Vážení spoluobčané!
Podle kalendáře začíná jaro, ale příroda na kalendář nedbá.
V únoru jsme chystali zahájení prací – výsadbu v Chaloupkách a dnes
koncem března odmetáme sníh. Dovolím si nastínit plán investičních
akcí na tento rok. Vše bude závislé na dotacích. V ÚSP a DD se
dokončují investiční akce z konce loňského roku – úprava XI. oddělení,
ordinace a rozšíření VII. oddělení. V průběhu dubna začne rekonstrukce
další části střechy nad hlavní budovou, dokončuje se oprava části zdi
před DD. V obci bude pokračovat výsadba zeleně, obecní úřad se rozšíří
o prostory archivu, v knihovně se provede výměna podlahové krytiny. Je
podaná ţádost o dotaci na výměnu oken a opravu fasády obecního úřadu.
Obec reaguje na všechny moţnosti čerpání dotací, jak z kraje, tak
z evropských fondů, které postupně vypisují pověřená ministerstva.
Máme podané ţádosti o financování zateplení a výměny oken v areálu
ÚSP a DD, MŠ. Realizaci druhé a třetí etapy „Revitalizace Aleje“.
Rozšíření XI. oddělení a domova důchodců. Bude se pokračovat
v obnovně porostů ve Svodnici. V letošním roce proběhne rekonstrukce
silničního mostu přes Brodečku. Je také na pořadu dne změna územního
plánu obce. Vypracovat projekt na veřejnou zeleň a chodník v nové
zástavbě. Musíme řešit ţádosti o stavební místa a jednání s majiteli
pozemků v územním plánu určených k zástavbě zatím nikam nevedou.
Obec nemůţe přistoupit na cenu 3 x vyšší neţ odhadní a 5 x vyšší neţ
kupní cenu pozemku. Pokud budeme počítat náklady na inţenýrské sítě,
pozemek pro stavebníka bude stát bez příspěvku obce kolem půl mil. Kč.
Bude proto nutné změnit územní plán, navrhnout další lokality pro
výstavbu a počkat na pozemkovou úpravu, která bude provedena v rámci
výstavby ţelezniční trati Nezamyslice-Přerov. Rozvoj obce se zbrzdí, ale
rozhodně neskončí.
Závěrem přeji všem hodně radosti z přicházejícího jara.
Antonín Dostálík, starosta

*****

USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Víceměřice konaného dne 21. 12. 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
3. zprávu o činnosti ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
4. zprávu finančního výboru
5. jednání s panem Janem Hrubým o uzavření dohody o splacení
dluhu obci při odběru el. proudu v objektu bývalé hasičské
zbrojnice
6. informaci o navýšeni ceny vodného pro domácnosti od 1.1. 2008
– cena s DPH činí 27, 91 Kč a stočného 11,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření obce č. 3/ 2007 /viz příloha zápisu/
2. rozpočet obce na rok 2008 jako vyrovnaný /viz příloha zápisu/
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Víceměřice č. 1/ 2007 o
místních poplatcích -poplatek za odvoz komunálního odpadu na
rok 2008 činí 330,00 Kč/ osoba
4. rozpočtové opatření ÚSP a DD Víceměřice, p.o. č. 1/ 2007 /viz
příloha zápisu/
5. rozpočet ÚSP a DD Víceměřice, p.o. na rok 2008 jako vyrovnaný
/viz příloha zápisu/
6. sloţení inventarizačních komisí a doplnění inventarizační komise
pro strojní zařízení a zásoby materiálu
7. finanční příspěvek pro oddíl SK Víceměřice-Mexiko ve výši
12 000,00 Kč.
8. uzavření smlouvy mezi Obcí a Agrodruţstvem Tištín
předmětem smlouvy je vzájemná směna pozemků /viz příloha
zápisu/ s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem, bude
hradit Agrodruţstvo Tištín
9. změnu názvu ÚSP a DD Víceměřice, p.o. na - Domov u rybníka
Víceměřice, příspěvková organizace

10. bezúplatný převod majetku /Zařízení sluţeb pro Ministerstvo
vnitra/ - předmětem převodu je osobní automobil Škoda Felicia
Kombi LX1
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. zastupitelům obce provést inventury majetku obce k 31.12 2007
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USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 21. 1. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu o činnosti ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. plán práce zastupitelstva obce na rok 2008
3. plán práce finančního výboru na rok 2008
4. plán práce kontrolního výboru na rok 2008
5. plán práce komise ţivotního prostředí na rok 2008
6. plán práce komise pro projednávání přestupků na rok 2008
7. zprávu o výsledku inventury majetku obce ke dni 31. 12. 2007
8. rozpočtové opatření ÚSP a DD Víceměřice č. 2/ 2007
9. stanovení závazných ukazatelů pro ÚSP a DD Víceměřice na rok
2008: objem mzdových nákladů ve výši 17 515 150, 00 Kč,
odpisy ve výši 472 000, 00 Kč
10. rozpočtové opatření obce č. 4/ 2007
11. revokaci uzavření směnné smlouvy s Agrodruţstvem Tištín schválené na veřejném zasedání dne 21. 12. 2007

