Vážení spoluobčané,
blíţí se jaro, ale zima se nechce vzdát své vlády a stále nás něčím
překvapuje.
Zima je však také obdobím, kdy se uzavírá hospodářský rok. Krajský úřad
provedl v únoru audit hospodaření obce, při kterém nebyly zjištěny ţádné
nedostatky. Zpracovává se závěrečná zpráva k zateplení 5-ti budov Domova
u rybníka.
Zima je také obdobím pro zpracování a podání ţádostí o dotace. Připravili
jsme 3 ţádosti, a to pro jednotku dobrovolných hasičů o dovybavení
poţárními hadicemi, bohuţel tato ţádost byla zamítnuta. Další je ţádost o
opravu Boţí muky na Kozlově, bylo nám přiděleno 40 tis. Kč. Rovněţ jsme
podali ţádost o dotaci na výměnu oken a vstupních dveří ve školce,
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Výsledek se dozvíme
koncem dubna. Ve školce v současné době probíhají úpravy, spojuje se
spodní třída s kabinetem tak, aby vznikla větší hrací místnost. To umoţní
zvýšit počet dětí z 24 na 28. Tím vyhovíme matkám, kterým končí
rodičovská dovolená a mají moţnost nastoupit do zaměstnání.
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ČTVRTLETNÍK
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Obec se zapojila do projektu MAS Doloplazy „Společně oţivujeme historii
venkova“. Z tohoto důvodu nyní probíhají úpravy malé zasedačky a
chodbičky před ní v budově obecního úřadu, kde vznikne malé muzeum.
Zde budou uloţeny písemné materiály a fotografie z historie obce a další
drobné předměty běţného ţivota. Proto hledáme osoby, které mají zájem o
historii obce a pomohou s přípravou výstavních prostor.
Čekají nás také větší akce - Chráněné bydlení pro 6 osob - Domov u rybníka
Víceměřice - pod tímto názvem se skrývá přebudování domu po paní
Hlahůlkové na chráněné bydlení pro klienty domova. Dům získala obec od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s podmínkou, ţe bude
slouţit sociálním sluţbám.
Pokračovat se bude na výstavbě inţenýrských sítí pro 2. a 3. řadu rodinných
domů. V roce 2012 se podařilo postavit a zkolaudovat elektrické rozvody,
vodovod, plynovod, podtlakovou a dešťovou kanalizaci. Je vybudována
zpevněná cesta a poloţen základ osvětlení. Do r. 2014 nám zůstává
dobudovat osvětlení a v r. 2015 dodělat cestu.

Koledníci – rok 2012

Ze Státního zemědělského intervenčního fondu se podařilo zajistit finanční
prostředky pro opravu střechy kapličky. Na základě výběrového řízení bude
stavbu provádět firma Hrabal Hrubčice. Oprava střechy je první etapou,
druhou etapou bude fasáda.
V I. čtvrtletí roku proběhla řada kulturních a společenských akcí. Všechny
akce se uskutečnily ke spokojenosti jak pořadatelů, tak návštěvníků. Za
zmínku stojí setkání seniorů Víceměřice, na kterém příjemnou a pohodovou
atmosféru dodávalo Harmonikové duo Pepa a Vašek.
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravách a organizaci akcí. Bez jejich
obětavosti by nebylo moţné pořádat tolik akcí pro občany obce.
Přeji Vám krásné a doufám, ţe jiţ slunečné proţití Velikonočních svátků.
Eduard Novotný
starosta

posezení s důchodci 3.3.2013

Usnesení č. 21/2012
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného dne 17. prosince 2012
Zastupitelstvo obce:
I. Schvaluje
1. program jednání
2. jmenování zapisovatelky p. Burešové, přípravou usnesení pověřen RSDr.
Ševčík
3. jmenování ověřovatelů zápisu p. Antoníček K. a p. Mézl P.
4. rozpočtovou změnu obce č. 05/2012
příjmy po změnách 9.162.408,28 Kč
výdaje po změnách 10.341721,28 Kč
financování po změnách - 1.179.313,- Kč
5. schvaluje rozpočet obce na rok 2013: příjmy celkem
13.448 tis. Kč
výdaje celkem
13.220 tis. Kč
6. rozpočtovou změnu č. 05/2012 Domova u rybníka p.o.
7. rozpočtovou změnu č. 02/2012 Mateřské školy Víceměřice
8. rozpočet mateřské školy na r. 2013 ve výši 415.400 tis. Kč jako
vyrovnaný v příjmech i výdajích
9. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŚ Víceměřice na
školní rok 2013-2014
10. finanční půjčku pro p. Petra Grůzu, Víceměřice čp. 38 ve výši 30.000,Kč k pouţití dle schválených zásad
11. odepsání z majetku obce nevymoţitelných pohledávek za dluţníky:
manţelé Juřenovi ve výši 69.905,- Kč
Stanislav Kroupa ve výši 3.825,-Kč s písemným zdůvodněním odpisu
u obou dluţníků.
12. zvýšení poplatku za odvoz odpadu pro podnikatele z 1.400,-Kč na
1.500,-Kč za jednu popelnici a rok s účinností od 1.1.2013
13. plán práce Zastupitelstva obce na r. 2013
14. Kupní smlouvu na pozemek st.p.č. 180/1 o výměře 14 m2 . Prodávající
je Obec Víceměřice, kupující Polášková Miluše, Víceměřice 140.
15. dodavatelem inv. akce „Oprava kaple sv. Floriána – oprava střechy I.
etapa“ fy STŘECHY-IZOLACE, Jaromír Hrabal, Hrubčice 254 za cenu
416 tis. Kč včetně 21% DPH
16. nového nájemce pohostinství v Bloudníku p. Radači Radka od 7.1.2013

