhu, déšť, bláto nebo vzájemné kombinace, takže tento „poslední“
výšlap byl luxusní. Na Předině opět

nechyběly špekáčky na opečení a teplý
čaj a samozřejmě jako obvykle, zde po
občerstvení materialistickém, následovala i troška toho duševna, kdy možná
naposled pod vysílačem zazněly verše
skládané každoročně aktuálně na oslavu tohoto pochodu. No a pak už následoval návrat do Víceměřic, nyní už
víceméně po pevných cestách. Zakončení a vyhodnocení proběhlo v nové
hospodě v Bloudníku. Zde byly všem
účastníkům předány diplomy za absolvování trasy a pro všechny bylo připraveno drobné občerstvení ve formě
domácích chlebíčků, letošní desátý ročník je za námi a necháme se překvapit,
zda se uspořádání podobné akce někdo
ujme. Chtěl bych poděkovat zahrádkářům a obecnímu úřadu, kteří věnovali
účastníkům občerstvení a samozřejmě
Sboru dobrovolných hasičů, kteří nám
po celou dobu tento catering přiváželi
na Předinu a poskytovali nám azyl při
zakončeních po celé ty roky. Zároveň
bych chtěl poděkovat všem, kteří se
během let pochodů účastnili a tím mě
utvrzovali v názoru, že podobné akce
pro relax a odreagování lidí má smysl
pořádat.
Petr Buriánek
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31. prosinec 2018
Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
V posledních minutách roku jsme opět
vystoupali individuálně na naši nejvyšší horu Kozlov k posezení u Vyhlídky, abychom se spolu s dalšími nočními
turisty pokochali pohledem na ohňostroje v dalekém i blízkém okolí. Počasí
nám opět přálo, bylo lehce nad nulou,
ovzduší bylo čisté, vyfoukané, takže se
nám skýtaly pěkné pohledy do všech
stran. Také letos se sešla asi třicítka
lidí, kteří si noční show v okolí nenechali ujít. Asi polovina pohledu-chtivých byla domácí a ta druhá byla spíš
z přespolních návštěvníků. Než jsem
stačil všechny přítomné zahřát teplým
čajem, už tu byla půlnoc a byl ten pravý čas k bouchání lahví sektem. Čaj
i bublinky zajišťují pro tuto příležitost

zahrádkáři. Mnozí účastníci, ale nezůstali jen u horkého čaje a přidávali si do
něj zahřívače a urychlovače z vlastních
zásob. Po společných přípitcích jsme si
zazpívali státní hymnu, a jelikož končil
rok se stoletým výročím republiky, tak
ani tentokrát nechyběla slovenská část.
A pak už jsme se kochali pěknými výhledy a společně jsme odhadovali místa, kde se nějaké větší světelná show
odehrály. Letošní rok byl nahoře trochu
hlasitější než obvykle, ale přesto si myslím, že se noční procházka a společné
přivítání roku opět vydařilo. Po odeznění světelných efektů jsme se vydali
po skupinkách dolů, ale přesto jsme šli
vzhůru – vstříc novému roku 2019.
Petr Buriánek

2. únor 2019 Zeliáda (ČZS)

Opět po roce nastal čas, ochutnat si
vzájemně zakonzervovanou zeleninu
a ovoce. A právě proto se uskutečnila v sobotu druhého února degustační
soutěž zeliáda, která se letos dočkala
svého již třináctého pokračování. Také
tentokrát se nám sešel dostatek vzorků
k ochutnání a tak opět po třinácté hodině, mohla vypuknout pečlivá a precizní příprava, soutěžících pochutin na
degustační stoly. Tým u přípravy je za
ta léta už také sehraný, každý přesně
ví, co má dělat a jak prezentovat vzorky na stolech, aby ochutnávání lahodilo nejen chuťovým buňkám, ale i na
pohled. Takže letos by mé zlepšující
připomínky, jako samozvaného pre12

zidenta soutěže, byly vlastně krokem
zpátky. 
Ale přesto se jedna velká změna, která
soutěž zase o krůček zlepšila, udála.
Byly speciálně ušité nové zelené zástěry s logem Českého zahrádkářského
svazu, ve kterých byli oblečeni všichni
pořadatelé ve výčepu i u degustačních
stolů. Po seznámení přítomných s pravidly a způsobem ochutnávání a hodnocení se degustátoři pustili s vervou
a zodpovědností do svého nelehkého
úkolu. Svědčí o tom, i odevzdaní na
160 vyplněných degustačních lístků.
Obvykle připravovaný počet lístků nestačil, musely se přidělat a posledních
asi deset hodnocení bylo vypsáno jen na
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čistých papírech. Množství vyplněných
lístků pak dalo pěkně zabrat našemu
dámskému výpočetnímu středisku, ale
vše se zvládlo a získané výsledky byly
zase o něco objektivnější. Po oficiální degustaci následovalo předání certifikátu
mlsouna roku, dětským ochutnávačům
a čas při sčítání hlasů byl zatím vyplněn
tombolou. Poté už byly předány diplomy a ceny vítězům v jednotlivých kategoriích. A jaké byly oficiální výsledky
třináctého ročníku Zeliády?
Zde jsou:
Výsledky víceměřické Zeliády 2019
Zelí - 17 vzorků
1. Záhorová Natálie
2. Buriánek Petr
3. Moudrá Ludmila
Okurky - 20 vzorků
1. Novotná Pavla
2. Křepelková Věra - Prostějov
3. Štéblová Jana
Přílohové zeleniny - 30 vzorků
1. Štéblová Jana - kečup

