Vážení spoluobčané,
nastává čas nejkrásnějších svátků v roce, čas vánoční. Je čas ohlédnout
se za rokem, který alespoň pro mne utekl jako voda a zamyslet se nad
rokem příštím. V letošním roce se úřad a zastupitelstvo obce věnovaly
hlavně plánování dalšího rozvoje obce. Musíme se naučit čerpat finance
z fondů Evropské unie, které se pomalu ale jistě začínají rozjíždět a
žádosti jsou až neskutečně obsáhlé a složité. I přesto budeme reagovat na
každou výzvu, která se obce může týkat.
Nyní pár slov o tom, co se v letošním roce podařilo. Jistě na první místo
musím zařadit znovuotevření a zahájení provozu mateřské školy. Ti z Vás,
kteří školku před a při otevření navštívili, jistě budou souhlasit, že
investice přes milion korun je znát a děti i zásluhou personálu mají
vytvořeno nádherné prostředí. Zde nás čeká další etapa: výměna oken,
dveří, fasáda a venkovní hřiště. V části obce „Chaloupky“ se podařilo
realizovat poslední část rekonstrukce chodníků v obci. Zároveň se
v uvedené části obce započalo s výsadbou zeleně, která bude dokončena
v jarních měsících. Současná výsadba bude postupně odstraněna. Také ve
Svodnici došlo k obnově porostů. Všechny akce jsou financovány částečně
z rozpočtu obce a z větší části z dotací.. Nemohu zapomenout na naši
příspěvkovou organizaci – Ústav sociální péče a domov důchodců. I zde
se přes počáteční těžkosti s uvedením do praxe nového sociálního zákona,
neochotě několika jedinců akceptovat novou situaci, odchody
zaměstnanců z důvodu zdravotních, důchodového věku nebo odchodů
vynucených, mohu s radostí konstatovat, že výsledky hospodaření a výše
investic do budov a zařízení jsou zdaleka nejlepší za poslední roky.
Nebudu zde hovořit o všech připravovaných akcích. Většina z nich se
rozpracovává a je nutno zajistit jejich financování. O tom všem se
rozhodne začátkem roku příštího a já Vás budu informovat.
Závěrem Vám všem přeji radostné prožití svátků vánočních, bohatého
Ježíška , hodně elánu a sil v novém roce a hlavně pevné zdraví.
Antonín Dostálík, starosta obce

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 19.11. 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. zprávu o činnosti ÚSP a DD, p.o. předloženou panem Trnečkou
4. informaci o plnění rozpočtu obce k datu 10/2007 předloženou
finančním výborem
5. informaci o podání žádostí o dotace
– půdní vestavba ÚSP a DD - částka 7 500 000,00 Kč
- infrastruktura částka - 13 000 000,00 Kč
- výměna oken ÚSP a DD – částka 36 000 000,00 Kč
- II. etapa revitalizace Aleje – částka 3 000 000,00 Kč
- rekonstrukce komunikací – částka 5 500 000,00 Kč
6. zprávu kontrolního výboru od posledního zasedání
zastupitelstva obce
7. informaci starosty obce o připravovaných investičních akcích
v obci a informaci pana Trnečky o provedených investičních
akcí v ÚSP a DD
8. informaci o činnosti komise pro projednávání přestupků
9. informaci o činnosti komise životního prostředí
10. informaci o činnosti sociální a zdravotní komise
11. rozpočtové opatření Mikroregionu Němčicko č. 1/2007 ze
dne 24.9. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. předložit k registraci záměr založit sociální družstvo Víceměřice
od počátku r. 2008 s tím, že musí být dopracován podnikatelský
plán a stanovy družstva. Zároveň zmocňuje starostu , aby hlasoval
pro přijetí usnesení ustavující schůze, které povede k založení
družstva ve smyslu § 224 obchodního zákoníku. Odpovídá
starosta – termín 10.12.2007.
2. rozpočtové opatření obce č. 2/2007

