Přejeme všem příjemné prožití
velikonočních svátků….

Váţení spoluobčané,

končí zima a pomalu začíná jaro. Ale chtěl bych se vrátit k roku 2011 a
krátce ho zhodnotit. V obci k 31.12.2011 bylo registrováno 613 obyvatel.
Na ohlašovně obecního úřadu mělo z různých důvodů trvalý pobyt
přihlášeno 23 lidí. Narodilo se 8 dětí a zemřelo 11 osob, z toho 6
v Domově. Přihlášeno k trvalému pobytu bylo 34 osob, odhlášeno
z trvalého pobytu 15 osob.
Zastupitelstvo obce se sešlo na osmi veřejných zasedáních, z toho na 4
řádných a 4 mimořádných. Dne 20.12.2010 byl schválen rozpočet ve výši
7,349 milionů Kč na rok 2011. Během roku bylo schváleno 5
rozpočtových opatření. Rozpočet obce skončil s příjmy 32 319 tis. Kč a
výdaji 33 168 tis. Kč , financování 849 tis Kč.
Příjmy tvoří: daňové příjmy 4 473 tis., nedaňové příjmy 4 268 tis.,
kapitálové příjmy (prodej majetku obce – stavební pozemky, nemovitosti
aj.) 4 228 tis., přijaté transfery (dotace) 19 350 tis.
Výdaje tvoří: výdaje na investice 26 660 tis., běţné provozní výdaje 6 508,
z toho výdaje na veřejnou správu 2 815 tis.
V průběhu roku probíhalo několik investičních akcí. Výsadbou stromů a
keřů, v počtu 1 220 ks, byla dokončena Revitalizace Aleje III. a bylo

ukončeno financování celého projektu. Dvě velké akce probíhaly
v Domově u rybníka. Podařilo se zateplit pět budov v areálu Domova. Zde
čekáme na doplatek dotace, aby stavba mohla být kompletně uzavřena.
Významným projektem bylo rozšíření Domova pro seniory. Ubytovací
kapacita se zvětšila o 11 míst a od 1.11.2011 je plně v provozu. Podařilo
se rozjet výstavbu inţenýrských sítí pro výstavbu druhé a třetí řady 20
rodinných domů. Stavba inţenýrských sítí je nákladná, proto je
rozfázována aţ do r. 2015, rovněţ tak její financování. Do konce roku
2011 bylo prodáno 20 stavebních parcel, z toho 2 stavebníci z osobních
důvodů pozemky vrátili zpět.
Menší, ale o to důleţitější investicí bylo vybudování autobusové zastávky
Jitřenka před domem rodiny Špačkových. Zastávkou se výrazně zvýšila
bezpečnost dětí při odjezdu do školy. Také se pracovalo na údrţbě
obecního majetku: oprava fasády obchodu, nátěry laviček, plotů, výsadbou
stromů a jiné. Ve Svodnici bylo zřízeno 5 odpočinkových míst s novými
stoly a lavičkami.
Obec je zřizovatelem Mateřské školy, p.o., kde byly prováděny následující
opravy: opravy střechy, výměna okapů a svody, dešťová voda byla
svedena do kanalizace. Opravil se vstup do školky, před budovou byla
poloţena nová dlaţba. Obec do těchto oprav vloţila 117 tis. Kč. Školka
hospodařila s rozpočtem 101 tis. Kč. Celkové náklady na mateřskou školu
z rozpočtu obce v roce 2011 činily 447 tis. Kč, mzdové náklady hradí kraj.
Kapacita školky je plně obsazena, v současné době je zde 24 dětí.
Obec je rovněţ zřizovatelem Domova u rybníka, p.o.. Domov hospodařil
s rozpočtem 54 804 tis. Kč. V domově pro zdravotně postiţené je
umístěno 185 klientů, v domově pro seniory 35 klientů. Zařízení má 130
zaměstnanců. Kromě jiţ výše zmiňovaných investic zde byly prováděny
drobné opravy a údrţba, hrazené z rozpočtu Domova. Příznivou zprávou
je, ţe Domov pro seniory obdrţel Značku kvality v sociálních sluţbách.
Všem pracovníkům, kteří se zaslouţili o získání tohoto ocenění, děkuji.
Během roku obec zaměstnávala ve dvou čtyřměsíčních turnusech 6 lidí
z úřadu práce. Obec měla 3 vlastní zaměstnance a v kanceláři obecního
úřadu pracovaly 2 administrativní pracovnice. V druhé polovině roku
ukončila práci p. Petrovská a na základě výběrového řízení ji nahradila p.
Burešová.

Obec podporovala jak finančně, tak materiálně, činnost společenských
organizací a spolků. Svou činností naopak organizace přispěly k obohacení
společenského, kulturního ale i sportovního ţivota v obci. Svůj podíl na
tom má komise kulturní a sociální, Sbor pro občanské záleţitosti, Sbor
dobrovolných hasičů, Český zahrádkářský svaz, členové Šikovných rukou
a SK Mexiko. Podařilo se dát dohromady zájmový krouţek keramiky pod
vedením paní Mikové ml. Pro letošní rok je připravena řada akcí, které
přispějí k údrţbě obecního majetku a zároveň k lepšímu vzhledu obce –
pokračování v jiţ zmiňované výstavbě inţenýrských sítí, vybudování
chodníků, oprava hřbitova aj. Vše však záleţí na toku finančních
prostředků, které jsou závislé na vývoji hospodářské situace v celé České
republice a následně i Evropské unii.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, co se podíleli na přípravě a
organizaci všech kulturních a společenských akcí, které proběhly v první
čtvrtině tohoto roku. Ocenění patří jak zahrádkářům za Mexickou zeliádu
a Košt gořalek, tak také Sboru dobrovolných hasičů za pěkné udrţování
Masopustních tradic.
Závěrem Vám přeji slunečné jarní dny a krásné proţití velikonočních
svátků.
Eduard Novotný
starosta obce

5.
6.
7.
8.
9.

Zprávu finančního výboru
Zprávu kontrolního výboru
Zprávu o činnosti kulturní komise a SPOZ
Zprávu o činnosti přestupkové komise
Zprávu komise pro zvelebení obce s náměty na zlepšení ţivotního
prostředí v obci a okolí
10. Rozpočtovou změnu č. 05/2011 obce Víceměřice
11. Kritéria pro přijímání dětí předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
12. Ţádost svazu tělesně postiţených z Prostějova o finanční příspěvek.
ruší usnesení:
- z usnesení č.10 ze dne 12.9.2011 bod schvaluje č. 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
- z usnesení č. 9 z 29.8.2011 a z usnesení č. 11 z 24.10.2011 schválení
kupní smlouvy na prodej stavebního pozemku p.č. 239/11 pro Terezu
Vasiljevu a Anatolie Vasyl´yeva v obci a k.ú. Víceměřice na základě
jejich ţádosti o odkup ze dne 10.2.2012
- z usnesení č. 12 ze dne 12.12.2011 bod schvaluje č. 13 – vnitřní
směrnici č. 9 – Odpisový plán