Organizátoři Zeliády
2. Sedláčková Eva - červená řepa s křenem - Tištín
3. Oulehlová Jana - houbové lečo - Brodek u Pv
Kompoty - 27 vzorků
1. Štéblová Jana - broskvový kompot
2. Buriánek Petr - kompot ze skorých jablek
3. Novotná Pavla - meruňkový kompot
Marmelády a džemy - 18 vzorků
1. Štéblová Jana - jahodová
2. Ambrožová Vlasta - rybízová - Prostějov
3. Novotná Pavla - jahodová
Ovocné mlsy - 7 vzorků
1. Buriánková Marie - ořechové škvarky
2. Záhorová Natálie - bezový med
3. Horáková Jarmila - bezový med
Ještě jednou všem vítězům gratulujeme, soutěžícím děkujeme za vzorky
a návštěvníkům za účast a koštování.
A hlavně děkuji také všem pořadatelům za zvládnutí organizace a za vytvoření příjemného pocitu všem přítomným z této akce.
Petr Buriánek
13
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3. únor 2019
Výroční členská schůze ČZS
Po zdařilé Zeliádě každoročně následující den probíhá v připraveném sále
košíkárny, výroční schůze zahrádkářů.
Nejinak tomu bylo i letos. V neděli třetího února se po čtrnácté hodině sešli
členové místní zahrádkářské organizace
na své slavnostní hodnotící schůzi. Po
tradičních oficiálních bodech jako jsou
výroční zpráva předsedy, zpráva pokladníka, hospodáře, kontrolní komise,
zhodnocení uplynulého roku a seznámení s plánem aktivit pro rok letošní,
po slavnostním ocenění členů, následovala ještě – jelikož byl zahrádkářský
volební rok – i volba nového zahrádkářského výboru. Ten dostal až na malou
obměnu (která proběhla ze zdravotních
důvodů), důvěru od členů i do dalších
let. Po oficiální části pak následovalo
občerstvení a volná zábava s možností degustace jablek, prohlídkou kronik,
fotek a dalších zahrádkářských zajímavostí. Potěšující je, že zahrádkářská organizace, i v současném trendu nezájmu
lidí něco dělat, funguje a členové se dle
svých zdravotních, fyzických, osobních
a rodinných možností, aktivně zúčastňují akcí pořádaných nejen pro nás zahrádkáře, ale i pro spoluobčany. I účast

na schůzi bývá téměř 95 %, což je velice pozitivní údaj. Členská základna už
po několik let se stále pohybuje kolem
čtyřiceti členů a mírně i dokonce narůstá, neboť nám členy, kteří nás bohužel
navždy opustili, nahrazují další zájemci o společné aktivity, které jsou blízké
přírodě. V posledních dvou letech je
potěšující i nárůst mládeže do patnácti
let, kdy už máme šest mladých členů
a členek. To nás zavazuje k hledání nové
zajímavé náplně, abychom je udrželi
u jejich vztahu k přírodě a vůbec v naší
organizaci. Je totiž hrozně obtížné najít
následníky, kteří budou nejen pasivními členy, ale budou chtít i něco dělat
a pokračovat v aktivním společenském
a veřejném životě. Takže se je budeme
snažit zapojovat do výstav a dalších
námi pořádaných akcí, a možná i podporovat při pěstování rostlin či podobných aktivitách, které jsou směrovány
k budování vztahu k přírodě. Tak nám
držte palce, ať se nám to podaří! A pro
všechny zájemce (všech věkových kategorií) o činnosti spojené s budováním
vztahu a vzájemného soužití s přírodou,
jsou u zahrádkářů všem dveře otevřené!
Petr Buriánek

16. únor 2019
Gořalka roku 2019 (OÚ, ČZS, SDH)
Letošní degustační soutěž v ochutnávání pálenek a likérů se uskutečnila brzy – již 16. února. Letošní počet
14

přihlášených vzorků byl až u našich
horních hraničních čísel. Sešlo se 17 pálenek z jádrovin a 15 pálenek z pecko-
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vin. Pozadu nezůstaly ani likéry, letos
soutěžilo 14 likérů ovocných a 5 likérů
krémových. Sešlo se relativně i dost návštěvníků. Ale tradiční malý problém
jsou degustátoři. Z dvanácti degustátorů (což je dobrý počet) byli jen dva
místní. Bojím se ročníku, kdy jednou
přespolní znalci pálenkových chutí nedojdou. U likérů to bylo obdobné. Je
velmi potěšující a dobré, že své vzorky
domácí přinesou, ale málokdo si troufá
na koštování. Ono to vypadá na stole
hrozivě, ta řada lahví k ochutnávání,
ale když se ochutnává střídmě, tak se
to dá zvládnout a skončit jen s veselejší náladou, bez opití, tak jak to i letos
degustátoři v pohodě zvládli. Letošní
ročník měl několik zajímavostí, změn
a vylepšení. Nějak náhodou jsme se
dopočítali, že už se letos koná desátý
kulatý ročník soutěže, kterou po celou
dobu společně pořádají zahrádkáři, hasiči a obecní úřad. Proto bylo i zahájení tentokrát slavnostnější. Vzorky přinášeli na stoly za zvuků slavnostních
fanfár z Libuše hasiči ve slavnostních
uniformách a zahrádkáři v nových slušivých zahrádkářských zástěrách a slamácích. Zajímavostí tohoto ročníku
bylo, že u nás degustoval i návštěvních
z jiné strany zeměkoule, až z daleké
Kolumbie, lékař, který zde studoval,
zůstal a nyní přednáší na Masarykově
univerzitě v Brně. A bylo vidět, že život
na Moravě ho zocelil, když bezproblémově prošel celou degustací pálenek
a pak ještě ochutnával i likéry, aniž by
se to na něm nějak projevovalo. Další
drobnou změnou bylo to, že se v letošním roce sešlo dostatek slivovic, a proto jsme mohli peckoviny operativně
rozdělit na švestkové pálenky a ostatní

