Váţení spoluobčané,
Prázdniny skončily, děti šly opět do školy. Do 1. třídy odešlo z naší školky
9 dětí a stejně tak 9 nových nastoupilo, takţe kapacita školky je opět
naplněna.
Během prázdnin se ve školce intenzivně pracovalo. Do umývárny byla
přivedena pitná voda, aby děti měly moţnost se kdykoli napít, tak jak to
ukládají nové hygienické předpisy. V kuchyňce byla vyměněna
ztrouchnivělá a propadlá podlaha. Podařilo se vybudovat nové schody do
budovy, vstup do dvora byl osazen branou. Dešťové okapy byly napojeny
do kanalizace. Před budovou školky je poloţena nová zámková dlaţba. Na
opravě školky budeme pokračovat dále, jak nám to budou umoţňovat
finanční prostředky.
„Šetřit, šetřit“, slyšíme ze všech stran. Týká se to občanů, obcí, státních
úřadů. U obcí to rozhodně platí, ţe stát šetří. Hlavním příjmem obcí jsou
daně, které stát vybírá a přerozděluje. Finanční úřad nám zaslal dopis, ve
kterém oznamuje, ţe nám příjmy pokrátí, protoţe na vratkách daně více
vyplatil fyzickým osobám. Na druhé straně však stále častěji slyšíme:
„Kdyţ něco chcete, tak si to zaplaťte“. Posledním případem je přístup
k veřejně prospěšným pracím, kdy se sníţila dotace na úhradu mezd
pracovníků a k tomu se přidalo zpřísnění podmínek. Nezaměstnaní, kteří
vyuţili tohoto programu, nemohou být zaměstnáni na další veřejně
prospěšné práce po dobu následujících 3 let. A tak se neustále zmenšuje
skupina lidí, kteří jsou evidováni na úřadu práce a jsou pro tyto činnosti
vhodní.
Kolik finančních prostředků získá obec od státu je řešeno zákonem
143/2000 Sb. Rozpočtové určení daní. Cíl spravedlivě rozdělit daně je
skoro utopie. Ministerstvo financí připravilo návrh zákona, kterým se
snaţí částečně vyřešit rozdíl v příjmech mezi městy, které poţívají zvláštní
výsady (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň) a zbytkem republiky. Novým
návrhem se více finančních prostředků má dostat 6241 obcím a 4
největším městům se má ubrat. V případě schválení tohoto zákona by si
naše obec polepšila v přepočtu na jednoho občana asi o 1,7 tisíce Kč. Při

hlasování v parlamentě uvidíme, kterým poslancům a politickým stranám
leţí na srdci blaho našeho venkova.
Při této příleţitosti bych chtěl poţádat ty občany, kteří nejsou přihlášeni
k trvalému pobytu, aby tuto moţnost zváţili. Vyuţívají sluţby obce, na
které obec peníze nedostává.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci společenských akcí, které za uplynulé období proběhly –
Mikroregion se baví, Závody hasičů, Pyţamová párty, Setkání seniorů,
Dětské dny, Na bicyklech Němčickem a další.
Dětem přeji úspěšné zahájení nového školního roku a Vám ostatním pěkné
podzimní dny.
Eduard Novotný
starosta obce

*****
Informace Obecního úřadu Víceměřice:
Oznamujeme občanům, ţe na sběrnou nádobu, která je určena pro sběr
drobných elektrozařízení, umístěnou v chodbě obecního úřadu, byla
namontovaná schránka slouţící ke sběru pouţitých baterií (tuţkových
apod).

*****

USNESENÍ č. 9/2011
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného 29. 8. 2011
Dne 25. srpna 2011 zemřel ve věku nedoţitých 55 roků pan
Antonín Dostálík

I. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ program jednání
2/ ověřovatele zápisu: Kalvodová Hana a Buriánek Petr
3/ návrh usnesení z jednání připraví RSDr. Ludvík Ševčík
4/ Kupní smlouvy na stavební pozemky v k.ú. Víceměřice s předkupním
právem obce:

Odešel občan obce Víceměřice, který byl ve funkci starosty
obce od roku 1990 do roku 2010. Odešel člověk, který mnoho

vykonal pro celou obec.

Citát:
Ţivot zemřelých je uloţen v paměti ţijících.
Marcus Tullius Cicero

a/ kupující manţelé Petr a Lucie Vyslouţilovi, Myslejovice 158, stavební
pozemek p.č. 240/7 s výměrou 773 m2 .
b/ kupující Patrik Háva, Dobrochov 39, stavební pozemek p.č. 240/10 s
výměrou 781 m2 .
c/ kupující Jarmila Mézlová, Víceměřice 45 a Jaroslav Hubený, Lomená
559, Němčice nad Hanou, stavební pozemek p.č. 240/11 s výměrou 783
m2 .
d/ kupující Miroslav Polášek, Víceměřice 11 a Zuzana Ryšková,
Doloplazy 17, stavební pozemek p.č. 239/2 s výměrou 1106 m2 a pozemek
p.č. 239/3 s výměrou 1106 m2 .
e/ kupující Petr Otruba, Doloplazy 97, stavební pozemek p.č. 239/4 s
výměrou 1107 m2 .
f/ kupující manţelé Hronkovi, Druţstevní 15, Prostějov, stavební
pozemek p.č. 239/6 s výměrou 1106 m2 .
g/ kupující manţelé Michal a Lenka Franzovi, Wiedermannova 209/5,
Ivanovice n/H, stavební pozemek p.č. 239/7 s výměrou 1106 m2 .
h/ kupující Tereza Ocilková, Olomoucká 2613/4 Prostějov, stavební
pozemek p.č. 239/11 s výměrou 1106 m2 .
ch/ kupující manţelé Petr Ocilka, Olomoucká 2613/4, Prostějov a Kateřina
Ocilková, Víceměřice 118, stavební pozemek p.č. 239/12 s výměrou 1104
m2 a pozemek p.č. 239/13 s výměrou 1107 m2 .

5/ Plánovací smlouvu na výstavbu 20 RD (Infrastruktura pro výstavbu
rodinných domů) mezi Obcí Víceměřice a stavebníky - vlastníky
stavebních pozemků.
6/ Výsledek provedeného výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné
zakázce malého rozsahu dle § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. na
dodavatele stavby „Infrastruktura pro výstavbu RD Víceměřice“.
Dodavatelem stavby byla vybrána INSTA CZ s.r.o., Jeremenkova
1142/42, Olomouc.
7/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. 18/2004/kan. o nájmu a provozování
kanalizace a ČOV mezi Obcí Víceměřice a nájemcem INSTA CZ s.r.o.
Olomouc.
8/ Smlouvu č. 09040243 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
ţivotního prostředí v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí na akci
Realizace úspor energie veřejných budov v obci Víceměřice.
9/ Odpisový plán Domova u rybníka Víceměřice p.o. na r. 2011
10/ Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 46/2 v k.ú. Víceměřice o celkové
ploše 399 m2 za roční nájemné 120,-- Kč pro Annu Kučerovou,
Víceměřice 81 a Dášu Kučerovou, Mlýnský příkop 1787 Hranice 1 –
Město.
11/ Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni na
pozemku p.č. 436/2 v obci a k.ú. Víceměřice
12/ vstup Obce Víceměřice do Sdruţení obcí střední Morava
13/ příspěvek na plavání pro 11 dětí z obce, ţáky tříd 2.A a 3.A
v Masarykově ZŠ a MŠ Nezamyslice v celkové výši 2.706,-- Kč.
14/ finanční příspěvek 500,-- Kč pro farní společenství při
Římskokatolické farnosti Zdounky na opravu věţe kostela.
15/ doplnění usnesení č. 5 ZO ze dne 28. 2. 2011 v části ukládá, bod
13: „……odměna je stanovena pro členy výborů – pokud je členem
zastupitelstva.“ Doplňuje se slovo „komisí“. Nově text zní „……odměna
je stanovena pro členy výborů a komisí – pokud jsou členy zastupitelstva.“
II. Zastupitelstvo obce ukládá:
1/ podat přihlášku do Sdruţení obcí střední Morava
odp. starosta obce,
termín do 31. 10. 2011