*****
Usnesení č. 13/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice, konaného dne 13.2.2012
v 18:00 hod.

Zastupitelstvo obce:
bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění usnesení z předcházejících zasedání Zastupitelstva obce
2. Zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
3. Zprávu ředitelky Domova u rybníka Víceměřice p.o.
4. Informaci ředitelky mateřské školy o činnosti za uplynulé období

schvaluje:
1. program jednání
2. za ověřovatele zápisu Petra Mézla, Petra Buriánka, na přípravu usnesení
Dr. Ludvíka Ševčíka
3. rozpočtovou změnu č. 05/2011 Domova u rybníka Víceměřice p.o
4. v rozpočtu Domova u rybníka p.o. převod částky 149.600,-Kč
z rezervního do investičního fondu
5. výsledek inventarizace majetku v mateřské škole k 31.12.2011
4. výsledek inventarizace majetku obce k 31.12.2011 včetně návrhu na
vyřazení movitého majetku
5. Program obnovy obce Víceměřice na období 2012-2015
6. Smlouvu o pronájmu víceúčelové vodní nádrţe na parcele č. 280/4

v obci a k. ú. Víceměřice s účinností od 1.3.2012
7. nabídku na zpětný odkup stavebního pozemku p.č. 239/11 o výměře
1106 m2 za částku 99.540,-Kč a vratku finančních prostředků ve výši
25.000,-Kč, zaplacený příspěvek na sběrnou podtlakovou nádrţ
8. ţádost o poskytnutí příspěvku v rámci Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje v roce 2012 na vybudování chodníku před novými
RD v první řadě
9. změnu názvosloví ve zřizovací listině Domova u rybníka p.o. – místo
slov předání majetku do správy a uţívání na slovo: k hospodaření.
10. ceník sluţeb na r. 2012 s účinností od 1.3.2012
11. vnitřní směrnici č. 11 Odpisový plán
12. plán práce finančního výboru
13. plán práce kontrolního výboru
14. odměnu pro smutečního řečníka ve výši 150,-Kč čistého za kaţdý
obřad
15. navýšení ceny dárkového balíčku pro jubilanty na 250,-Kč
zmocňuje starostu obce:
1. v nezbytně nutných případech k provádění rozpočtového opatření
v rozsahu do 50.000,- Kč na jednu poloţku rozpočtu a to aţ do konce
volebního období
2. k jednáním pro zajištění investičních akcí v rámci rozpočtu obce a
nabídky dotací z dotačních fondů.
ukládá:
1. všem zastupitelům předloţit návrhy na změny územního plánu.
Termín 31.3.2012
2. předat všem zastupitelům zprávu komise pro zvelebení obce,
projednanou na zasedání ZO
Termín. do 29.2.2012
Odpovídá: místostarosta obce
3. ustavit skupinu a připravit program na sjezd rodáků, bývalých i
současných obyvatel obce dne 23.6.2012.
Termín: příští zasedání ZO Odpovídá: starosta obce
*****

Informace o stavu věcí veřejných ¼ 2012
Plánované akce r. 2012
- pokračování ve
výstavbě inţenýrských sítí pro 20 RD
vybudováním podtlakové kanalizace a rozvodu el. energie
v nákladu cca 2,5 mil. Kč
- při získání dotace z Olomouckého krajského úřadu bude provedena
výstavba veřejného chodníku před I. řadou nových RD v nákladu
cca 1,2 mil. Kč
- opravy na hřbitově v nákladu cca 100 tis. Kč
- výsadba nových okrasných stromů a keřů v počtu 300 ks s
nákladem cca 50 tis. Kč
- obnova funkčnosti volejbalového hřiště u rybníka ve Svodnici,
náklad cca 10 tis. Kč
- po dohodě s nájemcem Šikovné ruce o. s. víceúčelové vodní nádrţe a
mokřadu bude prováděno postupné sníţení vodní hladiny tak, aby se
obnovila funkčnost mokřadu pro rostliny i ţivočichy a byla zachována
moţnost dobrého sportovního rybaření. Byla uzavřena nová nájemní
smlouva, která řeší způsob sportovního rybaření na víceúčelové vodní
nádrţi, práva i povinnosti vlastníka i nájemce,
- bylo podáno několik ţádostí o finanční dotace na větší investiční akce
v r. 2012-13. O úspěšnosti či zamítnutí Vás budeme informovat v dalších
číslech Naší obce. Bez finančních dotací nemá obec dostatek vlastních
finančních zdrojů na několik akcí ve stejném časovém období. Situace se
státními financemi je všeobecně známá,
- Zastupitelstvo obce schválilo na veřejném zasedání 13.2.2012 „Program
obnovy obce na období 2012-2015“. V současném období se pracuje na
programu aţ do r. 2020 včetně. Rádi přivítáme reálné náměty spoluobčanů
na zlepšení podmínek ţivota v naší obci,
- Zastupitelstvo obce projednalo a souhlasilo s „Kritérii pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ Víceměřice“. Přednostně budou do
předškolního vzdělávání přijímány děti z obce s trvalým bydlištěm a děti
zaměstnaných rodičů,

- na staveništi rodinných domků se pracovalo také v průběhu zimy a
vyrostla zde první stavba rodinného domku, na další stavební parcely byl
naváţen stavební materiál,
- velmi nadějně vypadá moţnost dotace na zřízení místního muzea
historie obce, které se předpokládá vybudovat v budově obecního úřadu.
Opakovaně prosíme spoluobčany o předání nebo zapůjčení písemností i
předmětů, které se vztahují k ţivotu občanů v obci.
Oceňujeme a děkujeme
- společným úsilím pracovníka obce a občanů se podařilo zvládnout zimní
údrţbu veřejných chodníků a vozovek v obci,
- pod vedením knihovnice paní Novotné se jiţ několikrát sešly ţeny,
zejména dříve narozené, aby pobesedovaly nad knihou, historií naší obce a
v teple při čaji nebo kávě strávily příjemné odpoledne,
- knihovnice p. Aneţka Novotná spolu s p. Alenou Novotnou opakovaně
poseděly se seniory v Domově důchodců, kde jim četly z vybraných
románů a besedovaly s nimi. Účastnicím obou akcí patří poděkování.
Mezi veřejností zaznívá ocenění za jejich obětavost.
- v březnu bylo zhotoveno 23 ks hnízdních budek pro ptáky a za účasti cca
30 dospělých i dětí byly upevněny na stromy v obci i okolí. Tři budky byly
umístěny v mateřské škole pro pozorování dětí. Děkujeme zhotovitelům
ptačích budek i těm, kdo je pomohli umístit na stromy,
- pracovníci z košikárny Domova u Rybníka spolu s uţivateli vysázeli na
Aleji vrbové sazenice na zhotovení ţivých vrbových útvarů pro zábavnou
činnost dětí /prolézačku, labyrint .../. Nad výsadbou převzali patronát a
budou se o ni pravidelně starat a růst vrbiček tvarovat.
Negativní jevy
- na veřejných komunikacích před některými domy parkují auta na
místech, kde je přechod z chodníků na druhou stranu vozovky nebo před
výjezdy z domů. Tím je znemoţněn výjezd aut z domů nebo přechod
chodců. Respektujme vzájemnou ohleduplnost. Co se nelíbí nám,
nekonejme druhému,
- opakovaně na některých sběrných šachtách podtlakové kanalizace
dochází k jejich ucpávání hrubým domovním odpadem, textilem a