3. podání žádosti o převod majetku ve vlastnictví státu do vlastnictví
obce. /Jedná se o nemovitost č.p. 109/
4. smlouvu o provedení sadových úprav v obci Víceměřice
s dodavatelem Aloisem Kubíčkem, Zahradní realizace Čechy pod
Kosířem v ceně 292 535,00 Kč
5. žádost o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
PK 472 pro Vodohospodářský rozvoj a výstavbu, a.s. divize 06
Brno, v zastoupení ČHMÚ s tím, že v případě potřeby na žádost
obce poskytne společnost bezplatně 2x ročně údaje pozorování.
6. poskytnutí peněžního příspěvku pro oddíl SK VíceměřiceMexiko. Částka bude schválena na příštím zasedání na základě
předloženého předběžného rozpočtu žadatele
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. pokračovat v jednáních o pozemku ve školní zahradě s rodinou
Novotných a s Agrodružstvem Tištín - odpovídá starosta, termín:
do vyřešení situace
2. podat informaci paní Malčíkové o možnostech příspěvku na
stravování - odpovídá předseda finančního výboru, termín do
30.11. 2007
3. zastupitelům obce předložit své návrhy k rozpočtu obce na rok
2008 – termín 30.11 2007
4. vstoupit do jednání s panem Šáškem, který nedodržel smluvní
termín kolaudace RD a předložit návrh řešení - odpovídá starosta,
termín příští zasedání

*******

Pohledy do minulosti
V pohledech do minulosti se tentokráte podíváme do oblasti mezi
lidmi málo oblíbené a nepopulární a to do oblasti placení a odvádění
daní.
Zatímco dnes vyplňujeme pro finanční úřady několikastránkové
daňové přiznání podle složitých zákonů, na kterých se naše řídicí orgány
složitě dohadují, o čemž svědčí problémy se schválením daňových
reforem, měli to naši předkové o něco jednodušší. Jako příklad uvádím tři
vybrané originály přiznavacích listů uložených v zemském archivu,
kterými majitelé panství přiznávají berně moravským stavům. V tuto
dobu byl majitelem panství Víceměřice od roku 1558 až 1590 Matyáš
Ořechovský z Honbic. Zápisy jsou z roku 1583 až 1589.
Já Matyáš Ořechovský z Honbic a na Vicoměřicích známo činím
tímto listem přede všemi, jakož na sněmu obecním, který držán byl
v městě Brně v pondělí po neděli Křížové léta 1587 též i potom v městě
Olomouci téhož léta při času svatého Jana Křtitele Božího. Jistá pomoc
k milostivé žádosti jeho Milosti císařské z vína, sladkého pití, piv
přespolních, z obilí, z mouk, ze sladu, z ryb, z vlny, z koní, klisen,
hřebcův, z mléčného a z některých krámských věcí. Též z peněz na
úrocích svolena jest, že sem podle takového sněmovního snešení ode dne
svatého Vavřince léta 1587 až do času Vánoc téhož léta prvního termínu
ničeho z těchto věcí napřed jmenovaných neprodal ani prodati nedal
kromě vlny, půl dvanácta kamenu sýra a másla za 20 zl. sem prodati dal,
z čehož mě přijde dáti podle nadepsaného sněmovního snešení v sumě
dva zlatý šest grošů. Peněz na ourocích žádných nemám, od lidí
poddaných svých, nařídiv to tím vším způsobem, jakž sněmovní snešení
ukazuje, z obilí prodajného sem v sumě zebral tři zlatý, též zbírky z koní,
klisen, hřebcův ven z země vedených, z toho se nic na gruntech mých
dáti nedostalo. Což však v sumě činí pět zlatých šest grošů.
A že sem se v tom ve všem spravedlivě podli sněšení sněmovního
zachoval, ze všeho, což sem prodal aneb prodati dal, tu berni sebral také i
od poddaných svých, co z toho od nich s dobrou bedlivostí sebráno jest, a
za sebou nic nezanechal, to přijímám ke svému svědomí.