17. finanční spoluúčast obce na investiční akci
„ Chráněné bydlení pro 6 osob - Domov u rybníka Víceměřice“.
II. Bere na vědomí
1. kontrolu uloţených usnesení:
- výměna pozemků s Agrodruţstvem – úkol trvá
- koupě pozemku od p. Vojáčkové – uzavřena Smlouva o smlouvě
budoucí – úkol trvá
- odstranění nedostatků v zápisech komise pro veřejný pořádek
2. zprávu o činnosti obecního úřadu v období od 23.11 do 17.12.2012
3. zprávu finančního výboru
4. informaci starosty o jednáních se zástupci prodejních řetězců ve věci
dalšího provozování prodejny potravin v obci
III. Ukládá
1. prověřit informaci p. Konečného J. o půjčce 15.000,-Kč Obci Víceměřice
od Šikovných rukou o.s. poskytnutou údajně v r. 2010 na úhradu tisku
broţury
odp. starosta obce
termín: do 28.2.2012
Usnesení č. 22/2013
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného dne 11.2.2013
Zastupitelstvo obce:
I. Revokuje – ruší
Z usnesení č. 21/2012 z 17.12.2012 v části schvaluje bod 15 – dodavatelem
investiční akce „Oprava kaple sv. Floriána – I. etapa oprava střechy“ pro fy
STŘECHY-IZOLACE Jaromír Hrabal, Hrubčice 254
II. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání
2. za ověřovatele zápisu Petra Buriánka a Petra Mézla, předkladatelem návrhu na
usnesení RSDr. Ludvík Ševčík, zapisovatelkou jmenována Miluše Burešová
3. rozpočtovou změnu č. 06/2012 Domova u rybníka p.o.
4. výsledek hospodaření Domova u rybníka p.o. za r. 2012
5. výsledek inventarizace majetku Domova u rybníka p.o. k 31.12.2012 včetně
návrhů na vyřazení majetku z uţívání
6. výsledek hospodaření mateřské školy za r. 2012 se zůstatkem ve výši 72.002, 81
Kč