hygienickými potřebami pro ţeny. Poruchami trpí zejména spoluuţivatelé
stejné šachty, ale můţe dojít i k poruše celého systému. Vybudovaný
systém pro splaškovou vodu a její čištění na ČOV není vybudován na
likvidaci hrubého kuchyňského odpadu a textilií,
- v zimním období sníh zakryje vše a zdánlivě je čisto. Aţ na jaře se
ukazuje, ţe před některými domy je v trávníku podél chodníků nacházeno
značné mnoţství cigaretových zbytků, které patří úplně jinam. Co na to
kuřáci nebo i kuřačky?
pro některé občany asi neplatí vyhláška o uţívání veřejného
prostranství. Před domy a na veřejném prostranství dlouhodobě skladují
dřevo, někteří opakovaně, protoţe se s nimi uţ celá záleţitost dříve řešila.
Zelená plocha je uţívána na parkování aut. Proč se někteří spoluobčané
tak chovají? Vedle práva ve věcech veřejných kaţdého z nás jsou na
straně druhé i povinnosti ke svému okolí a spoluobčanům dané psanými i
nepsanými normami chování,
- pokračují nájezdy zlodějů na veřejnou zeleň. Bez souhlasu byly
pokáceny na břehu Brodečky olše proti rybníku ve Svodnici a akáty u
mořického splavu, švestky pod Kozlovem,
- při čistění průchodnosti chodníku pro pěší podél Brodečky po pravé
straně od ţelezničního mostu k mořickému splavu byly ponechány
k přesázení vzrostlé stromky lípy. Nezjištěnému vandalovi překáţely a
všem stromkům ulámal vršek korunky.
*****
Ze života Domova u rybníka Víceměřice, příspěvková organizace
Rok 2011 nám skončil, a tak určitě stojí za to, ohlédnout se za tím co se událo.
Jako kaţdý rok - i ten letošní, jsme začali jiţ tradiční Valentýnskou zábavou. Ta
se pořádá v Sokolovně v Němčicích nad Hanou. Na tuto akci zveme naše přátele
z Klentnice, Prostějova a Nezamyslic. Naši uţivatelé si připravují drobné dárečky
pro své kamarádky. Atmosféra zde byla velmi přátelská a jen neradi jsme se
s našimi hosty loučili. Dne 28. 4. se konalo pálení čarodějnic. Tato akce se
pořádala na nádvoří Domova. V červnu jsme uspořádali letní posezení
v Bloudníku. Na této akci se předávala ocenění našim uţivatelům. Vystoupila zde
kapela KR Band, se svými ţonglérskými kousky se nám pochlubil Pavel

Horváth, členové hasičského sboru nám předvedli hasičský útok a na závěr
zahrála skupina Kluci. Koncem měsíce června se pan Josef Vlček zúčastnil XIII.
Světové letní speciální olympiády, která se koná jednou za čtyři roky. Ta letošní
se konala v Athénách. Náš sportovec závodil v atletice a vybojoval zlatou
medaili ve vrhu koulí s výkonem 12,15 m. Závodil také v běhu na 100 m, zde se
umístil na krásném 6. místě a ve štafetě skončil na 5. místě. Patronkou
olympioniků je paní Lívie Klausová. Ta si sportovce pozvala na setkání, které se
uskutečnilo v Míčovně Praţského hradu. První dáma ocenila především
sportovního ducha, houţevnatost a také vytrvalost všech sportovců. V období
prázdnin si jednotlivá oddělení vytvářela svůj vlastní program. V září jsme
pořádali pro našich 37 uţivatelů rekreaci v Chorvatsku, která trvala deset dní.
Všichni si zde uţili sluníčka, koupání v moři a vrátili se odpočatí a plni záţitků.
V listopadu jsme pořádali jiţ tradiční Kateřinskou zábavu, která se pořádá
v Sokolovně v Němčicích nad Hanou. Pro naše hosty se zde snaţíme vytvořit co
nejpříjemnější prostředí. K tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba. Všichni
se zde pobavili a hlavně si zatancovali. Rok 2011 jsme jiţ tradičně ukončili
Vánoční besídkou. Kaţdý domov si připravil vystoupení a všichni vystupující
byli odměněni potleskem. V průběhu prázdnin proběhly dvě velké investiční
akce, zateplení a zhotovení fasád na budovách v areálu Domova a dostavba nové
části Domova pro seniory. Zateplení probíhalo v rámci projektu Realizace úspor
energie veřejných budov v obci Víceměřice. Tato akce byla spolufinancována
Evropskou unií – Fondem soudrţnosti a Státním fondem ţivotního prostředí
České republiky. Dostavba nové části Domova pro seniory byla
spolufinancována z části zřizovatelem a z části dotacemi. Kapacita se nám
rozšířila o dalších jedenáct míst. V rámci projektu zde byl vybudován výtah, a
tím se zařízení stalo bezbariérové. Slavnostní otevření se konalo 26. 11. 2011.
Pan starosta Eduard Novotný a paní Bc. Marcela Burová , ředitelka Domova u
rybníka, pronesli úvodní proslov. Slavnostního přestřiţení pásky se zúčastnili
paní Bc. Lenka Ulehlová z Olomouckého krajského úřadu, paní Ivana Dvořáková
starostka Němčic nad Hanou. Po zahajovacím ceremoniálu proběhl Den
otevřených dveří. Přišli se podívat nejen místní obyvatelé, ale také bývalí
zaměstnanci. Všem se zde velmi líbilo a chválili nás za odvedený kus práce. To
nás samozřejmě velmi potěšilo a motivovalo do další práce.
Iveta Vydláková, vedoucí Domova 1
Připravované akce v r. 2012: Pálení čarodějnic
Hledání pokladů

Výšlap na Kozlov
Pochod na Mokroš,
Den otevřených dveří
Opékání špekáčků
Jednodenní výlety

Značka kvality v sociálních službách
Na podzim roku 2011 poţádalo vedení Domova u rybníka Víceměřice,
příspěvková organizace, na Domově pro seniory o provedení certifikace
„Značka kvality v sociálních sluţbách“. Systém hodnocení Značky kvality
je v sociálních sluţbách vypracován speciálně pro domovy seniorů.
Posiluje motivaci ke zvyšování kvality sluţeb a zlepšuje orientaci zájemce
o sluţbu. Stěţejním předpokladem systému hodnocení je kvalita z pohledu
uţivatele sluţby. Cílem Značky kvality v sociálních sluţbách je
poskytnout seniorům, kteří vstupují do Domova pro seniory, ale také jejím
rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu
mohou od ţivota v daném domově očekávat. Značka kvality je systém,
který je zaloţen na takzvaném udílení hvězd. Hodnotí všechny důleţité
aspekty pobytu v zařízení, a to pouze z pohledu samotného seniora,
respektive uţivatele této pobytové sluţby. Systém pracuje se stupnicí 300
hodnotících kritérií v 5 základních oblastech: ubytování, stravování,
kultura a volný čas, partnerství a péče. Maximální počet bodů v systému
hodnocení je 1000 bodů. Domov u rybníka Víceměřice získal 730,25
bodů. a právě tento počet bodů zajistil, ţe mohla Asociace poskytovatelů
sociálních sluţeb ČR udělit Domovu u rybníka 3 hvězdičky.
Jsme první a jediná organizace, která v Olomouckém kraji
certifikaci „ Značka kvality“ získala. Pro všechny pracovníky je to určitě
pozitivní ohodnocení jejich namáhavé práce a určitě motivace k tomu,
abychom naše sluţby i nadále zkvalitňovali a za tři roky, kdy můţeme
poţádat opět o certifikaci , našli na zlaté cedulce ne 3, ale 5 hvězdiček.
Bc. Lenka Králová
vedoucí sociálního úseku