Toho na jistotu sekret svůj vlastní k tomuto listu sem přitisknůti
dal.
Jehož datum na Vicoměřicích v středu 10. dne měsíce Máje 1589.
/Na okraji připsáno: 5 zl. 6 gr./
Já Matyáš Ořechovský z Honbic a na Vicoměřicích známo činím
tímto listem přede všemi, jakož na sněmě obecním, který držán byl
v městě Brně v pondělí po neděli Křížové léta 1587 též i potom v městě
Olomouci při času svatého Jana Křtitele Božího téhož léta jistá pomoc
k milostivé žádosti jeho Milosti císařské z vína, sladkého pití, piv
přespolních, z obilí, z mouk, z sladu, z ryb, z vlny koní, klisen,
z hřebcův, z mléčného a z některých krámských věcí, též z peněz na
ourocích svolena jest, že sem podli takového sněmovního snešení ode
dne Vánoc léta 1588 až do dne svatého Jana Křtitele Božího léta 1589
čtvrtého termínu, ničeho z těch věcí nahoře jmenovaných neprodal ani
prodati nedal, peněz na ourocích žádných nemám, od lidí pak poddaných
svých nařídíce to tím vším způsobem, jakž snešení sněmovní ukazuje
z obilí od nich prodejného sem v sumě sebral 1 zlatý 12 gr.. Zbírky koní,
klisen, hřebcův ven z země vedených z toho se nic na gruntech mých dáti
nedostalo a že sem se v tom všem spravedlivě podli snešení sněmovního
zachoval, ani čeho z outěžků svých neprodal ani prodati nedal také i od
poddaných svých co z toho od nich s dobrou pečlivostí zebráno jest, za
sebou nic nezanechal, to přijímám k svému svědomí.
Pro lepší toho jistotu sekryt vlastní k tomuto listu sem přitisknúti
dal.
Datum na Vicoměřicích v sobotu den svatého Jana léta 1589.
/Na okraji připsáno 1 zl. 12 gr./
Já Matyáš Ořechovský z Honbic a na Víceměřicích oznamuji,
tímto listem obecně přede všemi, že sem podle svolení sněmovního,
kteréž se stalo v městě Brně léta tohoto 1583 při času svatého Víta nyní
minulého lidi usedlé, poddané své všecky sčísti dal, kterých se v počtu
nachází 35 osob /chyba lhotníku 2/ a že by se dvacátého groše dostati
mělo, nemám, to přijímám ke svému svědomí.

Tomu na vědomí sekryt svůj vlastní k tomuto listu sem přitiskl.
Datum na Vicoměřicích ve středu po památce narození Panny Marie
1583 počítajíc.
/Na rubu připsáno: Z lidí usedlých 35 po 10 gr.
Suma 11 zl 10 gr.
Kromě lhotníků 2 /
Ing. Jan Zahradníček

*******
Vánoce
Umíte si představit tradiční Vánoce bez vánočky?
Určitě ne! Vánočka je bezpochyby nezbytnou a nepostradatelnou
součástí vánočních svátků, ať už pečená doma nebo koupená v obchodě.
I dnes jsou zruční jedinci, kteří dovedou spodní pletenec zhotovit třeba i
ze sedmi pramenů.
Vánočka má dlouhou historii a udržela se v oblibě až do dnešní doby.
V 16. století, kdy spatřila světlo světa, byla pojmenována jako húska
nebo calta a někde se i dodnes setkáváme s nejrůznějšími pojmenováními
– pletenice, pletanka, štědrovice, štrucla, štricka, štědrovečernice, žemle,
ceplík. Dříve vánočku mohli péct pouze cechovní řemeslníci – pekaři. Od
18. století si je začali lidé péct doma sami. Zhotovit vánočku nebylo a
není jednoduché, a proto se při přípravě těsta, pletení a pečení vánočky
udržovaly různé zvyky, které měly vánočce zajistit zdar. Hospodyně
měla zadělávat v bílé zástěře a šátku, nesměla mluvit a při kynutí těsta
měla vyskakovat vysoko do výšky. Dávným zvykem bylo také zapékání
mince. Kdo ji při krájení našel, měl jistotu, že bude zdráv a bohatý po
celý následující rok. Připálená nebo natržená vánočka věštila nezdar.
První z doma upečených vánoček měl dostat hospodář, aby se mu urodilo
hojně obilí. Velká vánočka se na závěr štědrovečerní večeře rozkrájela.
Někde z ní o Štědrém večeru dávali po krajíčku dobytku, aby byl zdravý