7. převedení zůstatku finanční částky z r. 2012 ve výši 72.002,81 Kč do
rezervního fondu - mateřská škola
8. inventarizaci majetku mateřské školy k 31.12.2012 bez závad, manka a přebytků
9. Smlouvu o dílo č. 201302 s fy STAVBROS, Brodek u Prostějova na stavební
úpravy v budově mateřské školy v ceně 50 tis. Kč včetně DPH.
10. schvaluje ţádost o poskytnutí příspěvku v rámci POV Olomouckého kraje v r.
2013 v oblasti projektu č. 1 – Podpora budování a obnovy infrastruktury obce –
výměna oken a dveří v mateřské škole, včetně odborného zapravení a doplňků.
11. výsledek inventarizace majetku obce včetně vyřazení navrţeného movitého
majetku k 31.12.2012.
12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u
rybníka Víceměřice“ s úpravou ceny díla vzhledem k navýšení DPH.
13. financování investiční akce „Chráněné bydlení pro 6 osob – Domov u rybníka
Víceměřice z vlastních zdrojů obce, zvýšenou o výši nové DPH.
14. Smlouvu o dílo „Oprava kaple sv. Floriána – I.etapa oprava střechy“ v ceně
díla 416.000,- Kč vč. 21% DPH s dodavatelem STŘECHY-IZOLACE,
Jaromír Hrabal, Hrubčice 254
15. návrh Smlouvy o dílo na opravu „Boţí muky“ s dodavatelem R&G ZESTA
Prostějov spol. s.r.o. za cenu 49.858,-Kč.
16. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozování č. 18/2004 kan. s INSTOU
CZ s.r.o., Jeremenkova 42, Olomouc na provozování odvodu splaškových vod
z domů II. a III. řady nových RD s doplněním o výši nájemného od. 1.1 2014.
17. úpravu ceny stočného pro nájemce ČOV od 1.1.2013 na 23,-Kč včetně 15%
DPH
18. podání ţádosti na převod pozemků v k.ú. Víceměřice z majetku ČR do
vlastnictví obce
19. Smlouvu o dílo č. 1/2013 se zhotovitelem Vladislav Hanzlík, V Pivovaře 111,
Brodek u Prostějova na pokácení dřevin a odprodej dřevní hmoty za cenu
24.200,-Kč.
20. uzavření Nájemní smlouvy na prodejnu potravin s fy. ROSA market s.r.o., J.
Silného 2683, Kroměříţ za podmínek ve smlouvě uvedených a doplněných o
další podmínky pronajímatele písemně k návrhu smlouvy přiloţených.
21. prodej movitého majetku nepotřebného k provozu obce – soubor nábytku a
vyřazené věci v inventarizaci.
22. rozpočtové opatření obce č. 01/2013, sníţení rozpočtu o 199.621 v příjmech i
výdajích
23. rozpočtový finanční výhled Obce na léta 2014 –2016
24. plán práce kontrolního výboru na r. 2013
25. podání návrhu na přísedícího soudce u Okresního soudu v Prostějově p.
Magdalénu Veselou

III.

Bere na vědomí

1.Kontrolu usnesení z předcházejících jednání ZO – trvá úkol jednání o pozemcích
s AGD Tištín a p. Vojáčkovou
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
3. zaloţení běţného účtu u ČNB, poboč. Brno pro příjem finančních dotací
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka p.o., podanou ředitelkou Bc. Burovou
5. informaci o uţití darů poskytnutých Domovu u rybníka p.o. v r. 2012
6. zprávu o činnosti mateřské školy podanou ředitelkou Jitkou Tihelkovou, DiS
7. zprávu o činnosti finančního výboru od posledního zasedání ZO
8. zprávu o činnosti kontrolního výboru od posledního zasedání ZO
9. zprávu komise pro zvelebení obce s návrhy na provedení úprav ke zlepšení
ţivotního prostředí v obci
10. zprávu o činnosti komise kulturní a sociální
11. zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků včetně plánu práce na r.
2013
12. plán investičních akcí a plán údrţby obecního majetku na r. 2013
13. informaci starosty o záměru zaměstnat na veřejných pracích v r. 2013 z úřadu
práce 4 pracovníky
Ukládá
1.projednat návrh smlouvy o provozování nově vybudované trasy vodovodu pro II.
a III. řadu RD s budoucím nájemcem
termín:
do 31.3.2013
odpovídá: starosta
3.projednat Dodatek č. 5 s provozovatelem podtlakové kanalizace na převzetí trasy
pro II. a III. řadu RD s výší nájemného od 1.1.2014.
termín:
do 31.3.2013
odpovídá: starosta
4. podat ţádost o převod pozemků v k.ú. Víceměřice z majetku ČR do vlastnictví
obce
termín:
do 31.3.2013
odpovídá: místostarosta
5. finančnímu výboru předloţit plán práce na r. 2013
termín: příští zasedání ZO
odpovídá: předseda výboru

******

Velikonoční tradice ...
Velikonoce se slaví takřka celý týden. Kaţdý den je něčím zajímavý a
výjimečný, coţ ani v dnešní době nelze jenom tak opominout.
Škaredá středa
Říká se jí tak proto, ţe právě tento den se mají vymetat komíny od sazí. A
dávejte si pozor, abyste se ani jednou nezamračili, jinak se budete tvářit jako
bubák všechny středy v roce. A to by přece byla škoda, ne?
Zelený čtvrtek
Kdyţ před svým odletem do Říma naposledy zaznějí kostelní zvony,
zacinkejte mincemi, jen tak se vás budou peníze drţet celý rok. Tak na to
rozhodně nezapomeňte! Nechcete-li se o svůj byt či dům dělit s blechami a
podobou havětí, ještě před východem slunce zameťte. Smetí pak odneste na
nejbliţší křiţovatku.
Velký pátek
Vstaňte před úsvitem a šup ven k vodě. Kdyţ se v ní umyjete, ochrání vás to
před nemocemi. Za pokus to stojí, jen pozor na nachlazení ….
Na Velký pátek se dějí zázraky. Země má magickou sílu a otvírají se skryté
poklady. Jak poznáte, kde hledat? Je to snadné: označuje ho světýlko,
kvetoucí kapradí nebo otvor ve skále, ze kterého vychází záře. Tak hodně
štěstí!
Bílá sobota
Před vámi je akční den – podle českých tradic se uklízí, peče, vaří, pletou se
pomlázky a zdobí se vajíčka. Nudit se nebude asi nikdo.
Hod Boží velikonoční
K nedělnímu programu patří svěcení velikonočního jídla, jako je beránek,
mazanec, vejce, chleba a víno. Věnujte se rodině a přátelům, radujte se ze
ţivota!
Velikonoční pondělí
Mládenci ráno chodí za děvčaty, aby je vyšlehali a předali jim zdraví,
svěţest a sílu. Jestli to pomáhá, kdo ví …. Pokud dívka při pondělní koledě
naváţe na pomlázku klukovi barevnou pentli, vězte ţe je v ní ukryté tajné
poselství: červenou naznačuje, ţe ho má ráda, zelená značí pouhé
kamarádství a ţlutá naprostý nezájem.