peckoviny. A jak to všechno letos dopadlo?
Výsledky Gořalky roku 2019 - Víceměřice
ŠVESTKY
1. Vránová Marie
2. Horák Josef
3. Zůvala Petr - Hrubčice
OSTATNÍ PECKOVINY
1. Dvořák Jiří -meruňková - Němčice
nad Hanou
2. Kvíčala Pavel - třešnová -Němčice
nad Hanou
3. Žvátora Miloslav - rynglová - Dřevnovice
JÁDROVINY
1. Moudrý Aleš - hrušková - Dobromilice
2. Horák Jaroslav ml. - jablečná
3. Malčík Zdeňek - hrušková
OVOCNÉ LIKÉRY
1. Alánová Štěpánka - višňovka - Prostějov
2. Vránová Anna - višňovka
3. Zůvala Robert - višňovka
KRÉMOVÉ LIKÉRY
1. Horáková Jarmila - bílá čokoláda
2. Horáková Jarmila - ledové kaštany
3. Štébl Milan - vaječný likér
Troufám si říct, že se letošní košt vyvedl. A chci doufat, že se v příštím ročníku zúčastní víc degustátorů z řad domácích.
Petr Buriánek
15
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17. únor 2019
Setkání seniorů (OÚ, KV)
V neděli sedmnáctého února se v košíkárně Domova u rybníka konalo pravidelné každoroční setkání seniorů. Tuto
akci pro seniory z obce, ale i Domova
u rybníka, připravuje obecní zastupitelstvo spolu s kulturním výborem.
Setkání mělo pestrý program. Po přivítání a seznámení s programem, jehož
se ujal předseda kulturního výboru (na
kterého zbyl mikrofon) zahájilo odpoledne vystoupení dětí z mateřské školy
pod vedením svých učitelek. Po roztomilosti nejmladších, následovalo svižné vystoupení mažoretek z ORIONU
– Střediska volného času v Němčicích
nad Hanou. Po vystoupení mladých
slečen dostali slovo zástupci policie
ČR, kteří seniorům řekli pár slov o prevenci kriminality, a jak se zachovat
v neobvyklých situacích s uvedením
několika případů, jež se v okolí staly.
Po radách a doporučeních od policistů si vzala slovo místostarostka obce
Jarmila Hubená, která seznámila přítomné s akcemi, které se během uplynulého roku podařilo uskutečnit, a nastínila jim investiční akce, na kterých se
shodlo zastupitelstvo pro rok letošní.
Místostarostku u mikrofonu vystřídal
ředitel Domova u rybníka, který seniory informoval o činnostech, jež probíhají v Domově a o možnostech, jež
domov nabízí. Do třetice převzal mikrofon předseda kulturního výboru, aby
přítomné seniory informoval jakými
způsoby a co všechno předchází gratulacím u jubileí, o probíhajícím nákupu
nemovitosti ve dvoře za obchodem –
16

„Poláchovo“ a předběžných možnostech využití těchto nemovitostí. Dále
pak informoval o připravované akci
a možností přátelských setkání v červnu, na zábavném odpoledni s programem, které se bude uskutečňovat v následujících letech ve stejném termínu,
jako bývají setkání rodáků. Ty se nově
budou konat cca jedenkrát za pět let.
(Pro letošní rok se na tento termín připravuje Gulášvar – soutěž ve vaření
gulášů, s jejich následovným ochutnáváním a konzumací během odpoledne.
Odpolednem bude provázet a doplňovat country kaple „Nepijou“, na večer se
pak připravuje taneční zábava ze skupinou Předina.) Po mém monologu, který
kromě předání informací, sloužil hlavně
k vyplnění času, než se připraví tanečníci, následovalo vystoupení místních
žen a jejich taneční skupiny „Black and
white“. Po tanečním vystoupení žen odměněných zasloužilým potleskem, byl
konec první části a následovala volná
debata. Při ní už se na stoly rozneslo bílé
sudové víno a podával se řízek s bramborovým salátem. Po občerstvení ještě
následoval chutný zákusek a káva…
Asi po hodince klidu a prostoru k přátelským rozhovorům a besedám, od 16
hodin, opět přišli zahrát k dobré náladě p. Gazdag s harmonikou a p. Dostál
s houslemi, kteří během několika melodií rozezpívali košíkárnu. S malými přestávkami se pak hrálo a zpívalo až do
půl deváté, kdy už byl opravdu čas, pro
všechny vytrvalce ze zpěvného jádra,
vydat se k domovům. Chceme doufat
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v to, že se seniorské odpoledne zúčastněným líbilo a na příště od Vás seniorů
očekáváme podněty, jak program vylep-