12. směnnou smlouvu s Agrodruţstvem Tištín /viz příloha zápisu/
s tím, ţe veškeré náklady spojené s převodem, bude hradit
Agrodruţstvo Tištín
13. uzavření smlouvy s manţely Mikulčikovými o dlouhodobém
pronájmu pozemku za cenu 1 Kč/ l m2/1 rok
14. předběţný souhlas s napojením elektrické energie z rozvodu obce
ve Svodnici na pozemek manţelů Mikulčíkových – podmínkou je
předloţení dokumentace technického řešení připojení el. rozvodu
15. akce navrţené do Programu obnovy vesnice na roky 2008 – 2010
16. jmenování komise ve sloţení Kočí Jan, RSDr. Ševčík Ludvík a
Novotný Eduard – komise připraví návrh směrnice pro
poskytování půjček na obnovu bytového fondu v obci.
17. kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 241/16 a stavební
parcelu č. 201 – Petru Rábkovi, Víceměřice č. 155
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce jednat o moţnostech nových lokalit pro výstavbu
rodinných domků – jednání s vlastníky pozemků
2. starostovi obce - připravit návrh změny územního plánu obce
3. starostovi obce – projednat moţnost likvidace topolů ve školní
ulici
4. MUDr. Mézlové – jmenovat komisi, která bude připravovat sjezd
rodáků v r. 2008

*****
Společenské události
Ohňostroj 2007
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem připravil
oslavu Silvestra 2007.
Jiţ odpoledne hasiči připravili ohňostroj u rybníka. Před vchodem ÚSP a
DD bylo připraveno občerstvení. Letos jsme se mohli zahřát horkým
čajem, grogem nebo dobrým svařeným vínem. Mohli jsme ochutnat
uzené maso, bok nebo ţebra. Jako zákusek jsme si mohli dopřát chutné

perníčky nebo piškoty s banánem polité čokoládou. Prostranství u
rybníka se zaplnilo nejen místními, ale i přespolními občany. Všichni
jsme netrpělivě čekali na zahájení slavnostního ohňostroje. Ten začínal
pomalu, nejdříve jedna střela, pak dlouho nic a další rána... Kdyţ uţ se
zdálo, ţe se nám ohňostroj jaksi nedaří, začala hrát Smetanova Má vlast a
na obloze jsme mohli pozorovat nádherný pestrobarevný ohňostroj, který
byl zakončen osvětlením letopočtu 2008. Na závěr zazněla hymna ČR.
Po skončení nám pan Balher popřál mnoho úspěchů a zdraví do nového
roku .
Všichni, kteří se přišli podívat letos na ohňostroj se shodli, ţe byl ten
letošní ještě lepší neţ loňský.
Tříkrálová sbírka
V sobotu 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2008. V obci
chodily dvě skupinky koledníků, které vybíraly do kasiček příspěvky od
občanů. Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen
tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2008. Výtěţek je
určen na humanitární pomoc v zahraničí a na zajištění sluţeb v regionu
Charity, která sbírku pořádá. Jde např. o pomoc sociálně slabým
rodinám, těţce nemocným a postiţeným osobám, seniorům, lidem bez
domova aj.
V obci bylo vybráno celkem 5.242,- Kč.
V pátek 18. ledna 2008 se konal v košíkárně ÚSP a DD Víceměřice
hasičský bál
Letos byla opravdu velká účast. Jiţ před 22:00 hod.byla zaplněna
všechna místa a pořadatelé museli přidávat stoly a ţidle. K tanci a
poslechu hrál Animo-band pod vedením J. Štěpánka. K občerstvení
byly připraveny chlebíčky, bramborový salát s řízky. Nechyběl ani bufet
a velký výběr nealkoholických, alkoholických nápojů, několik druhů
piva. Na přání vařili pořadatelé čaj nebo kávu. O půlnoci byla losována
bohatá tombola. Nechyběly ani tradiční ceny útěchy – lepačky a tácky.
Jen je nám záhadou, kde je ten pan Mézl stále bere. Ţe by rodina
Mézlová v minulosti vyhrávala samé lepačky?