Informace o stavu věcí veřejných 1/2013
V letošním roce se připravují k provedení následující investiční akce:
- rekonstrukce domu č. 109 na „Chráněné bydlení pro 6 osob“
- stavební úpravy v přízemní třídě MŠ k navýšení počtu přijatých dětí
od 1.9.2013 na 28 dětí
- výměna oken, příp. dveří na budově MŠ
- vybudování výstavních prostor pro místní muzeum
- oprava střechy na kapli sv. Floriána
- celková oprava „Boţí muky“ se zajištěním celé stavby
- pokračování na výstavbě inţenýrských sítí pro II. a III. řadu RD –
úprava povrchu vozovky
V oblasti péče a údrţby majetku obce bude prováděno zejména:
- údrţba veřejné zeleně, nová výsadba keřů a stromů za zaschlé nebo
poškozené,
- osev trávy na veřejných plochách před I. řadou RD na horním konci
- obnovení některých nátěrů dřevěných a kovových prvků
Oceňujeme a děkujeme
- paní Ivaně Tihelkové za mnohaleté sluţby občanům nejen naší obce,
v prodeji potravin a dalšího zboţí
- všem aktivním občanům a zaměstnancům obce za dobré zvládnutí úklidu
sněhu a likvidaci náledí po celý průběh odcházející zimy,
- organizátorům řady společenských akcí v průběhu letošní málo slunečné
zimy, především hasičům, zahrádkářům a vedení i dětem mateřské školy
(ples, 2x dětské šibřinky, zeliáda, masopustní průvod se zábavou a
pochováváním basy, košt gořalky, čaj o čtvrté…). Řadu společenských akcí
připravil pro své uţivatele také Domov u rybníka p.o. Akce určitě přispěly
k zmírnění smutné zimní nálady kaţdému, kdo se jich účastnil.

Negativní jevy:
- přes zimní období, kdy napadlo větší mnoţství sněhu, nebylo moţné pro
nekázeň některých majitelů osobních aut, provádět údrţbu komunikací.
Stačilo jen uklidit sníh z nájezdů k domům a auta zaparkovat mimo
vozovku. Vyskytly se i případy, kdy při odhazování sněhu ze svého vjezdu
občané házeli sníh místo na travnatou plochu raději přímo na vozovku

- 1.3.2013 byly na ţelezničním břehu mezi mosty k Němčicím vyhozeny
4 větší hromádky vnitřností, štětin a odříznutých noţek ze zabitých prasat.
Nešlo o první nález, několik podobných bylo objeveno jiţ v loňském roce ve
Svodnici i okolo rybníka. Netušíte, kdo se takto chová.
- opakovaně ţádáme řidiče, aby svá vozidla neparkovali ani zčásti na
veřejných chodnících. Způsobují tím problémy s obcházením aut, zejména
pro děti, starší spoluobčany a maminkám s kočárky.
- upozorňujeme všechny majitele psů, ţe jsou povinni při procházkách
s nimi odstraňovat extrementy svých miláčků, ponechané na veřejných
prostorách v souladu s platnou veřejnou vyhláškou.
RSDr. Ludvík Ševčík
místostarosta