šit či zdokonalit, nebo co třeba vynechat.
Je to zejména Váš den.
Petr Buriánek

Vystoupení “Black and white”

ZE ŽIVOTA SK MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Jak už je v naší obci zvykem, koná se
každoročně nespočet kulturních a společenských akcí. Všechny místní spolky
jsou si vědomy, že jakoukoli akci uspořádat není jednoduchý úkol, obzvlášť
z pohledu zajištění dostatečného počtu
organizátorů a pořadatelů. O to složitější je vymyslet a uspořádat nějakou „novinku“, popř. oprášit „starou“ událost.
V loňském roce se nám podařilo ve
spolupráci s obcí zrealizovat 1. ročník
běhu „Poznej Víceměřice“, který pro
rok 2019 připadne na sobotu 1. 6. 2019
a bude probíhat v podobném duchu
jako v roce 2018 (běhy + letní kino).

V mezi-sváteční době, v pátek 28. 12.
2018, jsme uspořádali ve spolupráci
s řeznictvím Frgál Nezamyslice „Obecní zabíjačku“, která probíhala v areálu
Bloudníku (v rybářské baště a pohostinství). V kotli se vařila výborná bílá
zabíjačková polévka, prodávalo se
maso, tlačenky, jitrnice a v udírně se,
ne na dlouho, ohřály klobásky. Brzy
v odpoledních hodinách bylo „vyjezeno“ . A aby neskončilo jen u jídla, tak
jsme přidali trochu „pohybu“ a otestovali funkčnost automatu na šipky a poměřili jsme síly a schopnosti v šipkařském turnaji. Do turnaje bylo zapsáno
17
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celkem 16 osob, které byly rozlosovány
do 2 skupin. Hrála se klasická 501 bez
„double“. Do finálové skupiny si vyházelo postup 10 osob. Po velmi vyrovnaném souboji všech účastníků finálového klání se umístil na:
1. místě Vít Soldát (Víceměřice - výhra
kávovar)
2. místě Tomáš Brabec (host z obce Vrchoslavice – výhra větší tác zabíjačko-

vých specialit)
3. místě Michal Hamala (Víceměřice –
výhra menší tác zabíjačkových specialit)
V zahájené tradici budeme i v letošním
roce pokračovat a rádi vás uvítáme, jak
při ochutnávce zabíjačkových specialit,
tak i na šipkovém turnaji. Všem organizátorům, sponzorům a zúčastněným
děkujeme za hladký průběh akce.

Obr. 1: Zabíjačka a turnaj v šipkách 12/2018
Pro letošní rok 2019 jsme se rozhodli doplnit plesovou sezónu v naší obci
o druhý ples, který jsme nazvali
1. Maškarní ples jako MEXICO Víceměřice, připadl na pátek 22. 2. 2019 a konal se v prostorech košíkárny. Jako oděv
pořadatelů jsme využili náš nový „stejnokroj“ (nové dresy SK Mexiko) a jak
už se u Mexičanů sluší a patří, tak jako
hlavní „symbol“ plesu bylo „SOMBRÉ18

RO“ v popředí před kaktusy a tequilou
. Plesu se zúčastnilo okolo 120 hostů,
jak místních, tak z okolí, pro které se stala hudba, jídlo, pití, TOMBOLA a skvělá
atmosféra maškarního plesu příjemnou
párty. A když přišla chvíle „Po kalíšku
dáme, pak si zazpíváme…“ neskončilo
jen u výborného jídla (kuřecí/vepřový
řízeček s bramborovým salátkem, převalované vdolečky, chlebíčky), ani u pití
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(pivečko, vínečko, rumík, aj. aperitivy),
ale byly taženy slosovatelné vstupenky a vyhodnoceny tři nejlepší masky.
Tombola čítala okolo 100 cen, z toho 10
hlavních (zájezd do Chorvatska, 2 vstu-

penky na Premier league, let vrtulníkem
atd.). A nesmíme opomenout dražbu hokejového dresu hvězdy „Komety Brno“
Tomáše Plekance s jeho podpisem, kde
výtěžek putoval do MŠ Víceměřice.

Obr. 2: Pořadatelé plesu
Velké poděkování patří všem pořadatelům, obzvlášť Jaroslavu Ryškovi za
úsilí při organizaci plesu i zajišťování
sponzorských darů. Neopomenutelné
díky patří také všem sponzorům, kteří se velkou měrou zasloužili o úspěch
plesu, všem hostům (maskovaným
i těm nemaskovaným), bez kterých by
se ples neobešel a všem ostatním, kteří
se jakkoliv podíleli na průběhu plesu.
Ještě jednou díky a s vámi všemi se budeme opět těšit na příští Maškarní ples
jako MEXICO Víceměřice 2020.
Obr. 3: Nejlepší masky 1. Místo (Michala
Vystavělová a Renata Kroupová – Víceměřice / Dobromilice, alias černoši)
19
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Obr. 4: Nejlepší masky 2. Místo (Jiří Lonc a Lenka Barnetová – Doloplazy / Prostějov,
alias upíři)

Obr. 5: Nejlepší masky 3. Místo (Zbyněk Křepelka – Víceměřice, alias Mexičan)
20
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Nadcházející kulturní a sportovní akce
SK Mexiko pro rok 2019:
-

4. 4. 2019, 18:00 v pohostinství v Bloudníku – členská schůze,
5. 5. 2019, dopoledne tradiční hodový fotbal (svobodní versus ženatí),
1. 6. 2019, 2. ročník běhu „Poznej Víceměřice“,
13. 7. 2019 Mexiko cup – 13. ročník Memoriálu Antonína Dostálíka.
12 / 2019 Obecní zabíjačka a turnaj v šipkách

Rozpis soutěžních utkání pro jarní část nové
fotbalové sezóny 2019/2020:
1.