2/ řešit vyšší bezpečnost pro nástup školních dětí na zastávce „Na
křiţovatce“ do vybudování nové zastávky „Jitřenka“ před Špačkovým
odp. starosta obce,
termín do 30. 9. 2011
3/ řešit s VEOLIÍ dodávku pitné vody z důvodu jejího zákalu a obsahu
nečistot po kaţdé odstávce. Pozvat zástupce dodavatele pitné vody na
veřejné jednání v obci.
odp. starosta obce,
termín do 31. 10. 2011

*****
U S N E S E N Í č. 10/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice,
konaného dne 12. září 2011 v 18:00 hod.
Zastupitelstvo obce:
I. Revokuje /ruší/
v usnesení z jednání Zastupitelstva obce z 29. 8. 2011 v části schvaluje:
bod 3, písm. b/ - kupující Patrik Háva, Dobrochov 39, stavební
pozemek p.č. 240/10 výměrou 781 m2 ,
bod 3, písm. d/ - kupující Miroslav Polášek, Víceměřice 11 a Zuzana
Ryšková, Doloplazy 17, pozemek p.č. 239/2 s výměrou 1106 m2 a
stavební pozemek p.č. 239/3 s výměrou 1106 m2 .
II. Bere na vědomí
1/ Kontrolu usnesení z předchozím zasedání ZO
2/ Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního řádného zasedání ZO
3/ Zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o.
4/ Zprávu o zahájení školního roku a činnosti MŠ
III. Schvaluje:
1/ program jednání
2/ ověřovatele zápisu Kočí Jan a Kalvodová Hana

3/ návrh usnesení z jednání připraví RSDr. Ludvík Ševčík
4/ Rozpočtové opatření č. 2/2011 rozpočtu Domova u rybníka p.o. na r.
2011
5/ Čerpání rozpočtu obce za první ½ 2011
6/ Rozpočtové opatření č. 3/2011 rozpočtu Obce Víceměřice na r. 2011
7/ Smlouvu s dodavatelem investiční akce „Infrastruktura pro výstavbu
RD Víceměřice. Smlouva o dílo č. IN/CZ-037/2011, dodavatel INSTA CZ
s.r.o, Jeremenkova 1142/42, Olomouc
8/ Finanční krytí investiční akce „Infrastruktura pro výstavbu RD
Víceměřice z vlastních finančních zdrojů obce ve výši uvedené ve
Smlouvě o dílo č. IN/CZ-037/2011
9/ provést nepeněţitý vklad v odborně stanovené ceně veřejný vodovod
pro II. a III. řadu RD do společnosti VAK Prostějov a.s. za vydané akcie
10/ Kupní smlouvu na stavební pozemky s předkupním právem obce,
kupující Zuzana Ryšková, Doloplazy 17, stavební pozemek p.č. 239/2 s
výměrou 1106 m2 a pozemek p.č. 239/3 s výměrou 1106 m2 .
11/ Dodavatele vybraného v nabídkovém řízení na akci „Pokácení
vzrostlých stromů, odkup dřevní hmoty a úklid mýtního prostoru“ pro
Vladislava Hanslíka, V Pivovaře 111, Brodek u Prostějova za nabídkovou
cenu.
12/ pro starostu obce pravomoc v nezbytně nutných případech čerpání
finančních prostředků z rozpočtu obce nad rámec schválené částky u
jednotlivých poloţek aţ o 50.000,-- Kč a následně předloţit rozpočtovou
změnu na nejbliţší zasedání ZO
13/ Doplnění cenové vyhlášky za poskytování sluţeb – vyhledání a tisk
informací z Informačního systému pro zájemce za poplatek 50,-- Kč.
IV. Ukládá
1. Dopracovat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o pohybu psů na
veřejném prostranství
odp. Kamil Antoníček, předs. kontrolního výboru
termín: 10. 10. 2011

*****

Účast Josefa Vlčka na XIII. Světových letních speciálních
olympijských hrách v Athénách a přijetí paní Lívií Klausovou na
Praţském hradě.
Málokdo z nás určitě zaznamenal, ţe se konaly Světové letní speciální
olympijské hry. Přitom právě Víceměřice zde měly svého zástupce pana
Josefa Vlčka z Domova u rybníka Víceměřice, p. o.
Cesta našeho sportovce na olympiádu byla dlouhá a náročná. Nejprve se
musel zúčastnit mnoha atletických soutěţí, na jejichţ základě byl
nominován na regionální olympiádu. Po účasti na regionální olympiádě se
losovalo mezi vítězi a právě Josef Vlček byl vylosovaný a tak se mohl
zúčastnit Světových speciálních letních olympijských her. Ty se konají
jednou za čtyři roky a ty letošní přímo v kolébce olympijských her Athénách.
Olympiáda se konala od 25. června do 4. července. Česká republika se
zúčastnila s výpravou 46 sportovců. Josef Vlček závodil v atletice.
Vybojoval zlatou medaili ve vrhu koulí s velmi krásným výkonem 12,15
m. Závodil také v běhu na 100 m s výkonem 0:14,17 skončil na 6. místě a
ve štafetě s časem 1:0,11 na 5. místě. Jsou to krásné výkony, jsme na
našeho sportovce velmi pyšní.
Dne 8. 9. 2011 se konalo setkání olympioniků s paní Lívií Klausovou.
Toto setkání se uskutečnilo v Míčovně Praţského hradu. Gratulace a
vřelých slov paní Lívie Klausové se dostalo i našemu atletovi. První dáma
ocenila zejména houţevnatost, vytrvalost a sportovního ducha všech
sportovců. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil také pan Vlastimil
Harapes, čestný předseda Hnutí speciálních olympiád. Setkání to bylo
velmi přátelské a vřelé.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Jaroslavu Zelinkovi, který
sponzoroval tuto akci a samozřejmě také trenérům a všem zúčastněným.
Domov u rybníka Víceměřice, p.o., Iveta Vydláková, vedoucí Domova 1

*****

Informace o stavu věcí veřejných
- pokračovala údrţba nemovitého obecního majetku – obchod,
mateřská škola
- pravidelně je ošetřována veřejná zeleň
- po dohodě s občanským sdruţením Šikovné ruce byla sníţena
hladina rybníka o cca 15 cm. Navýšení hladiny oproti maximální
výšce dle projektu je nadále o více neţ 1 metr.
- pokračují práce na rozšíření kapacity Domova u rybníka p.o. o 11
míst pro seniory a zateplení 6 budov v areálu domova s cílem sníţit
energetickou náročnost provozu. Obě investiční akce budou
dokončeny v říjnu letošního roku. V souvislosti s dokončením akcí
se připravuje v Domově u rybníka p.o. na 26. října 2011 „Den
otevřených dveří.“ O programu budete včas informováni.
- je schválen prodej dalších 10 stavebních pozemků na výstavbu
rodinných domků v II. a III. řadě. K prodeji zůstávají 3 stavební
parcely v II. řadě.
- byla schválena smlouva s dodavatelem na provedení investiční
akce „Výstavba infrastruktury pro rodinné domky“. Akce zahrnuje
výstavbu kanalizace dešťové a splaškové vody, výstavbu vedení
vodovodu a vybudování zpevněné vozovky. Souběţně s akcí bude
uloţeno vedení plynu a do 30. 6. 2012 bude dle uzavřené smlouvy
vybudována síť elektrického vedení.
- je souhlas zainteresovaných orgánů na umístění zastávky pro ranní
školní autobus před Špačkovým, kteří s umístěním vyslovili
souhlas. Autobusová zastávka bude v jízdním řádu vedena pod
názvem „Jitřenka“. Zastávka bude v provozu od zavedení nového
jízdního řádu 11. 12. 2011.
- v Domově u rybníka p.o. byla zahájena výroba keramiky.
V následujícím období se tvorbou drobných keramických předmětů
budou bavit i děti v mateřské škole. Připravuje se zahájení činnosti
keramického krouţku pro děti i dospělé zájemce z obce. Setkání
zájemců bude veřejně oznámeno.
- Zastupitelstvo obce schválilo pokácení stromů v Bloudníku.
Důvodem je jejich stav, kdy se ukazuje reálné nebezpečí padání