V sobotu 19. ledna 2008 od 14:00 hod. se zaplnila košíkárna opět.
Tentokrát přišly hlavně děti, jejich rodiče a prarodiče. Karneval
s tématikou „Vodníci, vodnice a jiná vodní stvoření“ přilákal hodně
návštěvníků.
Nezklamali ani pořadatelé a někteří přišli v maskách vodníků. Stylové
bylo i zahájení karnevalu, kdy zazněla z úst nejkrásnějšího vodníka z řad
pořadatelů, pana Balhera, slova básně:
K.J. Erben - Vodník:
Na topole nad jezerem seděl vodník pod večerem:
„Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť.
Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičky:
Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť.“
Pak uţ mohl začít průvod všech masek, tanec a hry pro děti. Děti lovily
rybičky, větší nebo menší. Malovaly hrníčky na dušičky. Navlékaly
korálky, házely míčkem do otevřené pusy ţáby a plnily mnoho dalších
úkolů. Jako odměny dostávaly bonbóny a obrázky. Masky byly všechny
krásné. Pořadatelé odměnily hlavními cenami ty masky, které byly
s tématikou vodníci a vodní svět. Zatancovat si mohly děti i jejich rodiče
při reprodukované hudbě. Bohatá tombola byla losována nadvakrát.
Přestávku v losování tomboly jsme vyuţili pro soutěţ pořadatelů.
Pořadatelé, kteří přišli v maskách, si mohli za odměnu zasoutěţit.
Soutěţící pan Balher, pan Petr Mézl, pan Brandstetter , pan Jarek Horák a
slečna Maruška Mézlová se posadili na připravené ţidle. Na kuráţ vypili
kaţdý „jednu rundu“ a s napětím čekali, co se bude dít. Holky Mézlovy
jsme daly hlavy dohromady a vymyslely úkol. Také jsme vyuţily slova
básně K.J. Erbena, ale trochu jsme si je upravily. Úkol byl velmi
jednoduchý a dá se vyjádřit slovy:
„Šiju, šiju si botičky, do sucha i do vodičky,.....
nemusí být botičky, stačí přišít knoflíčky
Kaţdý soutěţící dostal kousek látky, jehlu, niť a knoflík. Všichni se
úkolu zhostili dobře. Všem se podařilo navléci niť a knoflíčky přišili tak,
ţe na látce pevně drţely. Za odměnu dostali opět „Rundu“, ale tentokrát
čokoládovou.
Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení – párky, rohlíky,
zákusky, sladkosti a velký výběr nápojů. Karneval se vydařil. Všichni,
kteří přišli, se dobře bavili.

Sbor pro občanské záleţitosti připravil na
sobotu 26. ledna 2008 vítání nových občánků naší obce
Slavnostní událost byla připravena pro Natálku Záhorovou, Jeníka
Moţného, Šimonka Janíka a Matýska Horáka. Své nové kamarády přišly
přivítat i děti mateřské školy, Adélka Ohnoutková a Míša Horák, kteří
přednesli krásné básničky. Děti a jejich rodiče pozdravil starosta obce a
popřál všem hodně zdraví a úspěchů v ţivotě.
Na sobotu 2. února připravili hasiči masopust.
V sobotu 2. února 2008 se uskutečnil v naší obci Víceměřice tradiční
masopustní průvod. Letošnímu ročníku počasí moc nepřálo, ale i přesto
se skupinka masek sloţená z členů Sboru dobrovolných hasičů a jejich
kamarádů, vydala průvodem po celé obci.
Nejprve se ale masopustní průvod zastavil u obecního úřadu, kde bylo
panu stárkovi a paní stárkové předáno právo z rukou pana starosty
Antonína Dostálíka. Poté se průvod masek za doprovodu muzikantů z
Ústavu sociální péče a domova důchodců Víceměřice vydal od obchodu
po celé obci. V průvodu nechyběli policajti, cikánky, medvěd s
medvědářem, pan doktor se sestřičkou, mušketýři, babka, fotograf,
španělská tanečnice a další masky. Během cesty po vesnici maškary
policajtů zastavovaly projíţdějící auta a udělovaly pokuty řidičům. Za to
cikánky za malý poplatek rozdávaly štěstíčka a k tomu polibek na tvář. U
našich spoluobčanů jsme vţdy dostali nějaké občerstvení. Ať uţ to bylo v
podobě jednohubek, obloţených mís, koblíţků či slivovice, vţdy jsme
pohoštění mile rádi přijali. Také jsme šli navštívit naše seniory a klienty
v ÚSP a DD. Z medvěda měli všichni velký respekt a bylo vidět, ţe jsme
všem svoji návštěvou udělali radost. Jak bylo jiţ řečeno, počasí nám
nepřálo, tak po projití asi poloviny obce, jsme zašli do restaurace v
Bloudníku, kde naše paní hospodská měla také krásný kostým a uvařila
nám čaj na zahřátí. Po malém odpočinku jsme se vydali po zbylé části
obce, kde na nás netrpělivě čekali další spoluobčané. Po skončení
průvodu jsme došli opět do Bloudníku, kde nám bylo připraveno
pohoštění z darovaných surovin od spoluobčanů. Ve 22:00 hodin došlo i
na pochování basy.
Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další ročník.
Jarmila Mézlová