Turnaj, sobota 13. 4. 2019, hřiště Dřevnovice
10.00 SK MEXIKO – FC ZAVADILKA PV
11.00 TJ OHROZIM – SK MEXIKO

2.

Turnaj, sobota: 27. 4. 2019, hřiště Dřevnovice
8.00
SK MEXIKO – BÉCI SOKOL 2 PV
9.00
FC JUNIORS HLUCHOV – SK MEXIKO

3.

Turnaj, sobota: 11. 5. 2019, hřiště Víceměřice
10.00 SK ČEHOVICE,HLUCHOV - SK MEXIKO
11.00 SK MEXIKO – TTCE KLOPOTOVICE

4.

Turnaj, sobota: 25. 5. 2019, hřiště Dřevnovice
11.00 SK DŘEVNOVICE – SK MEXIKO
Michal Hamala, místopředseda SK Mexiko

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
Pokračování navazující na první část uvedenou v Naší obci č. IV/2018.
Úrodu sklizenou z polí bylo nutné
hospodárně využít. Část byla prodána
v rámci předepsaných tzv. dodávek do
výkupu – obilí, cukrovka, brambory,
zelenina. Druhou část k zajištění výživy chovaných hospodářských zvířat
bylo nutné uskladnit a postupně zpracovat až do nové sklizně v následujícím
roce. Byla to část obilovin, brambor,

krmné řepy, siláže, usušených pícnin
a slámy. Vhodné kapacitní prostory
byly pouze pro obiloviny v objektu
nad stájemi v areálu Pollákovo. Seno
bylo skladováno ve stodolách Za mlaty
/dnes zde stojí rodinné domky manželů Zbyňka a Simony Matouškových,
Luboše a Blanky Novotných a Milana
a Jany Štéblových/. Sláma byla z pře21
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vážné části uložena ve stohu na volné
ploše. Postupně byla po celý rok navážena do jednotlivých stájí. Siláž složená
ze skrojků cukrové řepy a cukrovarnických řízků z cukrovky byla skladována
volně na hromadě a proti promrzávání zakryta balíky svázané slámy. Při
tomto způsobu uskladnění docházelo
k velkým ztrátám, a proto byly postupně vybudovány uvnitř farmy dva silážní žlaby /později spojeny v jeden velký
funkční silážní žlab/.
Komplikovanější bylo skladování
brambor a krmné řepy. Sadbové brambory se ukládaly do sklepa pod kancelářemi v areálu Pollákovo. Krmné
brambory, určené zejména pro výkrm
prasat a krmná řepa byly krechtovány.
Protože se dnes takový způsob uskladnění již nepoužívá, pokusím se o jeho
stručný popis. Do volné plochy půdy
se vyhloubil obdélníkový zářez o ploše
cca 2,5 x 10 m. Hloubka byla cca 30 cm.
Uprostřed na zemi byl umístěn z latí
vyrobený trojboký větrací rošt a kolmo na něj ve vzdálenosti 3-4 m od sebe
svislé čtyřboké větrací komíny. Na takto připravený systém zajišťující provětrávání uložených plodin byla do tvaru jehlanu po celé délce naskladněna
řepa nebo brambory. Následně z boku
po celé ploše byly naskládány balíky
slámy a ve vrstvě 15-25 cm naházena
hlína. Podélné a kolmé rošty umožňovaly stálé větrání skladovaných plodin. V zimě při větších mrazech se čela
spodních roštů ucpávala slámou, a tím
bylo zabráněno pronikání mrazivého
vzduchu do skladovaného prostoru.
Skladník pravidelně kontroloval teplotu pomocí tyčkového teploměru a prováděl zákroky proti možnému zmrznu22

tí anebo přehřátí uvnitř krechtu. Takto
byla skladována běžně i kořenová zelenina /mrkev, petržel nebo sazečka
cukrovky, hlávkové zelí…/.