větví a stromů. Jsme si vědomi, ţe je nutné řešit nejen pokácení,
ale následně i obnovu zeleně a funkční vyuţití celého prostoru.
Děkujeme a oceňujeme
- aktivitu členů Sboru dobrovolných hasičů vynaloţenou na přípravu a
konání řady veřejných společenských akcí v obci. Zejména dlouhodobá
starost o hasičský dorost, který úspěšně reprezentuje naši obec na
soutěţích a dalších akcích, je velmi zásluţná. Úspěšně bojovali za nás
všechny i na sportovním klání Regionu Němčicka, které se konalo letos
v Dobromilicích, kde ze 16 druţstev získali 10. místo.
Negativní jevy
- Opakovaně se v uplynulém čtvrtletí projevily krádeţe kovových
předmětů na místním hřbitově. Byl ukraden i kovový kontejner na
hřbitovní odpad za márnicí. Vandalismus a neúcta k památce zesnulých je
výrazem špatné morální úrovně jedinců. Snaţme se všichni společně tyto
jedince pojmenovat.
- Parčík za kaplí je ve středu obce místem klidu a odpočinku. Bohuţel
část jeho uţivatelů zde ponechává pohozené odpadky a rozbité skleněné
láhve o které se mohou zranit zejména děti. Chovejme se na veřejných
prostranstvích stejně odpovědně jako doma.
- Pro některé jedince je zřejmě hrdinstvím poškozování majetku jiných
osob. Propíchané pneumatiky na osobních autech, poškození omítky na
kapličce a likvidace dřevěných kolíků u veřejné výsadby je takového
„hrdinství“ důkazem.
Dr. Ludvík Ševčík, místostarosta

*****
Nastává měsíc září
Nejkrásnější letní měsíce – červenec a srpen jsou za námi. Děti si je
proţily společně se svými sourozenci, rodiči a prarodiči, kaţdý podle
svého.

Školka ve Víceměřicích byla přes prázdniny uzavřena, ale ani tak se tady
nezahálelo.
Zřizovatel školy, kterým je jak všichni dobře víte, Obec Víceměřice
prováděl na budově školky nutné opravy:
- oprava střechy (zabetonování štítu od zahrady, oplechování,
výměna okapů ze zadní strany budovy MŠ).
- nové schodiště před MŠ a vydláţdění zámkovou dlaţbou před
vchodem do školky
- uzavření zadního traktu MŠ uzamykatelnou bránou
- nová podlaha ve výdejně stravy, která se nám propadala
- zavedení studené vody do koupelny dětí, dle poţadavků hygieny
a další drobné malířské a natěračské práce.
Zaměstnanci školy také nezaháleli. Probíhal celkový úklid – dezinfekce
hraček, nábytku, nádobí, mytí oken, příprava všeho, co je potřeba na
otevření školky v dalším školním roce, aby se tu Vaše děti cítily dobře a
pohybovaly se v příjemném, útulném a zdravém prostředí.
Ještě poslední den před otevřením měli všichni plné ruce práce.
Dovolte mi proto, abych touto cestou poděkovala opravdu všem, kteří se
během léta podíleli na zkvalitnění prostředí pro Vaše děti. „Velké díky“.
1. září bylo vše připraveno a uţ jsme očekávali příchod dětí. Po
prázdninách se vrací do školky děti, které ţivot v kolektivu dětí a učitelek
jiţ znají a odloučení od rodičů jim uţ nedělá problémy a děti nové, které
trpí ještě úzkostí z odloučení od svých rodičů. Nemají ještě zaţitý rytmus
dne v MŠ a všechno je zde pro ně nové.
V letošním školním roce přibylo do MŠ Víceměřice devět dětí. Z toho je 6
chlapců a 3 děvčátka. Adaptace dětí probíhá zatím celkem úspěšně. Děti se
učí poznávat svou značku, orientovat se v novém prostředí, seznamují se
s novými hračkami, učí se je ukládat na své místo a poznávají i nové
kamarády. Doufám, ţe za týden uţ budou všechny děti chodit do školky
jenom s úsměvem.
Za MŠ Víceměřice Tihelková Jitka – ředitelka

*****

Střípky z nejstarších školních kronik od r.1807
Prázdniny jsou sladké, ale s koncem srpna začínají děti i rodiče víc myslet
znovu na školu a 1.září vzpomenou i ti, kteří začali do školy chodit třeba
před 80.lety.
Školní kroniky jsou na obecním úřadě čtyři, začínají zápisy o návštěvách
školy obecné v Nezamyslicích do r. 1807. Tyto kroniky jsou
nedocenitelné, Obecní kroniky se začaly psát aţ od r.1924.Ve školních
kronikách bylo vše důleţité, týkalo se událostí světových, zemských i
obecních a zapisováno velmi pečlivě. Před r. 1794 sídlil ve Víceměřicích i
Vrchnostenský úřad pro celé panství. Po svatbě kancléře Metternicha s
hraběnkou Kounicovou ze Slavkova, kdy ona dostala panství Víceměřice i
Kojetín věnem, přemístil Metternich úřad do Kojetína. Vrchnost zavedla
také školní docházku do Víceměřic, učilo se v malém domku č.51 /dnes
Iránkovo/. V r. 1838 vystavěla obec podporovaná vrchností školu novou
č.62 s jednou malou učebnou, přístavkem pro bydlení učitele, školní
zahrádkou a dvorkem. Dětí se tam tísnilo 67. Škola chátrala, ţáci seděli na
prknech, tabulky s křídou v ruce, škola bez pomůcek, jen 4 mapy -Morava,
Rakousko - Uhersko, Palestina a Evropa.
V r.1878 byla na obci zřízena školní rada a ta pomohla opatřit ubohé
školní lavice, některé školní pomůcky a zaloţili i školní knihovnu se 116
svazky. Školní rok začínal vţdy kolem 16. 9. a končil kolem 20. července.
Povinná školní docházka byla do 14 let, ţáci 7. a 8. řídy měli úlevu na
polní práce, zpravidla po 15. dubnu školního roku do konce roku a pak v
září a říjnu.To se sklízela cukrovka a brambory. Koncem 19. století a pak i
30 let 20. století jezdilo zpravidla 6 ţáků na nějaké vyšší školy do
Kojetína, Vyškova, Prostějova. Počet dětí stále rostl a škola se rozpadala.
1.června 1889 se škola začala bourat, od 1. července stavět nová a ta byla
24. září dostavěna.V roce 1895 měla obec 127 ţáků povinné školní
docházky, a proto se musela škola rozšířit o další světnici - v prvním patře.
Od té doby má škola podobu stejnou.
Učilo se od pondělí do soboty a to trvalo do r. 1969, pamatuji se ale, ţe v
padesátých letech byl jeden volný den ve středu. V pondělí měly dívky
ţenské práce a chlapci pracovali na školní zahradě. Na podzim seli jádra a
pecky, přesazovali stromky, na jaře pleli, okopávali, štěpovali. S chlapci
pracoval pan řídící a vypěstované stromečky darovali do zahrádek