V pátek 8. února 2008 pořádal ÚSP a DD Víceměřice p.o. ve spolupráci
s obecním úřadem „III. Společenský ples¨
Sezona plesů, bálů, karnevalů, radovánek a juchání byla také letos
obohacena o, dalo by se říci, tradiční „Ústavní ples“ tentokráte v pořadí
třetí. Pořádal ho ÚSP a DD Víceměřice, p.o. a Obecní úřad Víceměřice.
Ono je vlastně jedno, jak se to jmenuje, důleţité je, stojí-li to za
to. A tenhle ples za to stál. Na zdech obrovské vějíře zdobené péřovými
škraboškami, sloupy s kaskádami balonků, okna s třpytivými girlandami
a stoly s čerstvými primulkami posetými konfetami, to vše nám dávalo
znát, ţe se pořadatelé opravdu snaţili. Nejen pro pánskou část plesajících
byl připraven plně zásobený bar a pro všechny, ve spodních prostorách
košíkárny, moţnost posilnění se guláškem nebo široko-daleko
vyhlášeným ústavním řízečkem.
A program? Na začátek nám předvedla děvčata z HIP-HOPové
taneční skupiny NH pod DDM ORION Němčice své vystoupení.
Zaslechla jsem, jak kdosi říká: „Podíváníčko je to parádní, ale tohle bych
uţ nezvládl.“ Pak nastoupila troška nostalgie v podání hanáckého
tanečního souboru PANTLÉK. K tanci a poslechu hrála hudební
produkce MAESTRO. Stejně tak výstiţný název by byl „One Man
Show“. Jo, technika jde mílovými kroky vpřed a jeden, kdyţ umí, tak
umí.
Málem bych zapomněla na tombolu. Ovšem ne proto, ţe by
nestála za zmínku, ale ţe těch záţitků z plesu je tolik. Je příjemnou
tradicí, ţe kromě hlavní tomboly je připravena i tzv. tombola ruličková.
Poděkování patří všem sponzorům, tak i zaměstnancům ústavu, kteří do
tomboly přispěli. To uţ musí být fakt smůla, aby někdo odcházel
s prázdnou.
Řeknu vám, bylo velice příjemné poznání, mimochodem jsem
nebyla sama, kdo si toho všiml, ţe úroveň plesů se stále zlepšuje. Jistě to
tak, a třeba nevědomky, cítili všichni plesající, protoţe by si jinak nedali
záleţet, ať uţ dámy na svých róbách, tak i pánové na svých oblecích.
Byly k vidění nejen kostýmky, koktejlové šaty, ale dokonce i dlouhé
plesové róby se širokými výstuţnými obručemi. Pánové si vedle svých
dam v ničem nezadali. Co na tom, ţe po nějaké té hoďce kravata uţ
trochu škrtí a v saku je horko. Tak pryč s tím. Přiznejme si, stojí to za to,
párkrát za rok načančat či vyšvihnout se.

Takţe, příští rok si zase - zatancujeme, zakřepčíme, zazpíváme,
zajucháme, pokecáme, dáme čtvrtku – sejdeme se na „Ústavním plese“!
Petra Matovská

Z činnosti ÚSP a DD Víceměřice, p.o.


*****
V sobotu 9. února ve 14:00 hod se konaly v košíkárně
dětské šibřinky
Šibřinky byly zahájeny průvodem masek. Pro děti byly připraveny
různé hry a úkoly. Za sladkou odměnu děti skládaly obrázky, lovily
rybičky, házely kruhy na cíl a další hry. Spolu s rodiči si všichni mohli
zatancovat při reprodukované hudbě. S chutí si většina zatancovala
známý tanec „ptáček“. Ale zrychlující se tempo vydrţeli jen někteří
z nás. Bohatá tombola byla rozdělena na dvě části. V „malé tombole“ –
kaţdý po zakoupení losu ihned zjistil, jestli vyhrává, nebo získává cenu
útěchy, anebo bohuţel nevyhrává. Cena útěchy ale nebyla obávaná
lepačka, ale bonbon, samolepka, nebo obrázek. Po rozdání cen z malé
tomboly se mohla losovat velká tombola, ve které byly hodnotnější ceny.
Posilnit se mohly děti párky s rohlíkem, sladkostmi a různými nápoji.
Občerstvení bylo připraveno i pro dospělé.
Děti i jejich rodiče strávily v košikárně příjemné sobotní odpoledne.











*****
„Hellboy“, „Terra“, „Matilda“, „Vikin“, „Tomáš“, „Míša“,
„Košatka“, „Hasička“, „Eliška“, „Cecilka“, „Keliška“, „Amálka“,
„Mája“ a „Skrblík“
Ţe Vám tato slova nic neříkají?. Stačí zajít na procházku do Svodnice.
Kdyţ půjdete od silničního mostu z obce kolem Brodečky směrem
k chatě, uvidíte na břehu rybníka vysázené vrbičky. U kaţdé je kůl a
cedulka se jménem vrbičky.
Ve čtvrtek 13. 3. 2008 zvali zahrádkáři děti z obce, aby si kaţdý přišel
zasadit svou vrbičku, o kterou se bude dále starat. Za pomoci
zahrádkářů budou vrbičku dále zaštipovat a tvarovat do tvarů, které
známe z obrázků Josefa Lady. Škoda jen, ţe přišlo málo dětí. A tak
některé vrbičky nemají své opatrovníky. O vrbičky se bude starat Martin
Trčálek, Jarek a Míša Horákovi, Mirečka Uherková, Barbora Novotná,
Viktor Matoušek a Míša Matoušek.
MUDr. Margita Mézlová