Střípky z "Domova"
S uspokojením vnímáme skutečnost, ţe den ze dne se upevňují kontakty a kladné
vztahy mezi zdejšími občany a uţivateli domova. Přispívají k tomu zejména akce
předem ohlašované. Uţivatelé domova si pochvalovali moţnost návštěvy
Mexické zeliády v nedaleké košíkárně, stejně jako diskotéky k oslavě svátku
Valentýna. Škoda, ţe se nepodařil připravit společný program k svátku všech ţen.
Kdyby se k rozdávání kytiček našim seniorkám přidali zastupitelé obce, přidal se
nějaký vdoleček s kafíčkem, byl by z toho nezapomenutelný záţitek na dlouhou
dobu. Dalo by se to napravit ještě společným posezením. Seniorky našeho
domova si oblíbily odpolední hodinku četby, kterou kaţdé pondělí zajišťuje
vedoucí místní knihovny a její mladší jmenovkyně. Zaslouţí si nejen obdiv, ale
i velkou vděčnost. Stejný dík patři Láďovi Draţovskému, který jednou týdně baví
celou hodinu uţivatele domova svojí heligonkou, ke které se občas nesměle
přidají i ţenské hlasy. Nemalý dík zaslouží zahrádkáři, kteří vyrobili a rozvěsili
několik desítek ptačích budek. a pro potěchu seniorů umístili čtyři i po stromech
našeho parčíku.
-otaPoděkování
Ve středu 18. ledna zval místní rozhlas seniorky k příjemnému popolednímu
posezení u kávy a čaje v místní knihovně. Zvědavost bývalého kronikáře a
knihovníka mi nedala, abych se tam nevypravil téţ, i kdyţ to měla být jen ţenská
záleţitost. Naštěstí jsem nebyl sám. Do posledního místečka se zaplnila nejen
velká místnost knihovny, nýbrţ i menší prostora dětského oddělení. Nečekané
mnoţství návštěvníků a příjemné domácí prostředí nemalou měrou přispěly
k vytvoření přátelství mezi občany a uţivatelkami zdejšího domova, které
usazené za stoly velmi brzy našly společnou řeč s dosud neznámými sousedkami.
To potvrzovala slova při loučení: "… toţ, Liduško, Mařenko, Fanynko, dondi
brzo na kafe. Já nemoţu, šak vidiš, ale ty se zastav za mnó a brzo“. V tomto
vzniku nových lidských vztahů i smysluplného zaplnění nepředstavitelně
dlouhých chvil seniorů v našem Domově, z této zdařilé besedy, se zrodila další
přátelství a to předčítání před odpoledním odpočinkem, kdy paní Novotná bude
navštěvovat domov a tam v příjemném domácím prostředí předčítat zájemcům
ukázky starší i soudobé literatury. Ţivý zájem se projevuje také o historii zámku a
obce i její široké okolí s celou řadou zajímavých objektů i událostí.

Stejné vřelé díky a obdiv patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem přičinil na
přípravě i provedení uţ pátého ročníku"Zeliády“. Škoda, ţe několik schodů se
stalo nepřekonatelnou překáţkou pro mnohé vozíčkáře domova, kteří by tady v
druţné zábavě a pospolitém sousedském prostředí, odloţili pocity osamělosti a
opuštěnosti. Jen více podobných společných akcí. Kaţdé setkání, kaţdý upřímný
stisk ruky je pro nás tou největší útěchou i posilou a lékem. A vy, mějte na
paměti, ţe navţdy zůstanou platná slova:
"Co jste vy, byli jsme i my a co jsme my, budete i vy. Patříme k sobě.
-ota* * * * *

Co nového ve školce?
Zima uţ je zdárně za námi a na okna nám konečně ťuká dlouho očekávané
jaro. Děti ve školce mají za sebou další polovinu školního roku. Všichni
mají ve školce spoustu kamarádů, s kterými si nejen hrají, ale také
společně plní uloţené úkoly. V posledním období bylo pro nás stěţejní
připravit děti k zápisu do školy, k povinné školní docházce. Všichni to
zvládli báječně. Do 1. třídy odejde po prázdninách 5 dětí, z toho 3 chlapci
a dvě děvčata. K odkladu školní docházky se rozhodli pouze jedni rodiče.
Ve školce tedy vzniklo na příští školní rok 5 míst, která se po zápise do
školky, který proběhl ve dnech 21. a 22. 2. 2012 všechny zaplnila a to
pouze místními dětmi. Školka bude tedy v příštím školním roce opět
naplněná na 100%.
Děti se v posledních měsících mimo jiné zúčastnily také několika
kulturních akcí. V měsíci lednu nás navštívilo maňáskové divadlo
z Prostějova, ve školce proběhlo focení, pracovníci Červeného kříţe
z Prostějova zahráli dětem divadélko „O medvídku Popletovi“ a ukázali
jim základy první pomoci. V dalším měsíci jsme navštívili Divadlo
v Němčicích nad Hanou „O perníkovém dědkovi“. 6. března jsme zde
přivítali loutkové divadlo z Přerova. Naše děti tak měly moţnost se poprvé
setkat s loutkou typu „manekýn“ a moc se jim to líbilo. Veselá pohádka
byla proloţena písničkami, mohly zde objevovat kouzlo, tajemno, vtip, ale

nechyběly zde ani výchovné momenty, ponaučení a výborný byl přímý
kontakt s dětmi.
Kromě kulturních akcí se děti účastní i jiných zajímavých aktivit. Velmi je
zaujal týden, který byl nazvaný „Z pohádky do pohádky“. Nejvíce je
oslovila pohádka „O třech medvědech“. Kaţdý si přinesl do školky svého
oblíbeného plyšového kamaráda – medvídka a představil ho ostatním
dětem. Společně jsme se učili různé medvědí hry, medvědí rozcvičky a
tanečky, básničky a písničky. Bylo to moc fajn.
V rámci enviromentální výchovy se děti zúčastnily věšení budek na
zahnízdění zpěvného ptactva ve školce a někteří se svými rodiči i v obci.
Zajímavá byla také přednáška, kterou pro děti uspořádal pan Škrkánek a
paní Rumplíková – myslivci, kteří pověděli dětem spoustu zajímavostí o
zvěři v okolí, o tom jak jí můţeme pomáhat, jak se máme v přírodě
správně chovat, kdy a jaká zvěř se můţe lovit a co udělat proto, aby se děti
mohly stát v budoucnu také myslivci.
Pro zajímavost přikládáme plán akcí, které pro tento rok s dětmi ještě
plánujeme
Plánované akce v Mateřské škole Víceměřice – rok 2012
Duben: výroba keramiky na velikonoční výstavku
vynášení Morany z vesnice, přinesení létečka
návštěva divadla v Němčicích nad Hanou – koncert Pavla
Nováka
Květen: slavnost k Svátku maminek
olympiáda Doloplazy
návštěva divadelního představení v Němčicích nad Hanou
Červen: školní výlet – ZOO Lešná
slavíme Den dětí
návštěva v Agrodruţstvu Tištín – den otevřených dveří
slavnostní vyřazování předškoláků – minimaturity
účast na sportovním dni v Nezamyslicích
spaní ve školce
červenec a srpen: přerušen provoz v MŠ
Záři:
přivítání nových ţáků

schůzka s rodiči všech ţáků
Bramboriáda
Návštěva divadelního představení v Němčicích nad Hanou
Říjen:
návštěva divadelního představení v Němčicích nad Hanou
logopedická depistáţ
dýhování – strašidýlka z přírodnin
návštěva jablíčkové babičky
Listopad: společné pečení perníčků
drakiáda
návštěva divadelního představení
návštěva knihovny
Prosinec: mikulášská nadílka ve školce
mikulášská nadílka v košíkárně – vystoupení dětí
vánoční slavnost
návštěva divadelního představení v Němčicích nad Hanou
vánoční vystoupení dětí v Domově u rybníka
vánoční výstavka
zpívání u stromečku na Obci
*****
Z činnosti zahrádkářů v zimě …
17.-18.12.2011 - Vánoční prodejní výstava
O posledním adventním víkendu, ve dnech 17. a 18. prosince, uspořádali
zahrádkáři opět svoji tradiční Vánoční prodejní výstavu.
Tentokrát jsme celý prostor zasedačky na obecním úřadě vyhradili pro
zájemce z řad občanů, kteří si mohli vystavit své výrobky s vánoční
tématikou a nabídnout ji za svoji vlastní cenu k prodeji, který realizovali
pořádající zahrádkáři. O sobotním ránu byly všechny stoly zcela zaplněny
do posledního místečka nádhernými výtvory. K zakoupení zde byly
výrobky keramického krouţku, malované kameny, ptačí budky a krmítka,
svícny, adventní věnce, perníky, perníkové chaloupky, ozdoby z drátků,
ručně vyráběné šperky, pletené šály, ručně háčkované krajkové dečky a
ozdoby, prostírání a spousta dalších a dalších drobností, které jako dárek
mohly potěšit obdarovaného. K prodeji byly i vánoční ozdoby z