Domov u rybníka Víceměřice
Domov pro seniory – je zapojen do modelu E-Qalin, který je zaváděn do
praxe po dobu dvou roků 2013-2014. Asociace poskytovatelů sociálních
sluţeb ČR je úspěšným překladatelem projektu s názvem „E-Qalin“, který
byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osa 4.3 Sociální integrace a rovné
příleţitosti, oblast podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních
sluţeb.
Domov u rybníka je jedním z prvních dvanácti Domovů pro seniory ČR, kde
se model E-Qalin zavádí. Česká republika je vůbec první postkomunistickou
zemí, která model E-Qalin zavádí ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
sociálních sluţeb. Domov seniorů získal v roce 2013 Značku kvality, ale i
přesto se snaţí o další zkvalitnění sluţby pro naše seniory. Obec Víceměřice,
zřizovatel Domova u rybníka, podporuje veškeré zkvalitnění sluţby na
Domově pro seniory.
Posláním projektu „E-Qalin“ je zavedení evropského modelu měření a
zvyšování kvality E-Qalin do českého prostředí poskytování sociálních
sluţeb.
Co je E-Qalin?
E-Qalin je model, který byl vyvinut speciálně pro oblast sociálních sluţeb –
konkrétně pro domovy pro seniory. Je takto jediným existujícím modelem
řešení a zvyšování kvality, který je orientován pouze na úzký a především
specifický segment sociálních sluţeb. E-Qalin byl v rámci projektu

Leonarda da Vinci pilotně ověřen ve 4 evropských zemích a nyní je zaveden
v mnoha pobytových zařízeních v Rakousku, Německu, Slovinsku, Itálii,
Belgii, Lucembursku a Francii.
Základem E-Qalinu je proces sebehodnocení v systému řízení kvality
organizace. Metoda spočívá v jednorázovém vzdělávání, kterým se získá
potřebné know-how vedoucích pracovníků (procesních manaţerů)
organizací poskytovatelů sociálních sluţeb, a tito pak mohou zavést celý
systém vzdělávání modelu E-Qalin ve svém zařízení, které spočívá
v sebehodnocení určenými zaměstnanci zařízení. Cílem metody je tak zavést
systém kontinuálního zvyšování kvality, prostřednictvím sebehodnocení bez
vnějších zásahů do fungování domovů. Posláním projektu E-Qalin je
systematické měření a zvyšování kvality v pobytových zařízeních sociálních
sluţeb v souladu s evropskými standardy.
Model E-Qalin jen zaloţen na 3 pilířích: procesy, struktury a výsledky, které
jsou popsány a rozděleny do jednotlivých částí. Poskytovatel si sám
definuje, které ukazatele a kritéria jsou pro něj důleţité a které bude poté
hodnotit.
Hlavní cíle:
 zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních sluţeb v pobytových
zařízeních sociálních sluţeb vlastním sebehodnocením vnitřních
postupů řízení kaţdé organizace
 připravit a přenést metodu zaměřenou na sebehodnocení kvality
řízení dle vlastních hodnot organizace poskytovatelů sociálních
sluţeb do ČR,
 navázat na zkušenosti poskytovatelů sociálních sluţeb EU, vyuţít
praxí ověřenou metodu sebehodnocení kvality řízení organizace a
upravit ji v souladu s legislativou ČR.
Ze života Domova u rybníka Víceměřice
Akce 2013
Zábavné sportovní dopoledne
Dne 21. 1. se konalo v košíkárně Domova Zábavné sportovní dopoledne.
Pro uţivatele byly připraveny jak sportovní, tak dovedností disciplíny, takţe
se mohl zúčastnit kaţdý podle svého zájmu.
Posezení s důchodci
Dne 3. 3 se konalo v košíkárně posezení s důchodci pořádané obecním
úřadem Víceměřice. Senioři se zde seznámili s připravovanými akcemi,
jejichţ cílem je zlepšení zkvalitnění ţivota v obci.

Připravujeme:
Pepíkovský turnaj, Velikonoční veselici
Iveta Vydláková
Domov u rybníka Víceměrice