občanům. Dívky měly speciální industriální učitelku, která se ovšem do r.
1918 nesměla vdát, stejně jako všechny učitelky či profesorky. V r.1890
bylo ve Víceměřicích 459 obyvatel a v roce 1892 byl zaloţen čtenářský
krouţek se 17 členy. Tělocvična ve škole nebyla, ale přece se od jara do
pozdního podzimu stále cvičilo v letní tělocvičně před školní budovou, ta
byla pak obklopena 8 vzrostlými vysokokmeny. Ke konci 19. století bylo
zakoupeno nářadí od Fy. Smékal za 100 K - bradla, svislý ţebřík, dvě
šplhadla, hrazdu, kruhy, houpačku.
Obec odkoupila od soukr. rolníka 100 čtverečných sáhů pozemku, sáh za 6
K. Při škole byla i knihovna učebnic pro chudé děti, které se kaţdý rok
dokupovaly z peněz darů záloţen i jiných chlebodárců - měla 147 svazků v
r. 1908. Ceny učebnic byly úměrné platům občanů - např. mluvnice stála 1
K,atlas – 56 hal., početnice – 1,04 K, 10 tuţek, 10per a 10 gum stálo také 1
K. Ţáci kaţdoročně chodili na vycházky a výlety do okolí- např. v r. 1908
šli pěšky do Otaslavic přes Předinu a zpět kolem kamenolomu Kobeřice.
Starosta - pekař jim věnoval kopu rohlíků /60kusů/ , obecní úřad 10 K na
občerstvení v Brodku. Ţáci byli vedeni k úctě Habsburského rodu,
vychováváni v křesťanském duchu, ale hlavně k vlastenectví. V roce 1908
objevil Ant. Telička z Tištína a Ing. Červinka z Kojetína kopáním na
Padělkách ve Víceměřicích pohřebiště z doby 1050. Objevili 7 hrobů s
kostrami obličeji k zemi, byly nalezeny obětiny - nádoby, ozdoby, zbytky
polospálených dřevěných obydlí.Tam se také děti podívaly. Další nalezené
věci se nyní nalézají v muzeu Brně, Přerově i Prostějově. V r. 1911 bylo
povoleno pořádat na obecných a měšťanských školách slavnosti pěvecké,
tělocvičné, divadla a výtěţek se měl darovat dětem. Od toho roku se
nacvičovalo mnoho divadelních představení se zpěvy a tanci,
vlasteneckými náměty, pohádkami.
Pro informaci uvádím některé platy před 100 lety - zahradník 1400 K/za
rok, učitel 2000 K/za rok, minimální mzda za den 1 K/300 K za rok,
kvalifikovaný dělník 1500 K/za rok, ředitel gymnázia 6000 K/za rok.
Příklad některých cen: 1 kg masa 0,9 aţ 1,3 K, 1 kg mouky 0,26 K, 1 kg
cukru 0,85 K, 1 kg brambor 0,05 K, 1 kg másla 2,20 K, 1 pecen chleba 3,5 kg -1 K, 1 kg tvarohu 0,36 K, 1 l piva přes ulici 0,32 K, 1 m bílého
plátna 4 K, boty koţené šněrovací 50 K, kamna ţelezná 10 K.

Ceny potravin i všeho ostatního se v 1. světové válce neúměrně zdraţily a
pokračovalo to další léta. Děti neměly boty ani oblečení, chodily i v zimě
v dřevěných opánkách na bosé nohy, šaty měly potrhané a neustále
spravované. Některé i bez košile chodily v zimě do školy. Doba to byla
těţká hlavně i pro jejich rodiče, ale děti byly šťastné, ţe se zahřály u
kouřících kamen, ţe se něco dověděly od učitele a nemusely tvrdě
pracovat od dětství doma. Pro děti současné, jejich rodiče i prarodiče je
doba před 100 lety nepředstavitelná. Proto všem dětem přeji pěkné roky
strávené ve škole co nejhezčí, plné pohody, chuti naučit se učit, být s
kamarády a uţívat si všechny radosti.
Z 1. dílu školní kroniky vybrala V. Melíšková, kronikářka obce

*****
Váţení zákazníci,
v poslední době se mnoţí případy, kdy si naši zákazníci stěţují na
podloudné praktiky podomních prodejců plynu, kteří se snaţí získat nové
zákazníky neférovým jednáním. Často tito obchodníci předstírají, ţe jsou
vysláni přímo naší společností. Chtěli bychom Vás touto cestou upozornit,
ţe společnost Quantum, a.s. nevysílá osobně své pracovníky ke změnám
podmínek ve smlouvách, neprovádí ani ţádné jiné změny v dodávce plynu
a zůstává stále Vaším dodavatelem plynu.
Mějte vţdy na paměti, ţe nabídka ve skutečnosti nemusí být tak atraktivní,
jak je prodejcem prezentováno. Zákazníci jsou lákáni na niţší cenu, neţ
platí v současné době. Přitom však neinformují například o tom, ţe se
musí zaplatit takzvaný aktivační poplatek nebo ţe jim hrozí
několikatisícová pokuta při předčasném vypovězení smlouvy s
dosavadním dodavatelem. Zákazníci jsou záměrně informováni
nepravdivě, dealeři staví lidi do situace, ţe jim nic jiného nezbývá neţ
ihned podepsat novou smlouvu. Zákazníci si to později u nás ověřují a
zjišťují, ţe ty informace byly nepravdivé.

Na jakékoliv rozhodnutí si ponechejte čas a na jejich vehementní
přesvědčování nedejte. Celou nabídku takového prodejce si podrobně
prostudujte a zvaţte, jaké má jeho nabídka výhody a nevýhody. Zamyslete
se nad tím, zda je to opravdu o tolik výhodnější, neţ Vaše současné platby.
Doporučujeme obchodníkovi smlouvu nepodepisovat mezi dveřmi,
řekněte mu, ţe si ji v klidu domova prostudujete a pokud se pro změnu
rozhodnete, pošlete ji poštou na adresu dodavatele. Tím se vyhnete
impulzivním rozhodnutím, kterých byste mohli později litovat a jedině
tímto způsobem si můţete dodatečně ověřit pravost informací, které
podomní prodejci sdělují.
Pokud se tak jiţ stalo a chcete tento krok vzít zpět, je to v případě
„podomního prodeje“ v určitém omezeném časovém období ještě moţné, a
to podle ustanovení § 57 občanského zákoníku: „Byla-li spotřebitelská
smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo
nemá-li dodavatel ţádné stálé místo k podnikání, můţe spotřebitel od
smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření… „.
Přechodem k jinému dodavateli můţe dojít ke zhoršení dostupnosti,
rozsahu a kvality sluţeb, na které jste nyní zvyklí. Pro zákazníky
Quantum, a.s. je stále k dispozici zákaznická kancelář ve Vyškově ( tel.
517 343 672, e-mail quantumas@quantumas.cz ), moţnost vyřízení
aktuálních poţadavků ihned telefonicky či písemně. Není pravidlem, ţe
uvedené sluţby budete mít v obdobném rozsahu k dispozici i u jiného
dodavatele. Quantum, a.s. má zájem i nadále nabízet svým zákazníkům
zázemí stabilní společnosti, spolehlivost dodávek zemního plynu a
kompletní zákaznické sluţby.
Ing. Jitka Zlatníková, zákaznické oddělení Quantum, a.s.

*****

Oznamujeme Vám, ţe dle zákona č. 104/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráţe,
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých dalších
zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, přechází od
1.8.2011 vydávání rybářských lístků také na Městský úřad Němčice nad
Hanou.
Občanům s trvalým pobytem v Němčicích nad Hanou, Dobromilicích,
Doloplazech, Dřevnovicích, Hrušce, Koválovicích-Osíčanech, Mořicích,
Nezamyslicích, Pavlovicích u Kojetína, Srbcích, Tištín, Vitčicích,
Vrchoslavicích a Víceměřicích budou rybářské lístky vydávány na
Městském úřadě Němčice nad Hanou a to v úředních dnech na pokladně
Městského úřadu v Němčicích nad Hanou.
Bc. Martina Lakomá, referent ţivotního prostředí

*****
Hasičské léto
2011
Naleznete zde postřehy z akcí, které přes léto proţili členové SDH,
jako pořádající, soutěţící, nebo návštěvníci ...
11. 6. 2011 - Hruška - Memoriál Vratislava Vrány
V sobotu 11. června 2011 jsme se účastnili memoriálu Vratislava Vrány v
Hrušce. Do závodu se přihlásilo 7 druţstev mladších a 7 druţstev starších
ţáků. Naše ,,áčko" mladších skončilo na 4. místě, ,,béčko" na 7. místě a
starší ţáci na 5. místě.
18. 6. 2011 - Čelčice - závody mladých hasičů
Na závod do Čelčic v sobotu 18. června, vyrazilo pouze druţstvo
nejmladších. Ze sedmi přihlášených druţstev v naší kategorii jsme si s
časem 22,24 s., přivezli domů pohár za 3. místo.