květinářství, svou expozici a výrobky zde měly děti z Mateřské školy či
Domov u rybníka. Na výstavě si bylo moţné zakoupit i jablka, nebo si
zkusit štěstí v ruličkové tombole, která disponovala také zajímavými
cenami. V malé zasedačce bylo v provozu drobné občerstvení, kdy
málokdo odolal vůni svařeného vína či grogu a připravené posezení bylo
téměř po celou dobu obsazené návštěvníky, kteří si pobesedovali při šálku
něčeho dobrého. Na návštěvu přijeli i zástupci zahrádkářských organizací
z Čelčic a Klenovic a v druţné debatě s námi strávili kus odpoledne.
Podle ohlasů návštěvníků, kteří se nám zapsali do naší nově zřízené
návštěvní knihy, ale i podle samotných pořadatelů, se tato akce letos
opravdu vydařila.
31.12.2011 - Vítání Nového roku na Kozlově
V posledních minutách roku 2011, jsme opět individuálně vystoupali aţ na
vrchol naší nejvyšší víceměřické hory KOZLOV, aby jsme se z výšky 250
metrů nad mořem, v klidu a pohodě, uprostřed temné noci, rozhlédli po
okolí a pokochali se výhledem na půlnoční ohňostroje, v blízkých i
vzdálenějších obcích naší krásné Hané. Štěstí nám tentokrát přálo, v
bezvětrném počasí, těsně pod nulou, byl nádherně vyčištěný vzduch a
výhled byl tentokrát impozantní.
Na zahřátí opět připravili zahrádkáři půlnoční čaj s Rumíčkem lékařským
a popůlnoční klid přerušovaly jen výstřely špuntů od sektů, nachlazených
téměř na teplotu okolního vzduchu, od zahrádkářů, či z vlastních zásob
přítomných. S pohárky bublinek si asi třicítka zúčastněných vzájemně
přiťukla a popřála si Štěstí a Zdraví v Novém roce 2012 ....
21.1.2012 - Mexická zeliáda 2012
První větší víceměřickou akcí byl letos, jiţ 5. ročník Mexické zeliády,
spojený se 4. ročníkem Ovocných mlsů, které proběhly v košíkárně, v
sobotu 21.ledna.
Po skončení příjmu vzorků v pátek, situace nevypadala nijak růţově, sešla
se asi jen necelá polovina vzorků oproti minulému roku, ale těsně před
soutěţí se počet sklenic se vzorky více jak zdvojnásobil a do soutěţního
klání bylo přijato, stejně jako loni, 117 vzorků rozličně zakonzervovaných
zelenin a ovoce. Naštěstí se jiţ díky zručnosti a šikovnosti pořádajících,

podařilo do začátku akce vše pečlivě a úhledně nachystat na degustační
stoly. V kategorii Okurky bylo 29 vzorků, v kategorii Přílohy soutěţilo 27
vzorků, kategorie Zelí se účastnilo 16 vzorků a tradičně nejvíc bylo v
kategorii Dětských mlsů, a to na 45 různých sladkých pochutin z ovoce. A
pak uţ se naplno rozběhla vlastní soutěţní degustace, kdy kaţdý z
přítomných mohl degustovat kategorii, dle výběru své chuti nejbliţší, kde
podmínkou bylo ochutnat a ohodnotit všechny vzorky ve skupině. Mnozí
návštěvníci
si
troufli
hodnotit
skupin
několik,
a tak bylo v průběhu odpoledne sčítací komisi odevzdáno na 66
vyplněných degustačních lístků, čímţ jsme pěkně potrápili sčitatele. Po
dobu počítání byla vyhlášena nesoutěţní volná degustace, kdy všichni ti,
kteří si netroufli degustovat vše, mohli ochutnat jen to, co se jim líbilo na
pohled, či podle názvu pochutin, nebo se v bufetu občerstvit tradiční
zabíjačkovou specialitou v podobě ovaru, či jitrnicového prejtu. Ze
soutěţní degustace vzešlo tohle pořadí :
Kategorie Zelí
1. místo - Svobodová Jana
2. místo - Pekárková Anna
3. místo - Študent Josef (Němčice nad Hanou)
Kategorie Okurky
1. místo - Krajčík Josef (Chválkovice)
2. místo - Vránová Marie
3. místo - Horáková Jarmila
Kategorie Přílohy
1. místo - Horáková Jarmila - Višně ve slivovici
2. místo - Buriánková Marie (Dřevnovice) - Sterilovaná paprika
3. místo - Kubíčková Dagmar (Doloplazy) - Sterilovaná paprika
Kategorie Ovocné mlsy
1. místo - Horáková Jarmila - Pampeliškový med
2. místo - Plachá Alena - Kandovaná dýně
3. místo - Novotná Miluše (Němčice nad Hanou) - Malinová marmeláda
Všichni vítězové kategorií obdrţeli při vyhlašování diplom a věcnou cenu.

Děti, které ochutnávaly Ovocné mlsy, byly obdarovány Certifikátem
Mlsouna roku. Po vyhodnocení soutěţe následoval tah oblíbené tomboly,
ve které byl hlavním tahákem kameninový zelák, který kaţdoročně věnuje
př. Ševčík. V letošním roce ho vyhráli manţelé Horákovi a uvidíme, zda
se jim podaří v letošním roce kvalitně našlapat zelím, protoţe pouze v této
kategorii nezískali v tomto ročníku ţádné ocenění ..... ☻
Závěrem bych chtěl poděkovat Všem, kteří se podíleli na této náročné akci
a hlavně Všem , kteří nám věnovali do soutěţního klání své vzorky. Při
pohledu do sčítacích archů je hodnocení vzorků hodně vyrovnané, a
mnohdy chybí k postupu mezi vítěze , třeba jen pouhý bod. Tak v sezóně
opět zavařujte, šlapejte, konzervujte, třeba v příštím ročníku bude nejvíc
chutnat právě ten Váš vzorek !
Pár vítězných vzorků , které jistě stojí za vyzkoušení …
1. místo (Ovocné mlsy) - Horáková Jarmila - Pampeliškový med
250 květů pampelišek, 1 citron, 1l vody svaříme 1/4 hodiny,
necháme odstát do druhého dne. Vše scedíme, přidáme 1kg cukru a
vaříme 1 hodinu.
2. místo (Ovocné mlsy) - Novotná Miluše (Němčice nad Hanou) Malinová marmeláda
1 kg malin očistíme a nadrobno pomeleme, připravené ovoce
vaříme za stálého míchání asi 10 minut, do 500 g moučkového
cukru vmícháme obsah sáčku Pektogel,tuto směs postupně
přidáváme k ovocné hmotě a přivedeme k varu, pak přidáme 400700 gramů cukru podle zralosti ovoce a opět vaříme, za stálého
míchání vaříme 5 minut a odebíráme pěnu, horkou marmeládu
přeléváme do suchých předehřátých sklenic, ihned zavřeme a na 5
minut obrátíme dnem vzhůru.
1. místo (Přílohy) - Horáková Jarmila - Višně ve slivovici