Nákres krechtu na uskladnění brambor a řepy.
Za období samostatného JZD Víceměřice vypukly tři požáry. Prvním bylo
vznícení uložené slámy v půdním prostoru nad nově vybudovanou porodnou prasat. Dnes zde hospodaří ekozemědělec p. Bogár s rodinou. V půdním
prostoru stavby byla uložena sláma
určena k podestýlce prasat. Sláma
byla shazována dolů přes ponechané
stropní otvory. Bylo nutné rychle vybudovat celou novou střechu. Ke ztrátám zvířat nedošlo. V r. 1960 a 1961
shořely dva velké stohy slámy. V každém z nich byla uložena roční sklizeň
pšeničné slámy určené k podestýlce chovaných hospodářských zvířat.
V r. 1960 byl stoh umístěn vedle polní cesty do Nezamyslic nedaleko zde
stojícího hraničního kříže. V r. 1961 byl
stoh vybudován blíže k farmě družstva a to v místě nedaleko dnes stojící
dílny. Stanoviště stohů byla v souladu s platnými předpisy a to zejména
v bezpečné vzdálenosti od železničních tratí. V té době převládaly parní
lokomotivy a při nedodržení bezpečné
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Družstevníci na zájezdě. Zleva klečící: Švarcová, Moudrá a Brandstetterová, stojící zleva:
Sovíková, Formánková, Malčíková, Grošková, Hrdá, Ševčíková, Svobodová, Surák a Novotný M.
vzdálenosti hrozilo nebezpečí zapálení od odletujících jisker. Hořící stohy
se prakticky nedají uhasit. Provádí se
jen hasičský dohled nad postupných
prohořením celého stohu. Shořením
stohů vznikla družstvu značná ztráta,
zejména když hořelo dva roky po sobě.
Obětavě pomohla ze svých zásob okolní JZD. Znamenalo to ale významně
vyšší náklady na dopravu a celkovou
pracovní náročnost. Pachatelé založení
požáru stohů nebyli nalezeni. V lidech
ale působí svědomí. Zejména když se
jedná o špatné chování. Tak tomu bylo
i v tomto případě. S odstupem času ve
slabé chvíli si ulevil jeden člověk a promluvil. Jména žháře i člověka, který ho
k činu navedl, zná několik lidí v obci.
Události se staly, jsou již dávno za námi
a nemá význam je znovu oživovat.

Zemědělské družstvo po dobu samostatného hospodaření vybudovalo
všechny nové budovy. Po sloučení do
většího celku nebyla ve Víceměřicích
postavena žádná další budova nebo
nové zařízení. První byla postavena
porodna prasnic za Lasovským. Čas
ukázal, že zde není možné vybudovat
ucelenou farmu, a proto bylo vyčleněno území mezi prostějovskou tratí
a zástavbou obce navazující na využití
hospodářských budov Pollakovo. Postupně byly vybudovány mostní váha,
kravín /dnes stolárna/ s protilehlým
skladem na seno a slámu, silážní žlaby,
odchovna mladého dobytka /zbourána/, sušička zrnin, přístřešek na stroje
a v závěru období dílny na opravu zemědělských strojů. Sušička zrnin byla
postavena mezi prvními a sloužila k su23
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Vrána František

Řezníček František

šení vlhkého zrna, ale především semene řepky pro několik zemědělských
družstev z okolí. Přistavena byla k staré
budově i přípravna objemových krmiv
s příjezdem z farmy. V průběhu postupné výstavby a zvýšení potřeby vody byl
ze studny v usedlosti Vojtěcha Čecha
proveden přívod až do prostoru farmy.
Stoupající potřeba vody si vyžádala vybudovat samostatnou studnu na konci
Školní ulice, která je stále funkční.
Hospodářskými výsledky se JZD Víceměřice řadilo do první poloviny všech
družstev. Do r. 1960 na okrese Kojetín,
následně v okrese Prostějov. Dobrých
výsledků bylo dosahováno v rostlinné
i živočišné výrobě. V živočišné výrobě pracovaly obětavé a zodpovědné
pracovnice, kterým patří za jejich práci
úcta a poděkování. Nemohu jmenovat
všechny, možná bych na některou zapomněl a to by nebylo správné. U jedné z dojnic byla dosažena roční dojivost
více než 10.000 litrů mléka. Dnes už to
není žádná výjimka, ale ve své době šlo
o významný úspěch. Na tomto úseku
výroby se projevovala zejména každodenní promyšlená činnost a vedení
pracovních kolektivů dlouholetým zoo24

Pospíšil Vladimír

technikem a později i předsedou Vladimírem Pospíšilem.
Družstvo se prostřednictvím vedení
i svých pracovníků významně podílelo
na rozvoji obce. Po celou dobu byla dobrá spolupráce s vedením obce. Pomoc
přicházela při potřebné dopravě stavebních materiálů, nasazením mechanizace
a stavebními pracemi stavební skupiny.
Zděná autobusová zastávka u silnice
Doloplazy – Nezamyslice byla postavena pracovníky a na náklady JZD.
Po dobu hospodaření samostatného
JZD Víceměřice vykonávali postupně
funkci předsedy Čech Vojtěch, po něm
jeden rok Vrána František. Několik
roků denně dojížděl na mopedu /v létě
i v zimě/ předseda Řezníček František
z Hrušky. Za jeho působení došlo ke
stabilizaci hospodaření, výstavbě části
objektů a zvýšení odměňování všech
pracovníků. Po jeho odchodu do důchodu byl zvolen do funkce předsedy
Pospíšil Vladimír, který i nadále vykonával funkci zootechnika. Byla dokončena výstavba hospodářských budov,
obnovena část dopravních prostředků
a další mechanizace o výkonnější stro-
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je. Významná byla podpora dětem ve
škole. Všichni předsedové před zakládáním družstev pracovali jako soukromí zemědělci.
Rozvoj nové výkonnější techniky
usnadňující lidskou práci a zvyšující
produktivitu výkonu pracovníků ve
všech oblastech zemědělské výroby si
vyžadoval změnu. Samostatné družstvo nemělo dost finančních prostředků na zakoupení obilního kombajnu,
samochodné řezačky píce, sklízeče
cukrovky,… Neobhospodařovalo ani
dostatečné plochy k tomu, aby nová
výkonná technika byla efektivně využita. Bylo rozhodnuto vytvořit větší
ekonomické celky sloučením několika
původních družstev /původně jedna
obec = jedno JZD/.
Od 1. ledna 1973 bylo sloučením ustaveno nové JZD 1. máje Nezamyslice,
které obhospodařovalo pozemky v katastrech Nezamyslice, Těšice, Dřevnovice, Víceměřice, Doloplazy a Poličky.
Vytvořila se možnost nakupovat výkonnou mechanizaci a postavit zemědělské
stavby pro podstatně vyšší koncentraci
hospodářských zvířat, zejména krav,
hovězího žíru a prasat. Byla nakoupena
výkonnější dopravní technika, silnější traktory, stroje ke zpracování půdy,
ošetřování a sklizni plodin.