Ţe se dá sportovat i v zimě dokazují naši kuţelkáři. 15. ledna se zúčastnili
přátelského turnaje ve Šternberku. Během roku je čeká ještě spousta turnajů, takţe
takový přátelák není vůbec na rozehrání k zahození.
28. ledna klienti domova č.3 zhlédli divadelní představení „Paní Zima“.
Stalo se uţ pravidlem, ţe naši klienti vyjíţdějí kaţdé úterý na canisterapii do
Vyškova. Hebká srst i studené čumáčky našich čtyřnohých přátel jsou balzámem a
taky ţe se nikomu nechce pak loučit.
Letošní Ostatky přišly velice brzy, ale ani sychravé počasí nezabránilo maškarnímu
průvodu vydat se na cestu obcí. A co by to bylo za veselí bez hudby. O tu se
postarali naši chlapci a i kdyţ v počtu dvou muzikantů, přesto s širokým
repertoárem písní a melodií provázeli statečně průvod masek po celé obci.
V pátek 8. února uspořádal ÚSP a DD spolu s Obecním úřadem Víceměřice III.
Společenský ples. O podrobnostech se dočtete ve zvláštním článku.
Valentýna jsme slavili s našimi kamarádkami z ÚSP Klentnice. Byly připraveny
dárečky pro děvčata a ani naši mládenci nepřišli zkrátka. Kdyţ bylo vše předáno,
začala volná zábava. Tancovalo se, zpívalo, juchalo, a kdo měl chuť, tak se
občerstvil a mohl tancovat dál. Zábava se tak rozproudila, ţe si nikdo nevšiml, ţe se
připozdívá a je čas se loučit. Uţ teď se těšíme na další setkání!
Dne 14. března jsme pořádali uţ XI.ročník Pepíkovského turnaje ve stolním tenise
pod záštitou paní senátorky Boţeny Sekaninové. Našich šest sportovců získalo
z celkového počtu 38 zúčastněných tři ocenění.
Uţivatelé VII. oddělení jeli 17. března na celodenní výlet do Prahy na Matějskou
pouť. Uţ sama cesta byla pro výletníky záţitkem. Cestovalo se totiţ
supermoderním vlakem Pendolino. Matějská pouť plná atrakcí, kolotočů, stánků
s občerstvením přivítala účastníky zájezdu v plném lesku a splnila všechna
očekávání.
Výrobky našich chlapců, zároveň i předvádění jejich výroby, ať uţ z košíkářské
dílny nebo tkaní koberečků, byly prezentovány na velikonočních akcích po celém
okolí. Zde je výčet aspoň některých: PRIOR – Prostějov, Mořice, Ekologická
organizace IRIS, Praha – prodejní výstava na MPSV, Horní Újezd.
O velikonocích nás navštívila spolupracovnice Českého rozhlasu Kateřina Jíšová,
která o nás napsala článek a na stránkách „gorilích blogů“ jsou i fotky věnované
sponzorování goril z praţské ZOO košíky z naší výroby. Máte-li zájem, více se
dozvíte na internetové adrese: http//gorili-blogy.rozhlas.cz/node/1482

Informace zvláštního významu:
Tento měsíc byly nově vytvořeny a otevřeny internetové stránky ÚSP a DD
Víceměřice: www.uspaddvicemerice.cz

Pohledy do minulosti
Velkými změnami v historii lidstva prošlo a stále prochází zemědělství
jako odvětví zajišťující výţivu obyvatelstva. Vyvíjela se skladba plodin,
technologie pěstování rostlin a chovu dobytka. Důleţité byly i vlastnické
vztahy k půdě, které se v průběhu staletí neustále měnily a dosud stále
mění. Jednou z těchto etap změn byla i parcelace panství Metternich –
Sandorova v naší obci v roce 1925. Průběh této události zapsal Matěj
Jeţ, řídící zdejší školy článek, jehoţ podstatnou část uvádíme.
„Víceměřické panství často měnilo majitele. Bývala při něm tvrz, od
roku 1732 se však píše o zámku. Ten byl prodán i s dvorem, pivovarem,
sušírnou a koţeluţnou majitelce panství Kojetína, vévodkyni Šlesvik –
Holštýnské za 92.400 zlatých rýnských. Od té doby bylo připojeno ke
Kojetínu. Odtud název panství Víceměřice-Kojetín. Roku 1744 je drţela
její dcera kněţna z Oetingenu a Spielberku. Pak připadly dceři Leopoldě,
provdané za kníţete Kounice z Rittberku. Kníţe Kounic byl kancléřem
Marie Terezie. Byl vynikající státník, milovník úřadu, věd a umění.
Jejich dcera Eleonora se provdala za hraběte Metternicha. Byl to rovněţ
rakouský státník, ale nepřítel všeho svobodomyslného a národního hnutí.
Víděňskou revolucí 1848 byl přinucen se vzdát úřadu. Jejich dcera se
provdala za hraběte Sandora. Odtud pochází název velkostatek
Metternich-Sandorův.
Z průmyslových a obchodních podniků zde zbyly dva dvory a mlýn.
Ostatní zanikly. Část dvoru spodního se zámkem a 44 měřic /1 měřice asi
1/5 hektaru/ polí se svolením Pozemkové úřadu koupil za 165.000 Kč
řád sester Dominikánek z Řepčína pro výchovný ústav. Za část dvora
zaplatil ještě 9.000 Kč. Zbytek dvora obdrţel zdejší mlynář na zvelebení
mlýna. Horní dvůr a panské mlaty obdrţela obec a zemědělec J.
Lasovský. Mlaty ostatní byly rozděleny. Byty deputátníků byly
rozprodány z části občanům, z části bývalým panským deputátníkům.
Mimo Víceměřic byly účastny na této parcelaci obce Poličky,
Pivín a Němčice.
Na paměť převzetí panské půdy byl postaven před zámkem
v hájku zvaném Bloudník pískovcový památník s nápisem: Slzy našich
předků skrápěly kdys tuto půdu, nechť nyní vyrůstá z ní štěstí
svobodného národa. Na druhé straně pak: Na památku pozemkové
reformy r. 1925.