do velké sklenice dáme 2 kg zralých višní, 1/2 kg cukru a 1 litr
alkoholu (vyskočka, slivovice, vodka, režná, rum). Necháme
minimálně 4 týdny na slunném místě na okně louhovat. Višně sníme a
nálev vypijeme.
Závěrem ….
V době uzávěrky tohoto čísla časopisu bude probíhat komorní akce s
názvem Čaj o čtvrté, kde budou při velkoplošné projekci promítnuty fotky
z akcí v obci, které objektivem zachytila Marcela Iránková, 17. března pak
společně s hasiči, proběhla degustační soutěţ Víceměřická gořalka roku
2012, o kterých Vás budeme informovat příště. V jarním období si Vás
dovolíme pozvat, v týdnu před Velikonocemi, na ukázku a instruktáţ v
pletení pomlázek, v úterý 1. května opět na recesní akci Lóbačka pod
rozkvetlym stromem, v sobotu 5. května na Hodové odpoledne se soutěţí
O nejlepší hodové koláč, kdy můţete přinést do soutěţe na ochutnání svůj
oblíbený moučník. Bez zatím přesného termínu proběhne v březnu
instruktáţ ve stříhání a řezu ovocných stromků ve školní zahradě, kdy si
sami můţete zkusit ostříhat stromek, se vzájemnou konzultací o způsobech
řezu. Během března a dubna budou probíhat i brigády na rekonstrukci
skladu ČZS. Koncem června se budeme podílet spolu s Obcí na
organizování Sjezdu rodáků. Na všechny tyto akce Vás srdečně zveme.
Ze zimní činnosti hasičů
31.12.2011 - Silvestrovský ohňostroj
Přiblíţil se konec roku a s ním i očekávaná "třešnička na dortu"
uplynulého roku, kterou se stal, uţ po několik let, tradiční Silvestrovský
ohňostroj, na který se těší nejen občané z blízka i daleka, ale i pořádající
hasiči a to i přesto, ţe ho tráví jako pořadatelé pracovně.
Od rána, kdy jsme zahájili přípravy na večer, panoval, ač 31. prosince,
krásný "jarní" den. Večer pro nás začal uţ po třetí hodině, kdy se ještě za
světla připravil ohňostroj na své místo, dovařil se čaj a svařené víno a
kolem páté uţ jsme byli na svých místech i my. Jelikoţ avizovaný začátek
byl ohlášen jiţ na pátou hodinu, tak uţ v tuto dobu se začali trousit první
návštěvníci, které ve třičtvrtě na pět vystřídaly davy lidí, proudící k Zámku

ze všech stran. Opět jsme letos na cestě od obchodu sníţili průjezdnost
ulicí k Zámku, aby se po naplnění kapacity parkovacích míst ulice
uzavřela úplně, a tím se zvýšila bezpečnost návštěvníků akce.
Po přivítání starostou sboru se prostor rozzářil asi šestiminutovým
Dětským ohňostrojem, po kterém následoval přípitek pro děti, proběhla
soutěţ se sladkou odměnou ve formě perníčků či oblíbených banánků v
čokoládě. Po soutěţi byl ponechán časový prostor pro vzájemné
pobesedování lidí, kteří se třeba celý dlouhý rok nepotkali a setkali se aţ
poslední den v roce. Mohli se přitom zahřívat čajem, grogem, svařákem či
kalíškem slivovice od pořadatelů ...
Pak uţ nastala šestá hodina, prostorem se začaly linout tóny "Vltavy" a na
nebi se začaly rozsvěcovat první ohňové efekty. Se vzrůstajícím rytmem
symfonie jsme zvedali zraky výš a výš, aby jsme v druhé půli
dvanáctiminutového ohňostroje, měli hlavy úplně zakloněné a mohli
obdivovat tu nádheru odehrávající se na nebi. Ohňostroj gradoval a
finálové efekty byly odměňovány hlasitými obdivnými výkřiky či
potleskem .... Jenţe - všechno má svůj konec a nejinak tomu bylo u této
strhující šou. Ohňostroj skončil a při tónech hymny se na molu rozzářil
hořící letopočet 2012 ....
Po děkovném potlesku pro ohňostrůjce a pořadatele, se davy pomalu
začaly rozcházet všemi směry. Trousící se lide si sdělovali své záţitky a
mnozí, kteří se dlouhou dobu nepotkali, se vzájemně zvali na společné
zakončení silvestrovského večera. A právě tohle vzájemné sbliţování lidí
na akcích je ten důvod, proč hasiči i jiné spolky obětují svůj čas a pořádají
během celého roku velkou spoustu různě zaměřených akcí, po kterých jim
bývá závěrečná spokojenost návštěvníků tou největší odměnou ....
27.1.2012 - Hasičský bál
V pátek 27. ledna uspořádali hasiči svůj tradiční Hasičský bál, kdy v
krásně a pečlivě vyzdobeném sále, k poslechu i tanci hrála - vcelku solidně
- soudě dle stále plného parketu, skupina YANTAR. V občerstvení jsme
měli v nabídce kvalitní odrůdová vína a další rozmanitý sortiment alko či
nealko, k zakousnutí byly připraveny řízky s bramborovým salátem nebo
chlebíčky, a pro mlsouny vynikající bufet a i dárků pro návštěvníky od
sponzorů, se sešlo spousta ....
V závěrečném zhodnocení plesu lze usuzovat, podle pochvalných slov

mnohých návštěvníků, ale i spokojených pořadatelů, ţe se nám letošní
Hasičský bál opět vydařil ....
28.1.2012 - Dětské šibřinky
Aby ani děti v plesové sezóně nepřišly zkrátka, měly i ony v sobotu 28.
ledna svoje tradiční Dětské šibřinky, v letošním roce s podtitulem - Z dob
mušketýrů a jejich dam ...
Jak uţ se stalo zvykem, své převleky si připravili i pořadatelé a tak ve
slavnostně vyzdobeném sále korzovali slavní Tři mušketýři, kteří jsou
vlastně čtyři a zdatně jim k tomu sekundoval houf minimušketýrů,
krasavic a dam v dětském podání, doplněných dalšími karnevalovými
maskami, kterých bylo celkem něco přes padesát. Samotné pořadatele
potěšila i nezvykle velká účast návštěvníků, kdy kromě masek se
zúčastnilo i spousta dalších dětí v civilu a dospělých doprovodů. Pro děti
byla mimo hudby připravena i spousta soutěţí za sladkou odměnu, které
připravili a jako jiţ tradičně, dokonale s nimi dokázali děti zaujmout a
vyplnit jim čas, Margita Mézlová, Jarka Mézlová, Vlasťa Mézl a další,
třeba i z řad rodičů . Bez povšimnutí ale nezůstali ani ti velcí mušketýři, na
které byla připravena drobná léčka od organizátorek her v podobě
navlékání diamantů na náhrdelník. Ale ani zde tihle ostřílení šermíři s
pevnou rukou nezaváhali a i přesto, ţe uţ jim veteránský zrak časem
zeslábl, úkol se společnými silami zdařil a ve finále, po splnění svého
úkolu, si opět mohli zkříţit kordy a zvolat své okřídlené: Jeden za všechny
a všichni za jednoho ! ! !
Dospělí i děti se snad celé odpoledne dobře bavili, masky byly u všech
precizní a úţasné a díky sponzorům si téměř kaţdé dítě odnášelo domů
nějaký dáreček, či sladkou odměnu ...
11.2.2012 - Masopustní průvod a Ostatková veselice
V sobotu 11. února po ránu, klesl teploměr aţ k -12°C, ale i přesto se do
košíkárny začala scházet vesnická omladina (zde nerozhodoval ani tak věk
kalendářní, ale nadšení a mládí ducha), aby se opět převlékla do kostýmů a
společně mohli po roce vyrazit jako Masopustní průvod na pouť obcí.