a neškodily mu zlé síly. Dnes už se tyto starodávné zvyky nedodržují,
přesto je vánočka stále symbolem pravých, nefalšovaných vánočních
svátků. A jak uchovat vánočku ? Upečenou vánočku nikdy neskladujeme
v igelitovém nebo mikrotenovém pytlíku. Ztratila by křehkost a vláčnost.
Nejvhodnějším způsobem, přihlédneme-li k ověřeným zkušenostem
našich babiček, je zabalit vánočku do čisté utěrky na nádobí nebo do
látkového ubrousku. A ještě několik dobrých rad na závěr :
pokud dáme do vánočky méně tuku než je psáno, pak můžeme čekat, že
upečeme vánočku krásně křehkou, lehkou až nadýchanou. Naopak pokud
másla, oleje nebo jiného tuku dáme víc, než se má, pak už tak dobrá
nebude a navíc se bude zdát těžká.
Do vánočky nemusíme dávat pořád to samé – oříšky či kandované
ovoce.Popusťte uzdu fantazii a zkuste něco jiného. Skvělé jsou mandle,
sušené ovoce nebo kousky čokolády.
Zkuste letos vánočku trochu jinak. Výborně bude chutnat s čokoládovou
nebo bílkovou polevou.
Tak ať Vám letos na štědře prostřeném stole vánočka nechybí!
Vánoce jsou prý svátky klidu a míru.
V předvánočním shonu jsme už zvládli úklid domu. V krabicích nám
voní vánoční cukroví. Dárky jsme nakoupili v předstihu. Krásně
zabalené dárky je třeba schovat tak, aby je nenašly zvědavé a nedočkavé
děti, ale současně tak, abychom je našli na Vánoce a ne až při jarním
úklidu. Výzdoba bytu bude zábavou pro celou rodinu. Bez problémů
ozdobíme okna a dveře, nachystáme adventní věnce, svíčky. Využijte
k výzdobě přírodní produkty. Jmelí bílé patří mezi nejznámější vánoční
dekorace. Má léčivé účinky a odpradávna se věří, že kouzelnou moc.
Stromeček můžete ozdobit mochyní neboli židovskou třešní. Koncem
léta vytváří krásně vybarvené červené lampiónky. Ti z vás, kteří si je
v létě usušili, je mohou lepit vteřinovým lepidlem přímo na větvičky
živého stromku. Využít lze i čemeřice. Po celou zimu má tmavě zelené
listy a čistě bílé květy. Poupata nasazuje již na podzim. Pokud ji koncem
listopadu či začátkem prosince nasázíte do květináčů, dá se dobře

urychlit a nabídne vám svou kvetoucí krásu již o Vánocích. Postačí
chladnější místnost s teplotou kolem 5 – 10 stupňů a dostatečná zálivka.
Na Štědrý den už zbývá přichystat jídlo a svátečně ozdobit vánoční stůl. I
samotná příprava štědrovečerní večeře je už vlastně oslavou Štědrého
dne.
Vánoce jsou nejen svátky klidu a pohody, ale i dobrého jídla a pití.
Jak zvládnout Vánoce bez větších problémů? Mohlo by se vám hodit
vánoční desatero.
Nejjednodušší metoda je „JJP“ – jez jen polovinu
Štědrovečerní kapr nemusí být vždy jen smažený v trojobalu. Chutný je i
přírodní. Pokud už si řízek nechcete odpustit, snažte se smažit v malém
množství oleje nebo úplně bez tuku ve vhodně upraveném nádobí.
Při přípravě bramborového salátu vynechejte majonézu a nahraďte ji
bílým jogurtem čí majonézou „light“
Vánoční cukroví nemusíte dojídat ještě o velikonocích. Napečte jen
množství nezbytně nutné.
K Vánocům patří neodmyslitelně ovoce. Mějte na stole stále plnou mísu.
Pokud dostanete chuť na něco sladkého, sáhněte raději po ovoci než po
cukroví.
Cukroví lze nahradit i miskou sušeného ovoce/ meruňky, švestky,
jablečné křížaly/. Navíc můžou vánoční stůl i ozdobit.
Nenechávejte cukroví, oříšky a jiné kalorické potraviny stále vystavené
na stole. Svádí vás to pak stále uzobávat.
Klasické chlebíčky zaměňte za menší jednohubky. Základem nemusí být
vždy jen veka, ale i tvrdý sýr Eidam nebo tofu. Přidejte více zeleniny
nebo i ovoce/ hroznové víno, dílek mandarinky nebo pomeranče/.
Dávejte si pozor na alkoholické nápoje a přeslazené limonády. Místo
dvou deci vína si dejte raději vinný střik.
Neseďte celé Vánoce u televize. Naplánujte si procházky a výlety.
Využijte volný čas k pohybu a jděte si zacvičit.