Dne 31. května na svatodušní neděli se sjel širý kraj k odpolední
slavnosti, která se konala na návsi. Průvod byl velkolepý. Byly v něm
alegorické vozy, znázorňující husitské vojsko, robotu, Jiřího z Poděbrad,
řemesla aj. Projevy řečníků, mezi nimiţ byla prof. Lasovská z Prahy a
prof. Dr. Dokládal z Brna – rodáci z Víceměřic, vzdávali hold zemi,
ţivitelce nás všech. Odhalení bylo zakončeno rolnickou hymnou, která
vyličuje krásu a lad českých polí.
Jistě budeme dlouho vzpomínati na tuto dojemnou slavnost, která
opětně dokázala, ţe staré společenské řády ustupují novým, lepším.“
Těmito slovy ukončil svůj zápis o průběhu parcelace řídící zdejší
školy Matěj Jeţ.
Ing. Jan Zahradníček

*****
Pár slov o naší mateřské škole…
Ještě tomu není ani rok, co se znovu obci podařilo obnovit provoz
Mateřské školy ve Víceměřicích. Před prvním zápisem dětí jsme měli
všichni trošku obavy, zda se školička bude moci otevřít, jestli bude
alespoň minimální počet dětí, který to umoţní. K 1. září 2007 bylo
zapsáno 15 dětí.
Společně s obcí jsme se snaţili vytvořit dětem příjemné prostředí,
kde by se cítily bezpečně, příjemně, spokojeně a kam by se kaţdodenně
rádi vracely.
Na co klade naše škola důraz?
 Znalost a respektování potřeb a individuálních zvláštností,
uspokojování přirozených kaţdodenních potřeb dětí, učitelek a
rodičů se zřetelem k jejich věkovým a individuálním
zvláštnostem
 Spontánní hra, vytváření prostoru a poskytování přiměřeného
času a prostředků pro spontánní hru s ohledem na individuální
potřeby a zájmy dětí
 Tělesná pohoda a volný pohyb, ochrana a posilování organismu,
dostatek volného pohybu ve vhodném prostředí
 Zdravá výţiva, pestrá strava odpovídající současnému poznání o
tom, jaká výţiva nám prospívá

 Podpora sebedůvěry, posilování sebedůvěry navazováním
kladných emočních stavů a vyhledáváním přirozených příleţitostí
ke cvičení odolnosti
 Důvěra a spolupráce, rozvíjení vztahů důvěry, úcty, empatie a
spolupráce mezi všemi lidmi, kteří v MŠ pracují a kteří do ní
přicházejí
 Rytmický řád, soulad mezi potřebou svobody a potřebou řádu,
respektování zásad zdravé ţivotosprávy, stanovení a dodrţování
pravidel vzájemného souţití
 Úcta ke zdraví, rozvíjení úcty ke zdraví vlastnímu i ke zdraví
druhých lidí s vyuţitím témat kaţdodenního ţivota
Zaměstnanci mateřské školy se snaţí především vytvořit bezpečné
sociální klíma vybudované na základě vzájemné důvěry, úcty a
spolupráce mezi učitelkami, dětmi i rodiči. Akceptujeme okolní sociální
prostředí, otevíráme se rodičům i obci. Nabízíme rodičům pravidelná
setkání při tvořivé práci s dětmi.
Spolupráci rodičů s mateřskou školou hodnotíme velmi kladně.
V hojném počtu se účastní všech aktivit pořádaných mateřskou školou,
jako bylo na podzim sportovní odpoledne s táborákem, výroba strašidel
z dýní, pečení perníčků a předvánoční posezení, na které děti připravily
svým nejbliţším občerstvení ale hlavně předvedly co se ve školce
naučily. Nyní chystáme pro děti a jejich rodiče rozloučení se zimou –
vynášení Moreny / 1. dubna /.
Koncem měsíce května proběhne v mateřské škole zápis dětí na
příští školní rok. K dnešnímu datu se nám předběţně hlásí dalších 12
dětí, které mají zájem navštěvovat zdejší MŠ a z nynějšího počtu 15 dětí
odejde pouze jedno dítě k povinné školní docházce na ZŠ Nezamyslice.
Kapacita mateřské školy se proto uţ teď jeví jako nedostatečná. Společně
s Obecním úřadem Víceměřice se proto uţ nyní snaţíme kapacitu
mateřské školy navýšit tak, abychom mohli uspokojit všechny rodiče a
jejich děti z obce.
Mateřská škola ve Víceměřicích je na počátku další cesty, kterou
bude budovat na základě poznávání a na níţ nás budou provázet děti,
rodiče a všichni rovnocenní partneři.
Zaměstnanci Mateřské školy Víceměřice