Uplynuly další roky a zvýšení efektivnosti zemědělské výroby si vyžádalo vytvořit ekonomicky silnější družstva. Od
1. ledna 1986 dochází ke sloučení JZD
Nezamyslice s JZD Tištín v jeden nový
celek se sídlem v Tištíně. Nové katastry
Tištín, Koválovice a Osíčany rozšířily
celkovou významně obhospodařovanou
plochu zemědělské půdy. Nosnými se
staly farmy Tištín, Nezamyslice, Dřevnovice a Koválovice. Ve zbývajících obcích na farmách včetně Víceměřice byla
ukončena zemědělská činnost.
Závěrem k zemědělskému družstevnictví si odpovědně dovolím tvrdit,
že až historie ocení události, které se
v druhé polovině 20. stol. v rozvoji zemědělství staly. Vývoj zemědělství od
sametové revoluce přesvědčivě ukázal, jak falešná a hysterická je rétorika
řady politiků. Samostatnost ve výrobě potravin se z období 80. let ve výši
97 % snížila na současných cca 50 %
a o kvalitě zejména dovážených potravin raději ani nehovořit. Samozřejmě je
nutné ukázat i na nedostatky, křivdy
a jejich příčiny. Celý aktivní a seniorský věk mám v hluboké úctě a pokoře
úsilí pracujících v zemědělství k zajištění potravin pro celý národ.
Ludvík Ševčík

INFORMACE PRO OBČANY
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
V České republice proběhnou volby
do Evropského parlamentu ve dnech
24. a 25. května 2019. Volební místnosti
budou otevřeny v pátek 24. května od
14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od

8 do 14 hodin. V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan
jiného členského státu, který je alespoň
45 dnů přihlášen k pobytu na našem
území a který minimálně 25. května
25
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dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019
zvolí 21 europoslanců. Na rozdíl například od parlamentních nebo prezident-

ských voleb nelze volit ze zahraničí,
voličský průkaz lze tak využít jen na
území České republiky.

ODPADY V ROCE 2018
Přehled jednotlivých druhů odpadů 2018 (uvedeno v hlášení ISPOP)
Komodita v tunách
Papír
Plast
Sklo bílé
Sklo barevné
Nápojový karton samostatně
Železo a ocel
Směsný odpad
Cihly
Barvy, lepidla, pryskyřice
Bioodpad
Textil-eco
Použitý olej z domácností

2015
5,103
3,547
3,624
2,809
0,103
1,070
112,191
----136,61
-----

2016
4,630
4,039
4,204
3,909
0,094
0,452
114,359
9,080
--157,24
1,801
---

2017
4,761
4,645
2,026
4,343
0,105
7,933
112,695
--0,120
137,90
1,606
---

2018
4,507
5,470
1,962
5,801
0,104
3,840
100,567
4,880
0,240
156,50
2,536
0,160

Termíny sběru nápojových kartonů 2019
29. 3. 2019
28. 6. 2019

27. 9. 2019
13. 12. 2019

A JEŠTĚ CO PŘIPRAVUJEME DO PRÁZDNIN…
V pondělí 8. dubna v 17 hodin na obecním úřadě proběhne VELIKONOČNÍ
DÍLNIČKA pro rodiče s dětmi, školáky
i studenty, vítáni jsou nejen děvčata, ale
i chlapci. Vyzkoušíte si zručnost a naučíte
se třeba jiné způsoby zdobení velikonočních vajíček – kraslic. Prosím, vyfoukněte svým dětem několik vajíček, nebo pro
menší děti lze v obchodech zakoupit vajíčka plastová. Základní materiál na ukázku zajistíme. Domácí tvoření už bude na
26

Vás. Výtvory pak můžou děti vystavit
na Velikonoční výstavě, kde jejich práce
bude odměněna sladkou odměnou.
V týdnu před Velikonocemi si kulturní výbor vezme patronát nad dětmi při
udržování a pokračování tradic při tzv.
HRKÁNÍ. Více o této tradici se dozvíte
dále v textu.
V pátek 19. a v sobotu 20. dubna proběhne v košíkárně, po oba dny, v době
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od 9 do 18 hodin VELIKONOČNÍ VÝSTAVA. Bude opět v duchu udržování
a připomenutí tradic připravena výstava s panely o zvycích a předměty, které
se k Velikonocům a svátkům jara váží.
K vidění budou opět předměty z dob
našich babiček, kameninové formy,
pohledy a přání, výstava kraslic a výtvorů dětí, bude tu možnost prodeje
tematických výrobků, prodej trvalek,
květin, přísad, košíkářských výrobků. Po oba dny po obědě bude ukázka
pletení pomlázek s možností vlastního
upletení nebo nákupu. Jako obvykle
bude připraveno bohaté různorodé občerstvení (na Velký pátek samozřejmě
postní), možnost příjemného posezení,
besedy a nebude chybět ani obvyklá recesní tombola.
V úterý 30. dubna proběhne tradiční
PRŮLET ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ obcí. Shromaždiště je jako obvykle
na kopci naproti Antoníčkového. Čarodějnictvo všech věkových kategorií ve
svých kostýmech je srdečně vítáno. Do
průvodu a na následovné posezení na
chatě a čarodějnická klání s finálovým
pálením čarodějnice jsou zváni všichni
občané. Do průvodu nezapomeňte na
píšťalky, frkačky, kvílečky či bubínky,
ať vyženeme nemoci ze vsi…
Každoroční HODOVÉ ODPOLEDNE na chatě se připravuje na sobotu
4. května od 14 hodin. Pro děti i dospělé bude připraveno soutěžení s Míšou,
střelnice, soutěž O nejlepší hodový koláč, v 17 hodin dorazí skupina ABBA –
takže vaše účast v dobovém a retro kostýmu 70. let bude vítána a zaslouží si
odměnu od pořadatelů. Celý den a ve-