Naformátováno: zarovnání na střed,
Mezera Za: 0 b., bez dělení
Naformátováno: zarovnání na střed,
Mezera Za: 0 b.

Luboš Novotný
25. 6. 2011 - Dětský den aneb „Hurá, prázdniny“
Jako kaţdý rok, tak i letos proběhlo, tentokrát ještě před koncem školního
roku, vítání prázdnin. Hasiči opět na chatě a v přírodním areálu Svodnice
připravili spoustu soutěţí rozmístěných po trase parkem, mezi kterými
nechyběly skládačky, přenášení míčku na raketě, chytání ryb, střelba z
vodních pistolí a ze vzduchovky, věšení prádla, kuţelky, šipky a další
jednoduché úkoly a soutěţe, pro malé i větší děti. Po absolvování trasy
byly všechny děti odměněny sladkostmi a špekáčkem, který si mohly
opéct na připraveném táboráku.
Po posilnění uzeninou nemohla chybět obvyklá soutěţ v přetahování
lanem - děti versus dospělí. I pro dospělé byla nachystána, pro tuto akci jiţ
kultovní, soutěţ v pojídání tvarůţků s máslem, chlebem a vypití půllitru
piva na čas. První skončil, den postící se, Jaroslav Horák, překvapením
byla druhá Staňka Rábková a třetí místo obsadil Zdenek Malčík. Ale i
ostatní návštěvníci nepřišli zkrátka a mohli své chuťové buňky uspokojit
kabanosem z udírny, pochutinami a zapít nealkoholickými i alkoholickými
nápoji. Počasí nám jako tradičně vyšlo na jedničku, a tak jsme se s
nastávajícím soumrakem, návštěvníci i pořadatelé, rozcházeli ke svým
domovům spokojeni.
2. 7. 2011 - Dobromilice - závody mladých hasičů
Tenhle závod byl snad nejsmolnějším ze všech odběhnutých závodů.
Přihlásilo se 6. druţstev mladších a 7. starších. Začalo naše ,,áčko", které
vyběhlo za tak silného protivětru, ţe při nástřiku byli proudaři mokří od
hlavy aţ k patě a terč pořád ne a ne nastříkat. Nakonec se to s časem 78,6
s. povedlo, ale bylo z toho pouze 4. místo. Mladší ,,béčko" vyběhlo s
takovým zápalem, aţ proudař přeběhl čáru u terčů a byl z toho neplatný
pokus. A kdyţ všichni tak všichni, řekli si asi starší, a při naplnění hadic
vodou se potočilo ,,B" na rozdělovači a hadice se odpojila. Takţe i po
znovu zapojení a nastříkání terčů z toho bylo pouze poslední 7. místo.
Luboš Novotný
9. 7. 2011 - Doloplazy - O pohár starosty obce
Pohár starosty obce Doloplazy nám opět letos nebyl souzen. V kategorii

mladších hasičů se přihlásilo 5 druţstev a naše, tentokrát jen jedno
druţstvo, obsadilo 4. místo. Druţstvo starších z 11-ti přihlášených
druţstev skončilo, bohuţel, aţ na 7. místě.
Luboš Novotný
6. 8. 2011 - Pyţamová párty
Uprostřed prázdnin, se opět po roce, po sobotním klekání, Víceměřicemi
začali trousit lidé v negliţé a pyţamech, aby je jejich kroky zavedly do
Svodnice, kde probíhal uţ druhý ročník Pyţamové párty.
Přírodní areál kolem chaty se do dvacáté hodiny zaplnil více neţ 50-kou
dospělých i dětí v pyţamech, kterým fandila asi další třicítka návštěvníků,
kteří k této recesi zatím nenašli odvahu. Po takovém tom počátečním
seznamování, ostychu a monitorování, byli přítomní ve večerní ústroji
poţádáni o pózu na společnou fotku a pak uţ se zábava při tanci rozjela
naplno. Přerušovaly ji aţ tahy tomboly, která se musela rozdělit na 3 x,
protoţe se opět sešlo více neţ 120 cen. Sponzorem totiţ mohl být kaţdý,
kdo z domu přinesl něco, o čem si myslel, ţe by mohlo udělat radost, nebo
vyvolat úsměv ostatním. A tak se nám opět sešla spousta keramiky,
obrázků, svíček, mycích prostředků, lahvičky něčeho ostřejšího, ani letos
nechyběly unikáty, jako byl "Putovní kámen na skalku“, domácí
bioplynový vyvíječ, košík plný hub a spousta dalších obvyklých i dost
neobvyklých cen. Bohuţel letos mezi hlavními cenami chyběl bazén, ale
hlavní cena zůstala - tou je uţ tradiční cena SDH - dvoubarevný televizor,
léty osvědčené značky "Merkur".
I cena útěchy byla letos atraktivní - bylo jí horské kolo starosty hasičů p.
Balhera (kdy recesní buňka hasičů vyuţila nepozornosti majitele, a tajně
kolo vloţila k tombole a označila ho jako cenu útěchy). P. Balher, ač ceny
tomboly jako konferenciér vyhlašoval, si toho ani nevšiml. Ale zachoval
se gentlemensky a cenu vydal a pak si ji zpět vyměnil za cenu ve stejné
hodnotě - za láhev vína.
Tradičně bylo pro všechny přítomné připravena spousta občerstvení dle
chuti, alko i nealko, a z udírny opět voněly pikantní uzené klobásy.
Letošní párty pořádaná za účelem pobavit se, skončila podle pořádajících
úspěšně a uţ se zase těšíme na "Pyţamovku 2012" ....

20. -21. 8. 2011 - Výlet mladých hasičů do Bzence a okolí
Mladí hasiči i letos vyrazili na dvoudenní výlet do Bzence. Sraz byl v
sobotu v 7:00 hodin u hasičské zbrojnice, kde jsme naplnili tři auta
veškerým vybavením na táboření a mohlo se vyrazit. Po cestě jsme měli
naplánovanou první zastávku v Kyjově na letišti, kde probíhalo
mistrovství obřích, rádiem řízených letadel. Při prohlídce hangárů s letadly
se nás ujal místní správce, udělal nám výklad a dovolil nám posadit se do
některých letadel. Další zastávka proběhla v obci Hysly na místní
rozhledně, kde jsme posvačili a poté jsme se přemístili do nedaleké
vesnice Syrovín. Zde mají na náměstí vystavený hasičský povoz z roku
1899. Po prohlídce jsme vyrazili do cílové stanice, areálu kynologického
spolku v Bzenci. Po příjezdu jsme postavili stany, posilnili se
nasmaţenými řízky a vyšli na odpolední tůru do lesa. Po téměř
pětihodinovém pochodu jsme nasbírali dřevo na oheň a vyhládlí se vrátili
do tábora. Po večeři začala příprava na táborák. Ti nejmenší si prošli i
stezku odvahy. Jestli si vedoucí mysleli, ţe po tůře budou někteří utahaní a
půjdou brzy spát, tak se hodně spletli. Ještě po půlnoci někdo hrál hru
,,Aktivity" a někdo opékal špekáček u ohně. V neděli ráno po snídani jsme
začali pomalu balit stany a uklízet areál. Naše další cesta směřovala do
Hodonína do ZOO, kde kromě prohlídky zvířat byl i skákací hrad a velká
trampolína. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na pozdní oběd a úmornou
cestu jsme završili v Němčicích nad Hanou výbornou točenou zmrzlinou.
Luboš Novotný
27. 8. 2011 - Mikroregion Němčicko se baví v Dobromilicích
V sobotu 27. srpna proběhlo tradiční zábavné odpoledne mikroregionu,
pod názvem Mikroregion Němčicko se baví, tentokrát v Dobromilicích. V
letošním roce byli včas osloveni hasiči, zda by na tomto soutěţním klání
nereprezentovali naši obec a tak byl dostatek času na vytvoření týmu ve
sloţení: kapitán týmu -Jakub Štébl, členové - Michaela Trněná, Romana
Novotná, Luboš Novotný, Emil Vydlák, Jaroslav Horák.
Odpoledne začínalo slavnostním průvodem soutěţních druţstev a zástupců
obcí, od místního obchodu na hřiště, kde se celé sváteční dění odehrávalo.
Do kroku jim vyhrávala dechovka z Němčic, které tempo udávaly ladnými
pohyby maţoretky a slavnostní ráz průvodu dodával i taneční soubor v