Stále se v naší obci něco děje…
ČSZ pozval známou léčitelku.
28. února 2008 se konala na OÚ přednáška s poradnou Mgr. J. Podhorné
– Gemmoterapie – tinktury z bylin a jejich účinnost na lidský
organizmus.
Pupeny z rostlin obsahují mimořádně hodnotné látky, které se v jiné části
rostliny nevyskytují. Jsou to hormony, enzymy, minerály, vitamíny,
stopové prvky a další látky. Účinnost látek v tinkturách vytvořených
z pupenových výluhů, jsou proto mimořádně účinné. Výtaţky z pupenů a
z bylin zvyšují obranyschopnost organizmu, zlepšují funkci centrální
nervové soustavy, působí na konkrétní neduhy, posilují a omlazují
organizmus.
Všichni účastníci besedy, kteří se sešli toto odpoledne, dostali podrobný
seznam tinktur na různé neduhy a nemoci a paní magistra jim vyprávěla
o začátcích metody a výroby tinktur u nás. Kolik bylo třeba energie u
všech, kteří jí se sběrem pupenů ze stromů, keřů, rostlin, pomáhali.
Její spolupráce s významnými lékaři, léčiteli při léčbě nemocí.
Po besedě, kdy pí Mgr. Podhorná odpověděla i na konkrétní dotazy, si
mohli jednotlivci s ní pohovořit o jednotlivých kůrách sestavených jim
přímo na tělo. Tyto tinktury lze uţívat samostatně či i s léky
předepsanými lékařem.
A také zde získali účastníci informace, kde si dál tinktury, masti, oleje
dokupovat, adresu přímo na její výrobnu do Brodku u Konice a na
prodejny Zdravé výţivy a lékárny.

*****
Na únorové výborové schůzi ČZS jsme mimo jiné projednávali i nápad
pro zlepšení vzhledu našich vesnic i měst v okrese, soutěţ, kterou
podporuje i zaštituje paní senátorka Boţena Sekaninová.
Udělejte vše pro to, aby Váš domek, předzahrádka, okna, byla krásná
tím, ţe všude pokvetou kytky v truhlících, květináčích, nádobách. Kaţdý
kolemjdoucí si všimne té krásy a ti, kteří budou projíţdět, budou nám
tuto obec závidět. Nejde jen o ceny ze soutěţe, které mohou občané
získat, ale jde o radost z dobrého díla.

Kaţdý nemá tolik peněz na rychlou opravu domku, ale většina občanů
má sílu na vysázení kytek do květináčů, truhlíků a jejich údrţbu.
Jeden známý architekt řekl – aby byl dům hezký – stačí čistá okna a na
parapetech kytky.

*****
Prosba a žádost kronikářky
Víte, ţe 28. června se bude konat opět sjezd rodáků. Myslím, ţe uţ ani ne
přímo rodáků, ale slavnost všech, kteří v naší obci ţili, ţijí a mají naši
vesničku rádi.
Vţdy se koná výstava fotografií, kronik a dalších písemností. Ráda bych
přiřadila k letošní výstavce víc věcí z domácností a hospodářství ze
starých dob, z doby třeba před 100 lety i starších. Podívejte se prosím i
na půdách, v pozůstalosti po svých rodičích a prarodičích. Stačí tedy věci
oprášit, omýt, oznámit paní Rácové případně mně, o co se jedná a v době,
kdy výstavku budu připravovat – věci zapůjčit. Stavím se u Vás pro tyto
památeční věci. Najdeme společně třeba i jméno a cíl práce, kterou věc
měla. Děkuji Vám za ochotu. Víte, jaký úspěch měly pomůcky na pečení
i na předvánoční výstavě.
A ještě jedna věc k slavnosti rodáků a občanů naší obce:
chtěla bych sestavit fotografický obrázek domků s jejich majiteli a
obyvateli. Proto, kdyţ Váš domek vyfotografuji a zeptám se na jména
těch, kteří tam ţijí, nepokládejte to za vlezlost a drzost.
Mgr. Věra Melíšková

*****
Upozornění
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek za odvoz
komunálního odpadu a poplatek ze psů, aby tak neprodleně učinili.
Obecní úřad Víceměřice

************ P R A N O S T I K Y *************
DUBEN
Ať si duben sebelepší bývá, přece ovčákovi hůl zasněţívá.
Duben – za kamny budem.
Duben časy mění a obdaří fialou zemi.
Duben chladný a deštivý – úroda nás navštíví.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, ţita.
Hodně-li duben větrem duje, stodola se naplňuje.
Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz květů více nepostíná.
I kdyţ kluci v dubnu bez kabátů běţí, často hospodáři na úrodu sněţí.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Je-li v dubnu teplý déšť, hojné poţehnání jest.
Kdyţ stromy v dubnu odkvetou, hojně ovoce ponesou.
Kdyţ se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom.
Mokrý duben a máj chladný – k sýpkám, senu přístup ţádný.
Mokrý duben větší úrodu, suchý předpovídá nehodu.
Na duben jen neměj spoleh valný, bývá jasný dnes a zítra kalný.
O déšť, který v dubnu rosí, nechť kaţdý hospodář prosí.
Suchý duben sedlák nemiluje, mokrý ale sobě pochvaluje.
Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
V dubnu čas a panský kvas.
V dubnu hrom – nebojí se mrazu strom.
V dubnu prorokuje rachot hromů, mráz ţe více neuškodí stromu.