Po deváté hodině se průvod vydal na cestu - v čele s krojovaným Stárkem
a Stárkovou - v naţehlených hanáckých krojích - k Obecnímu úřadu, aby
zde z rukou starosty převzali "Právo" , které jim dává aţ do půlnoci před
Popeleční středou moc nad obcí. (V letošním roce převzala "omladina "
Právo o týden dříve neţ bývá obvykle zvykem, z důvodů rozloţení akcí,
aby se vzájemně nekryly, neboť další víkend probíhal v košíkárně ples
Domova). Po převzetí "Práva" ještě následovala nezbytná společná
fotografie a pak uţ nic nebránilo tomu, aby se rej masek - ve kterém letos
(bůhví proč) převaţovaly především cigánky a policajti, dále nezbytný
medvěd s medvědářem, nechyběla ani tulačka, šašci a další - vydal
následujíce Stárka s "Právem" na pouť obcí.
Na své celodenní pochůzce nevynechali ani jedno stavení, aby po otevření
pozvali hospodáře a jejich partnerky na večerní veselici. Na cestu jim
vyhrávala harmonika doprovázená bubínkem, kterým rytmus dodával
ozembouch. Téměř u kaţdého domu dostali odměnu ve formě koblíţků,
koláčků, jednohubek, chlebíčků, bramboráčků, či přepáleného ovoce. Do
košíků cigánek přibývaly pochutiny z udírny, vejce, sýry, nechyběla ani
hlávka zelí, či poněkud neobvyklý dar ve formě dortu, mnohdy se i
lahvička v koši objevila ... Cigánky prodávaly svá štěstíčka a rozdávaly
hubičky, policajti stavěli projíţdějící automobily a vţdy se nějaký ten
prohřešek u řidičů našel ....
Na horním konci obce, sluníčko vytáhlo přes poledne teplotu "na
příjemných" -6°C, ale odpoledne dole v Chaloupkách uţ začal zafukovat
vítr, po kterém průvod prokřehl. V letošním roce překvapil svými
kreacemi medvěd, samozřejmě pod dozorem zkušeného medvědáře, který
si u většiny domů střihl taneček s hospodyní a podle spokojeného výrazu
na mordě si tanec vyloţeně uţíval ....
Prokřehlý průvod se vrátil k večeru do košíkárny úplně promrzlý. Zde je
však uţ očekávala příjemná teplota, teplý čaj nebo vařené pivo ... Konečně
po dlouhém dni ze sebe sundali masky a ulevili nohám. Sálem začala
vonět cibulka s uzeninou, které byly základem pod 100 vajíček, jeţ se
smaţily v obrovském kastrolu. Naturálie na tuto chutnou voňavou večeři si
průvod přinesl po celodenní pochůzce vesnicí. V krojích zůstali jen Stárek
a Stárková, kteří pod Právem zavěšeným pod stropem, vítali přicházející
návštěvníky Veselice. Kaţdý dostal na ochutnání porci vajíček, nebo si v

průběhu večera mohl pozobávat z tácků na stolech, kde byly nakrájené
klobásy, salámy, uzené, okurky, zelný salát, či koblíţky nebo vdolečky. Po
deváté byla hudba přerušena mimořádným zasedáním Ostatkového
tribunálu, kdy soudce ve zkráceném řízení exemplárně potrestal několik
hříšníků, jeţ porušili Ostatkové zákony a rozsudky byly policajtem ihned
vykonány, buď třemi ranami paléstrou na gatě, nebo sloţením finanční
kauce ve zlatě ... (Tento bod programu původně nebyl plánován, byl spíše
jen ukázkou jak Ostatkový soud pracuje, zejména pro ty starší a pro
mládeţ, která se s rodiči veselice účastnila). Ve finále večera ještě
proběhlo rozdávání upomínkových dárečků na Veselici, vybraným
účastníkům, kde gradovaly poslední dvě odměny a těmi byly 5 l demiţon
vínovice od Stárka a nádherný marcipánový dort. Kolem půlnoci se
návštěvníci zmoţeni teplem, jídlem a únavou po celém dni pomalu
rozcházeli domů ....

21.2.2012 - Pochovávání Basy
V úterní podvečer 21. února, se opět sešla nejen obecní omladina ale i
další hosté na večerní veselici, tentokrát v Hospodě v Bloudníku.
Připravené nazdobené stoly byly opět plné masových pochutin, kterým
dominovala výtečná sekaná, aby si chuťové buňky návštěvníků přišly
naposled na své, před čtyřicetidenním půstem.
Po osmé hodině proběhlo řádné zasedání Ostatkového soudu, v čele s
Panem soudcem, kterému přísedícími byli Stárek se Stárkovou a opět
nechyběl ani uniformovaný Policajt, jakoţto vykonavatel. Z knihy hříšníků
se opět předčítaly závaţné přestupky - nejen z období Masopustu - které se
okamţitě řešily buď vyplácením ranami na gatě, nebo sloţením kauce ve
zlatě ... Škoda jen, ţe se z pochopitelných pracovních důvodů nemohli
zúčastnit všichni hříšníci, kteří v knize měli zapsané mnohdy zajímavé
prohřešky ...
Po vynesení ortelů a vykonání práva nad většinou přítomných pokračovalo
veselí, jeţ těsně před půlnocí přerušily smuteční ţalmy a na máry byla
uloţena Basa Cecilka, kterou jsme po smuteční řeči Velebníčka
doprovodili společně na poslední cestě, a následně uloţili do kouta, kde
bude tiše a smutně stát po dobu půstu aţ do Velikonoc. Nic nepomohl
nářek pozůstalých, ani dojemné kvílení zástupu plaček. Naše drahá
Cecilka uţ nevydala ani tón ....
Po rozloučení se s naší utichlou Basou a zklidnění emocí z tohoto
smutného aktu, předali o půlnoci Stárek se Stárkovou "Právo" zpět do
rukou starosty, u kterého bude uloţeno aţ do příštího Masopustu. Starosta
při přebírání "Práva" poděkoval "Omladině" a hlavním organizátorům hasičům, za důstojný a reprezentativní průběh Masopustu a udrţování a
zachovávání těchto starobylých zvyků a pak jsme se jiţ postupně
rozcházeli domů chladnou nocí, aby jsme ráno vstávali do dne, jeţ nese
název Popeleční středa ...
Co připravujeme v období do prázdnin
V sobotu 17. března proběhla společně se zahrádkáři jiţ vzpomínaná
degustační soutěţ Víceměřická gořalka roku 2012. Během měsíců března a
dubna budou opět probíhat úpravy u Chaty, jako je předláţdění terasy, či
zkulturnění prostředí v okolí a přípravy na letní sezónu. V úterý 1. května

vyrazíme do Němčic nad Hanou na oslavy Svatého Floriána - patrona
hasičů - se slavnostní mší. V pátek 4. května pořádáme na Chatě první
venkovní zábavu se skupinou RELAX, v sobotu 5. května opět společně se
zahrádkáři, Sobotní hodové odpoledne se ţivou hudbou, v přestávkách se
soutěţemi dětí o ceny. Ani letos nebude chybět soutěţ o Nejlepší hodový
koláč.V sobotu 23. června pomůţeme se zajišťováním akce Setkání
rodáků a 30. června pak připravíme soutěţní odpoledne pro děti "Hurá
prázdniny". Kromě toho uţ začne s jarem sezóna hasičských soutěţí, na
kteréţto změření si sil, se opět těšíme, zejména však druţstvo mladých
hasičů. Těšíme se na Vaši přízeň na našich akcích, kdy se můţete přijít jen
pobavit, nebo přiloţit ruku k dílu, nebo alespoň podpořit naše druţstva na
závodech ....
A ještě jeden jako bonus … 
27.12.2011 - Z Kozlova až na Předinu
Jak uţ se stává zvykem, vyrazili příznivci recese a pohybu na zdravém
vzduchu, na zimní, povánoční, 17km pochod na Předinu a zpět. Pevně
daný termín vycházel tentokrát na pracovní den a mnozí další se zalekli
teplého počasí s deštěm, které bylo o vánocích, a snad i proto se nás na
Kozlově sešlo jen 12, ale nad Poličkami se k nám připojili ještě dva
„pochodníci“, a tím doplnili počet na 14 účastníků. Ti kdo nešli, protoţe
měli strach z bláta, měli obavy zbytečné, protoţe i kdyţ trasa vedla z části
polními cestami, tak ty byly po krajích i uprostřed porostlé trávou po které
se dalo pohodlně projít, takţe jsme určitě nebyli ušpiněni víc, neţ při
procházce kolem rybníka.
Trasa byla stejná jako v minulých letech, to znamená z Kozlova polní
cestou po horizontu aţ k Víceměřické lípě u silnice Prostějov -Němčice,
pak asi tři kilometry po silnici, aţ na křiţovatku Dobromilice - Prostějov Pivín, kde dřív stávala hospoda na Kándii - v těchto místech byla
občerstvovací pauzička a odtud pak polní cestou, přímo aţ k vysílači
Předina. U vysílače uţ plápolal připravený táborák, na kterém jsme si
opekli klobásky, občerstvili jsme se teplým čajem a jako morální podpora
opět zazněly oslavné verše stvořené speciálně ku příleţitosti tohoto
pochodu. Nazpět jsme uţ šli po silnici do Kobeřic, odtud do Hradčan se
zastávkou ve skale, a pak dláţděným chodníkem z Hradčan do Dobromilic