hanáckých krojích.
Na krásně připraveném areálu fotbalového hřiště proběhlo slavnostní
přivítání a nástup druţstev obcí a pak uţ se soutěţilo.
Jelikoţ celé odpoledne bylo laděno do stylu country, v témţe duchu se
nesla i slavnostní výzdoba a soutěţe. První soutěţí bylo rodeo na
elektrickém býku, kdy jeden z členů seděl na býkovi a ostatní dělali dřepy
a pak se sečetl čas v sedle a počet dřepů. Další soutěţí byla chůze na
dřevěných špalcích s provázky, na kterých týmy absolvovaly asi 40 m
překáţkovou dráhu. I následující soutěţ byla na trochu odlišné dráze, jen s
tím rozdílem, ţe místo chůze na špalcích nesli kulečníkovou kouli
poloţenou na vyhoblovaném prkénku. Poslední soutěţí týmů bylo koulení
200 litrového barelu, s přestávkou na zatlučení hřebíku do polena a pak
honem s barelem zpět na start. Skóre soutěţních druţstev pak ve finále
mohli bodově vylepšit starostové obcí v soutěţi starostů v rýţování zlata.
A jak probíhala tato soutěţ? Na plac byly přineseny litinové koupelnové
vany, které se plnily směsí vody, písku, kamínků a do vzniklé nevzhledné
kaše byly zamíchány zlomky zlata. Starostové pak měli za úkol v časovém
limitu narýţovat pro svůj tým pomocí čajového sítka co nejvíce zlatých
kousků.
Mezi jednotlivými soutěţemi vyplňovali přestávky svými vystoupeními
hanáci, maţoretky, dobromilické děti, tanečníci s Taneční školy Hubený,
a další. Finále ale patřilo dobromilickým nadšencům, kdy ve slušivých
úborech předvedli taneční parodii na dětskou písničku „O tečce Sluníčka
sedmitečného.“ Podle mne to byla určitě třešnička na dortu, na které si
cením toho, ţe přes tucet tanečníků - obyčejných občanů - v čele se
starostou, se pro pobavení ostatních, dokázali navléknout do kostýmů a
udělat legraci.
V celkovém hodnocení jsme se nakonec ze 16. týmů umístili na 10. místě,
ale nikomu ze všech druţstev určitě nešlo o to zvítězit, ale pobavit se.
Soutěţnímu klání přihlíţelo i něco přes dvacítku víceměřických,
roztroušených po celém areálu. Podvečer pak pokračoval vystoupením
skupiny Fešáci, ale do finále koncertu davy prořídli a zůstali jen
nejskalnější. Nebylo to ale kvalitou hudby, ale náhlou změnou počasí, kdy
z tropického, odpoledního, téměř nedýchatelného 32° C dusna, se během
asi 2 hodin ochladilo o téměř 16° C s protivným větrem. Ti co vydrţeli si

mohli ještě vyslechnout jedinou písničku skupiny Předina, kterou
vystřídala Ohňová show s fakírskými kousky. Fakíři, ale uţ své poslední
kousky a triky předváděli v silném lijáku následovaném bouřkou, který
udělal vlastně nečekanou tečku za celým odpolednem.
Nakonec si opět neodpustím sdělit celkový dojem z této akce. Moje osobní
hodnocení (nemusíte s ním souhlasit) je velká jednička, s takovým
malinkým mínusem. Nádherně bylo vše připravené, perfektně organizačně
zvládnuté, kdy kaţdý jeden z pořadatelů věděl přesně své úkoly,
připravený nádherný program a v neposlední řadě spousta chutného
občerstvení. A za co tedy to moje malinké mínus? Spočívalo to v systému
placení občerstvení. Po vystání fronty u krámku se něco platilo přímo a na
druhou věc se musel jít koupit o kus dál lístek a opět se postavit do fronty,
coţ se mi zdálo dost nepochopitelné a mně osobně to odradilo od nákupů a
omezil jsem útratu na minimum.
Ale i přesto se podařila dobromilickým krásná akce a můţu tvrdit, ţe spolu
s loňským pořádajícím - Tištínem, nasadili hodně vysokou laťku pro
následníky. Příští ročník mikroregionu se bude odehrávat ve
Vrchoslavicích. Uţ teď se těším, čím nás asi místní překvapí.
2. -4. 9. 2011 - Náročný víkend ... :-)
Na víkend od pátku 2. do neděle 4. září se nám sešly tři akce, které jsme
zajišťovali - Dětské závody, které jsme pořádali my, odpoledne závody
veteránů, které pořádal okrsek a my jsme zajišťovali občerstvení a udírnu
a v neděli pak Dětský den na chatě.
Začínali jsme jiţ v pátek po 16 hodině, kdy jsme na hřiště začali naváţet
první materiál, a postavili jsme velký obloukový stan, vojenský stan
"M:A:S:H:",zprovoznili udírnu a rozmístili lavice a stoly, coţ vyšlo téměř
do tmy. V sobotu uţ od skorého rána jsme naváţeli občerstvení, připravili
altány, aparaturu na ozvučení, a hlavně dráhu a terče pro závody mladých
hasičů, které začínaly v 9 a končily po 12 hodině. Během polední pauzy
jsme uklidili areál hřiště, odvezli naše zboţí, a místo něj navezli zboţí
okrsku. Prodej občerstvení a udírnu pro okrsek opět zajišťoval náš sbor.
Večer po závodech, opět uklidit areál hřiště, odvézt zboţí a aparaturu,
poskládat lavice a stoly, a to uţ byla opět tma. A v neděli nanovo hned od
rána, dokoupit zásoby občerstvení, část hasičů rozdělávala stany na hřišti a

odváţeli materiál, další část chystala areál chaty, stoly a táborák na dětské
odpoledne. Přes poledne jsme jen odběhli na oběd a po 13 hodině uţ jsme
se scházeli opět v plné polní na chatě, kde jsme chystali trasy a soutěţe na
„Loučení s prázdninami“. To se protáhlo aţ téměř do tmy, kdy odcházeli
poslední návštěvníci a my jsme pak ještě uklízeli areál a stoly, odváţeli
zboţí a to uţ byl temný nedělní večer. Tohle byl, pro představu pro
nezasvěcené, jen malý výčet činností, které bylo třeba udělat během
víkendu, aby všechny pořádané akce měly hladký a reprezentativní
průběh. Podařilo se nám to díky obětavosti, kterou prokázalo přes tucet
členů SDH a samozřejmě i pomoci mladých hasičů. Věřím, ţe všichni co
pomohli, si zaslouţí velký dík za to, ţe pro společenský ţivot v obci a
příjemnou pohodu pro návštěvníky akcí o celém víkendu, dokáţou
obětovat svůj osobní volný čas.
3. 9. 2011 - O pohár starosty obce -Víceměřice
V sobotu 3. září. 2011 se uskutečnily v dopoledních hodinách na místním
hřišti závody mladých hasičů ,,O pohár starosty obce". První ročník
soutěţe byl premiérou jak pro starostu naši obce, tak i pro náš sbor, jelikoţ
jsme nikdy samostatně závody ještě nepořádali. Do soutěţe se přihlásilo
13 druţstev, z toho sedm druţstev mladších a šest druţstev starších ţáků.
Naše druţstva, jak mladší, tak druţstvo starších, bohuţel ţádné pohárové
místo na domácí půdě neobsadilo, ale za bojovnost jim patří uznání.
Konečné pořadí u mladších: 1.místo - Pivín , 2. místo - Němčice nad
Hanou a 3. místo - Dobromilice. U starších obsadili 1. místo - Krasice, 2.
místo - Němčice nad Hanou, 3. místo - Čelčice.
Na závěr patří poděkování starostovi naší obce, za zakoupení pěkných
pohárů pro vítěze, všem zúčastněným členům našeho sboru, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu soutěţe, hasičům z Doloplaz za zapůjčení
časomíry a v neposlední řadě, všem sponzorům, kteří přispěli pěknými
cenami do soutěţe.
Luboš Novotný
3. 9. 2011 - Veteráni 2011 - Víceměřice - 10. ročník