Mateřská škola Víceměřice
První čtvrtletí roku 2013 je za námi....
Děti toho měly od začátku roku opravdu hodně na práci. Sotva se vrátily po
vánočních prázdninách nastalo opakování všeho, co se během docházky do
MŠ naučily, protoţe 15.1. uţ někteří z nich cupitaly k zápisu. K povinné
školní docházce se letošní rok hlásilo 8 dětí a všichni také od září nastoupí
do ZŠ Masarykovy v Nezamyslicích. Nemáme tedy ani jeden odklad.
Jiţ od září řeší MŠ Víceměřice společně se zřizovatelem (OÚ Víceměřice)
navýšení kapacity školy, tak aby bylo moţné vyhovět co nejvíce ţadatelům
(především z Obce Víceměřice) o místo v naší školce. Aby tak bylo moţné
učinit, musí dojít ve školce k úpravám – zvětšení prostoru třídy, navýšení
počtu hygienického zařízení pro děti. S pracemi, které souvisí se zvětšením
třídy bylo započato ve druhé polovině února 2013.
Dne 20.2.2013 proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Víceměřice.
Díky navýšení kapacity školy bylo moţné přijmout 12 dětí. Všem zákonným
zástupcům dětí, kteří si podali přihlášku bylo vyhověno. Jsme rádi, ţe jsme
mohli uspokojit všechny ţadatele a doufáme, ţe to přineslo všem rodičům
klid a spokojenost, ţe nebudou muset své děti převáţet do okolních vesnic.
Přestoţe podmínky v naší školce jsou v době oprav trošku stísněnější,
snaţíme se, aby to děti při běţném ţivotě v MŠ nikterak nepocítily. Podařilo
se nám s dětmi nacvičit vystoupení na šibřinky s tématem cirkus, které
předvedly svým kamarádům, rodičům a celé veřejnosti 19. ledna a troufám
si říct, ţe se jim opravdu povedlo. 2. února se děti zapojily při vítání
občánků, kde přednesem krátkých básniček přispěly k pěkné a slavnostní
atmosféře. 3. března se prezentovala školka na odpoledním setkání se
seniory, které pořádal OÚ Víceměřice. Děti si nacvičily pásmo básniček,
písniček a tanečků, kterým doufáme všechny potěšily. V pátek 8.3. jsme
společně navštívili seniory na Domově u rybníka, kam přišly děti přinést
svým vystoupením a dárečky, které vyrobily k příleţitosti oslav MDŢ, také
trošku radosti. Kromě těchto kulturních akcí jsme dětem dopřáli také

návštěvu divadla v Němčicích nad Hanou – „Pohádky ze staré knihy“ a na
28.2. jsme pozvali k nám do MŠ Loutkové divadlo z Přerova, kde se děti
mohly z blízka setkat s loutkou typu „manekýn“ v pohádce „Jak si Vítek
zaslouţil princeznu“. V prvním čtvrtletí se uskutečnilo mimo jiné také
focení dětí, preventivní screeningové vyšetření zraku dětí dle zájmu rodičů a
návštěvy paní logopedky. Kromě toho děti neustále pracují na plnění
Školního vzdělávacího programu naší školy „Se skřítkem Vítkem
poznáváme, jaké dary země máme“. Vidíte, ţe se děti v naší školce opravdu
nenudí. Pořád se zde něco děje a to je dobře.
Chtěli bychom poděkovat všem organizacím z Víceměřic za spolupráci a za
moţnost prezentovat odvedenou práci dětí na veřejnosti, ale i rodičům, bez
jejichţ podpory by to určitě nešlo.
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka MŠ

Kulturní a společenský život
Z akcí ČZS a SDH v zimním období 2012-2013
15.-16.12.2012 - Vánoční prodejní výstava (ČZS)
V předvánočním čase připravili zahrádkáři uţ poněkolikáté oblíbenou,
dvoudenní, vánoční prodejní výstavu. Připravené stoly se brzy zaplnily do
posledního místečka domácími výtvory, výrobky a dalšími předměty od
místních i přespolních vystavovatelů, kteří je nabízeli k prodeji za svou
cenu. Prodej výrobků pak organizovali pořadatelé, bez nároku na marţi z
prodeje. Zaplněné stoly nabízely neuvěřitelný sortiment předmětů,
vlastnoručně vytvořených jejich výrobci a tak zde bylo moţné si zakoupit
šperky z korálků či dřeva, polštářky, uţitkovou keramiku, různé adventní a
vánoční vazby a dekorace, malované kameny a kamínky, řezbářské výrobky,
košíky, svícny, dřevěné budky a krmítka, háčkované vánoční ozdoby,
háčkované a vyšívané dečky a prostírání, výrobky z krouceného papíru,
dřevěná prkénka do kuchyně, plyšové hračky, keramické výrobky s kusem
fantazie, umělecké fotografie místních krás a zákoutí (které nebýt pozorného

oka fotografky, tak si ani neuvědomujeme jaká krása nás obklopuje) a další
a další předměty vhodné jako dárek pro své blízké. K vidění zde byly i věci
krásné, ale neprodejné - betlémy, jeden z rukou řezbářky a další z keramiky,
dřevěné mísy a tácy, či sbírka starých vánočních pohlednic,. stěny košíkárny
byly vyzdobeny vánočními koláţemi od p. Melíškové. Sortiment výstavy
ještě doplňovala i nabídka bylinných čajů a koření.
Celý sál byl prosycen vůní vánoc, vystavovanými či prodejnými předměty,
vůní jehličí z ţivého vánočního stromu, ale i vůní skořice badyánu a
hřebíčku ve svařeném víně, které jsme nabízeli v bufetu. A nebylo to jen
svařené víno, které lákalo k posezení v našem občerstvení. Ke kávičce, nebo
jen tak, si bylo moţné pochutnat na výtečném domácím zákusku se
šlehačkou. A kdo si nic nekoupil, a ani si nespočinul u nějaké pochoutky v
našem občerstvení, mohl si zkusit štěstí v ruličkové minitombole s
okamţitou výhrou. A komu se ani tady nezadařilo, mohl si jako cenu útěchy
domů odnést okrasnou dýni, takţe od nás snad nikdo z téměř dvou stovek
návštěvníků neodešel s prázdnou ...
Je dobře , že si návštěvníci našli čas k zastavení na naší výstavě a
vybrali si pro své bližní dárek, vytvořený s radostí a péčí, šikovnýma
rukama, ve kterém je vložený i kus srdíčka každého výrobce - a teď si
troufám s klidem říct - lidového umělce ...