KVĚTEN
Aţ přijde máj, vyţeneme kozy v háj.
Bouřce v máji „nazdar“ volají.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Chladný květen bude-li rositi, mnoho sena budeš kositi.
Chladný květen, červen vlaţný je pro sýpky, sudy blaţný.
Je-li uţ máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena.
Jestli v máji neprší, červen to dovrší.
Kdyţ máj vláhy nedá, červen se předá.
Kdyţ se květen deštěm vlní, srpen sýpky zrnem plní.
Kdyţ v máji blýská, sedlák si výská.

Květen-li se větrem, červen deštěm plní, sejpky navíce i bečky plní.
Májová vlaţička – naroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček.
Májový deštíček, dej nám ho Pánbíček, aby se vydařil na poli chlebíček.
Mokrý máj – v stodole ráj.
Roj, který se v květnu rojí, za plný vůz sena stojí.
Studený máj – v stodole ráj.
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
V květnu-li hrom se ozývá, v červnu zřídka mrholívá.
V máji hřímoty nedělají trampoty.
V máji vlhko, chladno – bude vína na dno.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.

ČERVEN
Co červen nedá do klasu, červenec naţene v času.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom bývá.
Červen-li více suchý neţ mokrý panuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
Červen mokrý a studený – bývají ţně zkaţeny.
Červen stálý – prosinec dokonalý.
Červen studený – sedlák krčí rameny.
Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
Chladný květen, červen vlaţný – pro sýpky, sudy blaţný.
Jak se v červnu měsíc plní, náhlých bouřek moc se vlní.
Jak červen teplem září, takové bude i září.
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se i prosincové mraky dostaví.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Kdyţ v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Netřeba v červnu o déšť prositi – přijde, jak začnem kositi.
Pak-li červen suchem mokro převyšuje, dobrým vínem sudy naplňuje.
Pláče-li červen a neoschne ţitko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
V červnu blýská-li se, hřímá, sedlák spokojeně dřímá.
V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.
V červnu severní vání ţita hojnost k nám přihání.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
Vlhký červen a studený – mnoho úrody z něj není.
Ze suchého června rádi nebýváme, za vlhkého vína, chleba nemíváme.

**************************************************

*****
POZVÁNKA
Český zahrádkářský svaz Víceměřice pro všechny příznivce přírody a
pohybu na zdravém vzduchu, pro malé i velké připravuje jarní procházku
po okolí Víceměřic, s jednoduchými vědomostními kvizy o okolí obce a
jejími specifiky, která proběhne 24. května 2008 od 14:00 hod. pod
názvem:
„VÍCEMĚŘSKÝ VÝŠLAP“
Připravujeme 2 trasy:
- 10 km pro zdatnější a děti nad 10 roků
- 4 km pro mladší děti s rodiči a kalendářně starší…
Nechystáme závod na čas, ale pohodovou procházku přírodou po okolí,
příleţitost popovídat si se známými a moţná se dovědět i něco nového o
obci a jejím okolí. Po skončení procházky i během ní bude připraven
další doprovodný program.
- Na kopci Kozlov budou k zapůjčení dalekohledy pro nádherný výhled
do dalekého okolí
- V cíli pak připraven táborák a opékání špekáčků pro všechny
pochodníky
- Občerstvení
- A ve finále, od 17:00 hodin proběhne nejen pro pochodníky, ale i pro
ostatní širokou veřejnost, malé i velké, děti i dospělé, mládeţ i
pamětníky …:
„TANEČNÍ PODVEČER“
se ţivou hudbou p. Zdenka Kučery. Přijďte si zatančit nebo i jen
poslechnout výhradně české hity od lidovky, country aţ po současnou
hudbu…
Začátek pochodu i jeho zakončení a pak i následný tančení
podvečer se uskuteční v nádherném přírodním areálu na chatě ve
Svodnici.
Doufejme, ţe nám nevyzpytatelné počasí vyjde a strávíme spolu
s Vámi krásné sobotní odpoledne.
Všechny občany zvou srdečně pořadatelé.

****

==================================
ZASTUPITELSTVO OBCE VÍCEMĚŘICE
si Vás dovoluje pozvat na
8. setkání rodáků,
bývalých i současných občanů Víceměřic,
které se uskuteční v sobotu dne
28. června 2008

Divadlo „Dostavník“ Přerov o.s. uvádí hudební komedii
J. Koloděj – I. Němeček
Jak se peklo zadluţilo
a co z toho všechno bylo
Představení se uskuteční dne 23. května 2008 v Bloudníku.
Začátek bude v 18:00 hod.
Srdečně zve SPOZ při Obecním úřadu Víceměřice
==================================