*******

Vánoční atmosféru nám navodily akce, které pořádala ZO ČZS
v pátek 7. 12. a v sobotu 8.12. 2007 v košikárně – „těšíme se na Vánoce
a možná přijde i Mikuláš“. V pátek zahrádkáři chystali v košikárně
výstavu s vánoční tématikou a předvedli ukázky přípravy vánoční
výzdoby. V sobotu odpoledne jsme se setkali v košikárně. Mohli jsme si
prohlédnout výstavu s vánoční tématikou. Obdivovali jsme výrobky ze
dřeva, háčkované ozdoby, betlémy z papíru. Nechyběla ani ukázka
kuchyňského nádobí z dřívější doby, které je potřeba k pečení cukroví.
Zajímavá byla ukázka perníků zdobených různou technikou. V kulturním
programu vystoupili manželé Benešovi. Škoda jen, že jsme se nedokázali
úplně ztišit a zaposlouchat se do krásných melodií v jejich podání. Naše
děti, které od září chodí do nově otevřené školky v obci, se nám
představily s krásným pásmem písní a pohybové aktivity. Zaujaly nejen
rodiče a prarodiče, ale všechny účastníky. Jejich první veřejné vystoupení
se jim opravdu vydařilo. Za odměnu pak přišel Mikuláš v doprovodu
anděla a dvou neposedných čertů. Dětem, které přednesly básničku nebo
zazpívaly písničku, předal anděl sladkou odměnu. Mikuláš, anděl i čerti
uznali, že do košikárny přišly jen samé hodné děti, a proto si nikoho
neodnesli. Paní Mgr. Melíšková si připravila pro děti zábavné hry. Za
splněné úkoly děti dostaly sladkou odměnu. Zkrátka nepřišli ani dospělí.
Pro ně byl připraven první ročník ochutnávky kysaného zelí,
nakládaných okurků a zeleninových salátů. Komise hodnotila přihlášené
vzorky a porota pak vyhlašovala výsledky. Vítězové získali diplom a
drobné odměny. Po soutěži mohli vzorky ochutnat i ostatní zájemci.
Pochutnali si nejen dospělí, ale i děti.
Víťa Fialka během celého odpoledne pouštěl příjemnou hudbu. Z bohaté
nabídky občerstvení – cukroví, chlebíčky, káva, nápoje nealkoholické i
alkoholické - si vybral určitě každý dle chuti. Na závěr akce byla
vylosována tombola.
Poděkování patří pořadatelům za krásné setkání v adventním čase.
MUDr. Margita Mézlová

Vážení spoluobčané,
opět jsou tady dlouhé a tmavé zimní večery. Můžeme si je obohatit a
zpříjemnit četbou dobrých knih a časopisů. Tyto jsou k dispozici všem
občanům a to v obecní knihovně, která je v budově obecního úřadu.
Navštivte ji a vezměte sebou i své potomky. Těšíme se na Vás. Půjčovní
doba je každé pondělí od 16:00 hod. do 18:00 hod., bezplatně.
Příjemné prožití vánoc a spokojený a úspěšný celý nový rok přeje
Anežka Novotná
knihovnice

*******
Přijďte s námi oslavit konec roku 2007
SDH ve spolupráci s obecním úřadem Víceměřice pro Vás připravil
oslavu konce roku 2007. Očekáváme Vás před ÚSP a DD Víceměřice
v pondělí 31. 12. 2007 již od 17,30 hod.
Připraveno bude sladké pohoštění. Zahřát se můžete horkým čajem nebo
grogem. A všichni se můžete těšit na ohňostroj.

*******
P O Z V Á N Í NA P L E S Y
v pátek 18. ledna 2008 ve 20:00 hod.
začíná v areálu ÚSP a DD

HASIČSKÝ BÁL
Pořádá ZO SDH a Obecní úřad Víceměřice. K tanci a poslechu hraje
ANIMO BAND, kapelník p. Štěpánek.
V sobotu 19. ledna 2008 se konají na stejném místě od 14:00 hod.

DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
V pátek 8. února 2008 ve 20:00 hod.
začíná v areálu ÚSP a DD

ÚSTAVNÍ PLES
Pořádá ÚSP a DD Víceměřice, p.o. a Obecní úřad.
K tanci a poslechu hraje skupina MAESTRO.
V sobotu 9. února 2008 se konají od 14.00 hod.
DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Všechny spoluobčany srdečně zvou pořadatelé.