27.12.2012 – Z Kozlova až na Předinu (ČZS,SDH, KOPR)
Po vánočních svátcích, ve čtvrtek 27. prosince, se opět, jiţ poněkolikáté,
vypravila skupinka nadšenců na tradiční zimní procházku - Z Kozlova aţ na
Předinu a zpátky. Počasí tentokrát nebylo nic moc, tak se nás u Vyhlídky
sešlo jen deset a další dva se k nám připojili cestou nad Poličkami. První
velká zkouška nás čekala jen pár metrů po startu, kdy jsme při chůzi po
horizontu překonávali asi desetiminutovou dešťovou přeháňku - naštěstí
první a poslední, ale přesto jsme to hned zpočátku nevzdali a pokračovali
dál. Jak uţ bývá u tohoto zimního pochodu zvykem, bývá po trase několik
pevně stanovených občerstvovacích zastávek. Na horizontu - na kótě 257, u
Víceměřické lípy, další asi ve čtvrtině trasy - na křiţovatce Pv, Němčice,
Dobromilice, Pivín, pak u Vřesovského kříţe a velká obědová je aţ po
dosaţení vrcholu Přediny. Jako uţ obvykle, posledních 100 metrů před
vrcholem nás čekala rozbahněná polní cesta, která se ale s trochou
šikovnosti dala projít, bez nějakého většího znečištění oděvu a obuvi.

Nahoře jsme si po tábornicku z trávy a klacíků rozdělali oheň, neţ přijelo
mírně opoţděné zásobovací vozidlo se dřevem a občerstvením. Neţ se oheň
řádně rozhořel, účastníci si za odměnu (nebo moţná za trest), mohli
vyslechnout tradiční oslavné verše, sepsané ku slávě tohoto pochodu, jeţ
mapují celý uplynulý rok ve společnosti (kdo o tento hluboký kulturní
záţitek přišel, nebo si jej chce připomenout, můţe si verše přečíst na www.
mexickykopr.estranky.cz). Po duševním nasycení jsme se nasytili i
materiálně - vlastnoručně, na ohýnku opečenými klobáskami a teplým
čajem. Vzhledem k tomu, ţe na vrcholu foukal protivný vítr, ihned po jídle a
společné fotce, jsme vyrazili na zpáteční cestu, teď uţ po silnicích, do údolí,
kde v Kobeřicích uţ bylo líp. Vítr jsme zanechali na kopci, takţe zpáteční
cesta byla příjemná, dokonce na 10 minut vysvitlo i sluníčko. Po několika
krátkých posilňovacích zastávkách, jsme zdárně, po sedmnácti ušlých
kilometrech, dorazili nazpět do Víceměřic. Jelikoţ právě končící hospoda
byla zavřená, závěr a vyhodnocení akce proběhlo v hasičárně. Zde uţ bylo
připraveno na stolech finálové občerstvení ve formě chlebíčků, od
nejmenované příznivkyně z OL, a cukroví od p. Balherové. Při ukončení
pochodu kaţdý účastník obdrţel Památeční léstek, který zároveň slouţí i
jako doklad, ţe i v nepřízni počasí jmenovaný absolvoval tuto 17-ti
kilometrovou procházku. Tímto článkem chci poděkovat Zahrádkářům za
finanční příspěvek na občerstvení na Předině a Hasičům za dopravu
občerstvení a materiálu a umoţnění závěrečného vyhodnocení v prostorech
hasičárny.. Oba spolky svou pravidelnou podporou umoţňují pořádání i
těchto neobvyklých recesních akcí.