čer bude zpříjemňovat skupina Peters
music. Nebude chybět tradiční bohaté
občerstvení včetně dobrot z udírny…
V neděli 5. května proběhne v kapli
svatého Floriána SLAVNOSTNÍ HODOVÁ MŠE SVATÁ.
V pátek 24. května proběhne NOC
KOSTELŮ v naší kapli svatého Floriána s podvečerním koncertem. Během
celého podvečera a večera bude možnost prohlídky kaple a jejich zákoutí
s komentářem.
V sobotu 1. června proběhne pod taktovkou SK Mexiko sportovní odpoledne, jehož součástí je běh „POZNEJ
VÍCEMĚŘICE“ pro příznivce pohybu,
nebo třeba jen dobré zábavy všech věkových kategorií. Na večer je opět naplánované letní kino.
V sobotu 22. června v areálu Bloudníku
bude mít svou premiéru soutěž ve vaření kotlíkových gulášů – GULÁŠVAR
2019, s následným prodejem a degustací gulášů návštěvníky. Takže na tento
víkend si už nemusíte vymýšlet co vařit a přijděte na guláš dle vaší chuti. Od
12 hodin vám k obědu a dobré náladě
bude hrát country kapela „Nepijou“
z Náměště na Hané, kterou v 17 hodin
vystřídá taneční zábava se skupinou
Předina. Přijďte s námi strávit příjemný
den a večer, nebo vytvořte tým, sežeňte
kotlík a přijďte si zkusit uvařit, zasoutěžit si a pak nabídnout svůj neobyčejný guláš. Pravidla soutěže budou včas
upřesněna.
Nejen tyto, ale i další akce budou včas
prezentovány obvyklými způsoby. Věříme, že určitě je na co se těšit…
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Ještě něco o zvyku HRKÁNÍ…
Velikonoční hrkání je spojeno s církevními křesťanskými bolestnými událostmi. Na Zelený čtvrtek byl zrazen a zajat Pán Ježíš, na Velký pátek byl mučen,
ukřižován a poté pohřben. V hrobě
odpočíval po celou Bílou sobotu. Proto
v tyto tři dny nezvoní zvony, ale ulicemi se ozývá smutný zvuk dřevěných
hrkaček a klapaček. Jelikož tento pokyn
vydal kdysi papež, zlidovělo říkání, že
zvony odletěly do Říma. Zvony během
roku zaznívají z věží a jdou dobře slyšet
po celé obci. Hrkačky sice dělají rámus,
ale není je tolik slyšet, proto s nimi obchází všechny domy v obci.
Ve snaze zachování této tradice si vzal
patronát nad hrkáním kulturní výbor
a tak ve Víceměřicích začne hrkání na
Zelený čtvrtek v 17 hodin, na Velký pátek v 8 hodin, ve 12 hodin a v 17 hodin
a na Bílou sobotu od 9 hodin. Časy této
tradice nejsou striktně dodržovány,

jedná se jen o připomenutí a udržení
tohoto zvyku. V sobotním dopoledni
pak hrkači zvoní na jednotlivá stavení
na koledu, jež je odměnou za hrkání
s říkáním: „Milý pane, milá paní, dejte
něco za hrkání.“ Je dobrým zvykem, že
za to obdrží minci nebo sladkosti, které
se pak spravedlivě rozdělí mezi všechny děti, které hrkaly. Proto jim prosím
nezpívejte, ale spíše drobností u nich
udržujte radost z hrkání a tím i motivaci pro udržení tohoto zvyku do budoucna…
Zájemci z řad dětí o hrkání jsou vítáni.
Nahlaste se, prosím, včas, alespoň týden předem na obci. Vlastní řehtačky,
hrkače či klapače jsou vítány (nemáme
jich tolik). Děti budou z důvodu bezpečnosti doprovázeny dospělým dozorem.
						
Za kulturní výbor Petr Buriánek

PŘEHLED PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
8. 4. 2019
13. 4. 2019
19. – 20. 4. 2019
30. 4. 2019
4. 5. 2019
5. 5. 2019
5. 5. 2019
24. 5. 2019
1. 6. 2019
22. 6. 2019

Velikonoční dílnička
Den Země
Velikonoční výstava
Slet čarodějnic a čarodějů
Hodové odpoledne
Hodová mše svatá
Hodový fotbal – ženatí versus svobodní
Noc kostelů
Běh „Poznej Víceměřice“
Gulášvar 2019
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