Prosluněné sobotní odpoledne 3. září 2011. Na hřiště ve Svodnici se
sjíţdějí hasičští veteráni 16. okrsku. Jsou tu také zástupci veteránů z
Vřesovic, kteří na počest své 100 leté členky postavili druţstvo veteránek s
cílem zúčastnit se a moţná i vyhrát. Nakonec se jim to podařilo.
Po dopoledním 1. závodu " O pohár starosty obce" za účasti 13. druţstev
mládeţe se konal odpoledne jiţ 10. ročník soutěţe veteránů. Kromě toho,
ţe je nejstarší v prostějovském okrese, letos se ji zúčastnilo rekordních 5
druţstev veteránek a 9 druţstev veteránů. Byl dosaţen rekordní čas 57,6
vteřin.
Druţstvo mexických veteránů obsadilo po předchozích neúspěšných
startech v loňském roce a v letošním roce v Pivíně na domácí půdě pěkné
5. místo.
To klukům z Domova u rybníka se tolik nedařilo co loni, díky obrácenému
chodu mašiny.
První místo a putovní pohár nakonec obhájili veteráni z Obědkovic, v
ţenách si putovní pohár odvezli veteránky z Vřesovic.
Letošní ročník proběhl za krásného letního počasí za výborné nálady
závodníků i přihlíţejících diváků.
Velké poděkování patří všem hasičům 16. okrsku, kteří se na přípravě této
podívané, aktivně zúčastnili a podíleli se.
Poděkování patří obecnímu zastupitelstvu ve Víceměřicích a panu
starostovi obce za umoţnění soutěţe a za sponzorské dary.
Ostatně ze všech druţstev nikdo neodešel s prázdnou a i kluci z Domova u
rybníka si odnesli velkou šišku salámu za 9. místo.
Starosta 16.okrsku Němčice nad Hanou Květoslav Špaček
4. 9. 2011 - Dětský den aneb loučení s prázdninami ...
V neděli 4. září odpoledne hasiči opět pozvali děti a jejich rodiče na chatu
ve Svodnici, na soutěţní odpoledne s názvem „Loučení s prázdninami“.
Jako obvykle byla připravena trasa s několika stanovišti, kde si děti mohly
vyzkoušet svou zručnost, pečlivost, ale i protrénovat své mozkové závity,
při úkolech jako navíjení kotvy, skákání přes švihadlo, skládání obrazců z
plat od vajíček, hod pingpongovým míčkem na cíl, maxi puzzle, stavění
komínu z kostek (starší děti ze zavázanýma očima), přeručkování lana
mezi stromy, střelba ze vzduchovky či vodní pistolí, malování obrázků,

nebo zdobení nafukovacích balónků nálepkami a další, které s úspěchem
opět děti zabavily i díky nápadům jejich protagonistek Jarmile a Margitě
Mézlových.
Pro školáky pak byla připravena u chaty soutěţ v „Hodu školní brašnou za
keř“ a postupující s vyřazovací soutěţe pak pokračovali hodem školní
brašnou do dálky, kdy se vítězi stali Jarda Horák a za dívky Lucka
Dosedlová. Následovalo tradiční přetahování lanem, kdy po urputném boji
zvítězili hoši a pak uţ se pomalu rozhoříval táborák a děti si mohly opéct
špekáček, který dostaly od pořadatelů.
Po občerstvení dětí uzeninou byla vyhlášena soutěţ pro dospělé v pojídání
tvarůţků. Opět jsme v tomto klání připravili malou obměnu, která
spočívala v tom, ţe bylo vytvořeno pět párů: ţena - muţ, kdy jeden
konzumoval s rukama za zády a partner či partnerka se do něj snaţili
nacpat krajíc chleba, kus másla, balíček tvarůţků a nalít půl litru piva. Uţ
poněkolikáté vyhrál Jaroslav Horák, následován Víťou Soldátem a třetí byl
Radek Radači.
Na závěr odpoledne byl nástup všech dětí, na kterém nejen prvňáčci
obdrţeli dárek od starosty obce a obecního úřadu. Celé odpoledne bylo
nádherně slunečné a nebýt neděle a na druhý den vstávání do školy či
zaměstnání, sedělo by se v teplém večeru aţ dlouho do noci ....
Nepodepsané příspěvky sepsal, ze svého úhlu pohledu Petr Buriánek

*****
Z činnosti zahrádkářů
V letošním roce jsme své akce situovali do zimních, předjarních a
podzimních měsíců. Počátkem léta jsme připravovali zájezd zahrádkářů na
trase Bystrovany, Šternberk, Dub na Moravě a Tovačov, který jsme z
důvodů zahlcení předprázdninových termínů ostatními organizacemi a

jejich akcemi, přesunuli aţ na poprázdninový čas, na sobotu 17. září a o
jeho průběhu Vás budeme informovat aţ v příštím čísle časopisu.
O prázdninách proběhla pouze akce Prohlídka zahrádek, o které se dočtete
o pár odstavců dále. Z technických důvodů v letošním roce neproběhla ani
fotografická soutěţ Rozkvetlá obec, neboť na obchodě, kde nám p.
Tihelková umoţňuje vystavit soutěţní fotografie, probíhaly opravy. Letos
bohuţel nebudeme pořádat ani tradiční Vinobraní a Vinobraníčko pro děti.
Jedním z důvodů jsou opět stavební práce, kdy bude probíhat zateplení
střechy košíkárny a dalším je, bohuţel, nedostatek členů s chutí aktivně se
zapojovat do příprav a pořádání akcí. Bohuţel, podobně jako v ostatních
organizacích, spočívá pořádání a zajištění, většinou na bedrech výboru,
který u zahrádkářů je omezen zdravotními a věkovými limity členů, a ve
třech či čtyřech lidech se větší akce připravit nedají. Mrzí nás, ţe se
věkově mladší členové organizace, sami aktivněji nezapojují do chodu
zahrádkářské organizace, a proto asi budeme nuceni pořádat spíše
komornější akce, které jsou jednodušší na přípravu sálu (výstavy, besedy),
některé akce uţ pořádáme ve spolupráci s hasiči (košt pálenek), a při
jiných nám zatím ochotně s přípravou prostor na akce pomáhají (zeliáda,
lóbačka, pochod ...),za coţ jim děkujeme.
A nyní uţ slíbený článek ...
Prohlídka zahrádek
V pohodovém, letním, středečním podvečeru 13. července se sešlo kolem
25 příznivců zahrádkaření, na naší tradiční kaţdoroční akci - prohlídka
zahrádek.
Tentokrát jsme navštívili dvě zelená království ve školní ulici, kdy prvním
navštíveným královstvím byla zahrádka manţelů Urbánkových. Hned po
projití domem jsme se ocitli na travnatém, pečlivě udrţovaném dvorku s
posezením a krbem obklopeném spoustou truhlíků s květinami, kde oáze
odpočinku dominoval nově zbudovaný bazén. Dvorek nenásilně oddělen
jen okrasnou zídkou, zvolna přešel do zahrady, která byla pojata tradičně
kombinací květin k okrase i k řezu, zeleninových záhonků, skleníku,
ovocných stromků a keřů a udrţovaného trávníku. Mezi zajímavost bych
mohl připomenout i netradiční odrůdu jabloně -Zvonkové- , která uţ není
tak často k vidění.