a odtud pak kolem potoka Brodečky k Dobromilickým rybníkům u
Doloplaz. Zde jsme měli malé naučné zastavení, jelikoţ se u rybníků
usadili bobři, a tak jsme si mohli prohlédnout vytvořenou hráz z větví na
potůčku a vzadu, za rybníky, několik okousaných vzrostlých stromů,
pravidelně osoustruţených jak od řezbáře. Místní nimrod p. Nakládal,
který se s námi účastnil pochodu, nám ukázal i nory o průměru aţ 20 cm,
které si bobři hloubí do hrází a tím dělají vrásky rybářům, jelikoţ tunely
můţe utíkat voda z rybníků. Po tomto poučném zastavení jsme prošli
Doloplazy a kolem našeho rybníku jsme mířili k cíli, který byl po třetí
hodině v Restauraci v Bloudníku. Zde všichni účastníci obdrţeli pamětní
listy na pochod a jako odměnu dostali i místní delikatesu - Topinku s
masovou směsí. Tato akce proběhla důstojně a na úrovni i díky finančnímu
přispění zahrádkářů a materiálně technickému zajištění od hasičů, kteří
občerstvení přivezli a připravili catering na Předině. Díky všem, kteří jste
přišli, i těm, kteří tuto akci zabezpečili a 27. prosince 2012 se opět na
povánočním pochodu na Předinu těšíme NASHLEDANOU !
za zahrádkáře a hasiče sepsal „grafoman“ Petr Buriánek
*****
Plán akcí v nejbliţší době
21.4. Den země (Obec) – výsadba stromů
1.5.
Lóbačka pod rozkvetlym stromem (ČZS)
4.5.
Hodová zábava (SDH)
5.5.
Hodové odpoledne + Hodový koláč (ČZS + SDH)
6.5.
Hodový fotbal (SK Mexiko)
2.6.
Víceměřický výšlap (ČZS)
23.6. Setkání rodáků (Obec)
30.6. Dětský den - Hurá prázdniny (SDH)
Březen – měsíc čtenářů – ohlédnutí za uplynulým rokem 2011
v obecní knihovně
Váţení spoluobčané, dovolte, abych vás seznámila s malou bilancí o stavu
a vyuţívání obecní knihovny. Začnu knihovním fondem, který měl

k 31.12.2011
2.909 knihovních jednotek. Z toho 504 svazků knih
naučných a tři předplacená a docházející periodika. Je to Vlasta, Ţena a
ţivot a Cosmogirl. Vypůjčeno bylo 2.884 sv. knih, z toho 889 časopisů.
Dospělým čtenářům bylo půjčeno 1.621 knih a dětem 374 knihy.
Registrovaných uţivatelů knihovny bylo 40, ale jenom pět dětských
čtenářů. Knihovní fond byl doplněn o 22 sv. nových knih a z výměnného
regionálního fondu bylo půjčeno 280 kniţních svazků. Tolik k uplynulému
roku 2011 a vracím se ke sloganu – Březen – měsíc čtenářů.
Tuto akci vyhlásil svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky a navazuje na Březen – měsíc knihy a Březen - měsíc internetu.
Cílem je získat co nejvíce čtenářů, zvláště mladších ročníků. Kniha má
v dnešní době velkého soupeře v podobě internetu a dalších médií.
Moderní člověk se bez jejich sluţeb neobejde, ale často nedocení, oč
přichází, kdyţ zapomíná na knihu. Přichází o chvíli ticha a soustředění, o
krásu slova, hloubku myšlenek, podle nichţ se můţe v ţivotě řídit uţ od
nejranějšího věku. Proto je vhodné, aby rodiče četli dětem uţ od útlého
věku a probudili v nich lásku ke knize.
Váţení občané, jste srdečně zváni k návštěvě obecní knihovny, a to vţdy
v pondělí od 16,00 – 18,00 hod (půjčování knih, internet) a pátek 16,0018,00 hod. (internet).
Všechny dobré zásady jsou jiţ napsány, nyní ještě zbývá je uskutečnit.
A. Novotná, knihovnice
*****
Z výroční zprávy Policie České republiky - obvodní oddělení Němčice nad
Hanou
V období od 1.1.2011 do 31.12.2011 byly na území obce Víceměřice zjištěny a
oznámeny orgánům Obvodního oddělení Policie České republiky v Němčicích
nad Hanou celkem 4 trestné činy. Jednalo se o:
- 1 případ krádeţe dle ustanovení § 205/la, b trestního zákoníku
- 1 případ výtrţnictví dle ustanovení § 358/1 trestního zákoníku
- 1 případ podvodu dle ustanovení § 209/1 trestního zákoníku
- 1 případ ohroţení pod vlivem návykové látky dle ustanovení § 274/1

-

trestního zákoníku
12 případů přestupků proti majetku
8 případů přestupků proti občanskému souţití
1 případ přestupku proti občanskému souţití v souběhu s přestupkem
proti majetku
2 případy řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
1 případ řízení bez řidičského oprávnění

Kam s nápojovým kartonem?
Mléčné výrobky, dţusy, víno apod. v nápojových kartonech, se staly
běţnou součástí našich nápojů. Někteří z nás oceňují snadnou
skladovatelnost tohoto obalu, jiní to, ţe nápoje mají delší trvanlivost.
Málokdo se však zamýšlí nad dalším osudem tohoto obalu poté, co se
změní v odpad. Nápojové kartony je moţné dále zpracovat a vyuţít za
předpokladu, ţe se nesmíchá s ostatním odpadem v popelnicích.
Proto bychom Vás rádi poţádali o spolupráci při jejich tříděném sběru.
Obec pro Vás zajistila oranţové plastové pytle určené pro sběr nápojového
kartonu. Pytle je moţné si vyzvednout na obecním úřadě. Do pytlů se
krabice odkládají stlačené a beze zbytků nápojů.
Pytle s tříděným kartonem bude kaţdé čtvrtletí sváţet firma Petr Bureš nakládání odpadem . Termíny pro rok 2012 jsou stanoveny na 30.3.,
29.6., 21.9. a 14.12., je uvedeno na úřední desce před obecním úřadem.
Odpad se odváţí na dotříďovací linku. Odtud putují kartony k dalšímu
zpracování. V současné době jsou dvě moţnosti zpracování. V papírnách
v Ţimrovicích a v Bělé pod Bezdězem oddělí jednotlivé vrstvy kartonu
vířivým rozvlákněním. Surovinu pouţívají pro výrobu dalšího papíru.
Druhou moţností je, ţe se karton rozdrtí na speciální lince a za tepla se
lisuje do desek, které se pouţívají jako stavební izolace.