Po prohlídce u Urbánkových jsme se přesunuli jen o zahrádku vedle k
Míkovým. Opět nás přivítal podobně řešený dvorek, který navíc
oddělovala od hospodářského koutku nádherně točená vzrostlá Vistárie.
Při vstupu na zahrádku, která v podstatě ode dvora není ničím oddělena,
pozornému návštěvníkovi jistě neunikly netradičně vyvázaná a
zapěstovaná rajčata, s několika patry vijanů s mnoţstvím plodů. I zde byly
vidět na zahrádce květiny k potěše oka i řezu, udrţovaný trávník, ovocné
stromy i nezbytný skleník a odpočinkové posezení na konci zahrady s
místem pro grilování. Celkový dojem ze zahrady umocňovaly krásně
malované kameny, či netradiční ptačí budka v podobě kostelíka umístěná
na břízce, jejichţ tvoření je zálibou manţelů Mikových mladších.
Závěr prohlídek končil u mne, kde uţ není co ukazovat, díky otevřenému
výhledu do zahrady ze všech stran. A tak jsem jen nabídnul prostory k
posezení a podvečerní debatě účastníkům prohlídky, při kterém jim bylo
nabídnuto i občerstvení od zahrádkářů.
Po návštěvě zahrádek v nás všech zůstal určitě krásný pocit pohody a
poznání, ţe zahrádka není jen práce, ale můţe být i příjemnou terapií k
nabytí duševní pohody, pobytem v zeleni a stínu stromů. Věřím, ţe ve
školní ulici jsme určitě nebyli na návštěvě naposled, protoţe při pohledu
přes ploty v okolí bylo všude vidět upravené zahrádky, kam aţ oko
dohlédlo.
A jelikoţ se blíţí podzim a s ním sezóna nakládání zelí, přidáváme recepty
od majitelů tří vítězných vzorků zelí z letošní Zeliády :
Kysané zelí (1. místo 2011 - Gaťařík Zdeňek - Němčice nad Hanou)
Na 50 kg zelí - promícháme 1kg soli s 1 sáčkem kmínu. Kaţdých 10 kg
krouhaného zelí promícháme s 1,5 kg nakrájené cibule. Zasolíme dno
kameniny a dáváme zelí v úměrných vrstvách, udusáme, třetí vrstvu opět
zasolíme atd. Jakmile se začne objevovat šťáva, snaţíme se co nejvíc
odebrat, šťávu ochutnáváme, musí být mírně přesolená. Jakmile bude
kamenina plná udusaného zelí, doléváme odebranou šťávou, aţ se nám
objeví na povrchu.
Nakládané zelí (2. místo - Dana a Dalibor Makišovi - Dobromilice)
10 kg zelí. Nálev: 3,5 l vody, 1,5 l octa, 2 ks nakladače DEKO, 60 ks
cukerínu, 2 dkg prášek pyrosiřičitan.

Nálev chvíli povařit, přelít na zelí, nechat 24 hodin stát, naskládat do
sklenic, sterilovat 40 minut na 90°C.
Nakládané zelí (3. místo - Petrovská Zdeňka - Hruška)
15 kg nakrájené zelí, 4 l vody, 32 dkg soli, 50 dkg cukru, 60 cukerínu, 1,5
kg cibule, 2 l octa, trochu kmínu, hořčičné semínko, polévkovou lţíci
pyrosiřičitanu = 15 g. Promíchat, 24 hod. nechat uleţet, pak plnit do
sklenic, zavařovat 20 min. na 80 stupňů C.
To jsou pro inspiraci vítězné recepty, můţete je vyzkoušet, nebo pouţijte
své tradiční osvědčené a konzervujte, nakládejte, šlapejte, zavařujte, nejen
zelí, ale i ostatní zeleniny a ovoce, ať si příští rok se svými vzorky opět
můţete zasoutěţit a porovnat chutě v Zeliádě 2012.
Přejeme krásný podzim při práci na zahrádkách a v pobytu v přírodě!
Za ČZS Víceměřice sepsal Petr Buriánek

*****
V sobotu 23. 7. 2011 se uskutečnil 5. ročník turnaje v malé kopané
MEXICO CUP 07/2011. Turnaje se zúčastnilo 5 týmů:
domácí tým SK Mexico Víceměřice, Dorost Nezamyslice, SK Dřevnovice,
Doloplazy a tým Záchranářů Prostějov.
Motto akce: MEXICO CUP je setkáním kamarádů, kteří ve sportu hledají
a vidí pozitiva a navíc se snaţí hrát v duchu fair play se opět naplnilo na
100%.
Výsledky:
SK Mexico Víceměřice – Dorost Nezamyslice 9:2
SK Mexico Víceměřice - Doloplazy 3:0
SK Mexico Víceměřice - SK Dřevnovice 1:5
SK Mexico Víceměřice - Záchranáři Prostějov 5:2
Dorost Nezamyslice - Doloplazy 3:6
Dorost Nezamyslice - SK Dřevnovice 1:5
Dorost Nezamyslice - Záchranáři Prostějov 2:4

Doloplazy - SK Dřevnovice 1:5
Doloplazy - Záchranáři Prostějov 6:2
SK Dřevnovice - Záchranáři Prostějov 2:2
Tabulka:
1. SK Dřevnovice
2. SK Mexico Víceměřice
3. Doloplazy
4. Záchranáři Prostějov
5. Dorost Nezamyslice

10 bodů
9 bodů
6 bodů
4 body
0 bodů

skóre: 17: 5
skóre: 18: 9
skóre: 13:13
skóre: 10:15
skóre: 8:24

Kolem poledne se odehrál exhibiční zápas klientů Domova u rybníka proti
týmu, který tvořili účastníci turnaje. Utkání skončilo nerozhodně a tak
přišly na řadu pokutové kopy. Kluci z Domova u rybníka vyhráli 3:1.
Ocenění: nejlepší střelec: Martin Bridzik (Doloplazy) a Vlastimil Kyselák
(SK Dřevnovice), oba shodně 6 branek. Nejlepší brankář: Vít Soldát
Také mi dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli nejen na
přípravě turnaje, ale i na jeho samotném průběhu (obsluha grilu, hudby,
občerstvení), sponzorům, představitelům obce a rozhodčímu: p. Kučerovi.
Všechny hodnotím na výbornou.
Turnaj jsme se pokusili zpestřit bohatou tombolou.
Jednu kaňku však akce měla, byl to nezájem místních občanů, přitom vše
přálo hojné účasti: počasí, zábava, občerstvení. I tak to bylo pořád málo.
„Mexičani“, kteří nás přišli podpořit by se dali spočítat na prstech.
No i tak budeme pokračovat v pořádání sportovních akcí během celého
roku a budeme se těšit na další 6. ročník MEXICO CUP 2012, který se
pokusíme opět něčím zajímavým změnit.
Fialka Vladimír

*****
TELEFONNÍ SEZNAM PRO ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH
UDÁLOSTÍ A SEZNAM POSKYTOVATELŮ SLUŢEB

Pošta Němčice nad Hanou

582 386 030

Hasičský záchranný sbor

150

Zdravotnická záchranná sluţba

155

Policie ČR

158

Evropská linka tísňového volání

112

Policie Němčice n/H

582 386 033 /530/

Eduard Novotný, starosta obce Víceměřice

724 107 221

RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta obce

724 240 538

Obecní úřad Víceměřice

582 388 106

Jiří Balher, starosta JSDH

605 941 850

Domov u rybníka Víceměřice, ředitelka

582 305 244

E-ON Distribuce a.s. – poruchová sluţba

800 225 577

Mateřská škola Víceměřice, ředitelka

724 728 973

Moravská vodárenská společnost, a.s. Prostějov

Obchod – Tihelková Ivana

528 388 128

582 333 510
582 301 013
582 301 026
840 668 668

MUDr. Kravák

582 388 192

MUDr. Krupa

582 388 116

MUDr. Janoušek

582 388 137

MUDr. Mézlová

582 388 126

MUDr. Korbelyi

zákaznické centrum
bílá linka
JmP a.s. Brno, dispečink
Quantum Vyškov

545 548 429
545 548 529
1239 – poruchy
517 333 800
517 343 363-5
517 343 672

582 686 015

Insta Vyškov – kanalizace

517 363 927

Lékárna Němčice nad Hanou

582 386 780

ČOV Víceměřice – Dostálík Jiří
- Kočí Jan

602 734 878
602 793 675

Lékárna Nezamyslice

582 388 145

Pošta Nezamyslice

582 388 147

Moravská vodárenská, a.s. Olomouc
Veolia – voda pitná

585 536 111

VaK – poruchy

800 100 063