bezvětří a snad i díky tomuto počasí, vyrazili z tepla domovů i další lidé,
kteří se téhle slávy doposud nezúčastnili. Dle odhadů z několika zdrojů, se
jich letos uţ sešlo kolem šesti stovek. Návštěvníky tentokrát čekaly dvě
novinky. První byly pokladničky na dobrovolný příspěvek na další
ohňostroj (kdo si rachejtle občas kupuje, ví, ţe stojí nemalé částky), tam kdo
chtěl, mohl hodit libovolný dobrovolný příspěvek, za který ještě jednou
děkujeme a slibujeme, ţe bude pouţitý na další vylepšení ohňostroje v
příštím roce. Další novinkou byla udírna plná voňavých uzených klobás,
které taky jistě vylepšily pozitivní náladu mnohých, při pauze mezi
ohňostroji. I letos byly ohňostroje dva. Hned zpočátku to byl menší
ohňostroj věnovaný zejména dětem, po kterém si mohly přiťuknout a připít
dětským šampáňem. Dospělí se zatím mohli ohřát a občerstvit o kousek dále
jiţ vzpomínaným svařákem, čajem, grogem anebo klobásou. Přiblíţila se
šestá hodina a s ní i avizovaný Velký Silvestrovský ohňostroj. Ohňostrůjci
ani tentokrát nezklamali. Přes deset minut dlouhou světelnou podívanou,
doplňovala svými tóny Smetanova Vltava a tak jak gradovaly tóny hudby,
tak se s nimi rozsvěcovaly na nebi krásnější a větší světelné efekty. Davem
se opět ozývaly obdivné vzdechy a ve finále po poslední ráně, kdyţ se diváci
znova nadechli po té nebeské kráse, se ozval silný děkovný potlesk od všech
zúčastněných, který patřil všem, kteří se na letošní úţasné světelné show
podíleli.
Ani letošní akce nebyla jen o nebeských blýskavých efektech, ale zejména o
setkávání se a vzájemné přátelské komunikaci lidí, kteří se na tuto akci
kaţdoročně stále ve větším mnoţství scházejí ...

31.12.2013 - Silvestrovský ohňostroj (SDH)

1.1.2013 - Vítání Nového roku na Kozlově (ČZS)
V posledních minutách roku 2012 jsme si někteří z nás, udělali krásnou
noční vycházku a vystoupali na Kozlov, aby jsme si v klidu přírody,
vychutnali příchod Nového roku 2013.
Počasí tentokrát bylo naprosto dokonalé. Jen lehce pod nulou, bezvětří a
nádherná jasná noc, a proto i noční výhled do okolí byl perfektní.
Návštěvníky jsme na vrcholu vítali vylepšeným čajem, ale jen do půlnoci,
pak začaly létat zátky připraveného šampáňa a my si mohli společně
přiťuknout a popřát si vzájemně v Novém roce. A nelétaly jen špunty. V
celém širokém dalekém okolí vzlétly k nebi tisíce rachejtlí a ohňostrojů, aby
rozzářily noční oblohu a my jsme se mohli téměř 40 minut rozhlíţet a
odhadovat, kde která světelná šou asi je. Letos poprvé jsme se rozhlédli do
okolí ještě z větší výšky neţ jindy, a to z nové Vyhlídky, která si odbyla
svou silvestrovsko-novoroční premiéru a zároveň proţila i svou zatěţkávací

Rok opět uběhl jako voda a ani jsme se nenadáli a byl tu opět Silvestr.
Někteří tento den tráví nostalgicky a bilancují, co v uplynulém roce nestihli,
co se zdařilo či nezdařilo. Víceměřičtí hasiči ovšem na podobné myšlenky
nemají absolutně čas, jelikoţ téměř celý den tráví přípravami na večerní
Silvestrovský ohňostroj.
Před setměním uţ byly světelné efekty, zatím ještě ukryté v krabici, tam kde
měly být, pořadatelé se rozcházeli na svá určená stanoviště, na stoly se ve
várnicích přinesl čerstvě uvařený čaj a svařené víno, a jelikoţ uţ se přiblíţila
pátá hodina, ze všech směrů proudily před Zámek skupinky lidí. Letošní
(chcete-li - loňské) počasí bylo dokonalé. Lehce nad nulou, jasné nebe a

zkoušku. Letos se sešlo přes třicet nadšenců, kteří opustili teplo domova a
přišli se pokochat ojedinělým výhledem. A nebyli všichni jen místní. O
výjimečnosti tohoto neobyčejného záţitku, se přišli přesvědčit i hosté z
Dřevnovic, Olomouce a dokonce i z Prahy! Ke svým domovům jsme se
rozcházeli plni dojmů z nádherné popůlnoční scenerie, kterou jsme díky
příznivému počasí měli moţnost shlédnout ....

18.1.2013 - Hasičský bál (SDH)
Po malém vydechnutí po vánočních svátcích, zahajují novou sezonu akcí v
obci, vţdy kolem poloviny ledna, hasiči, se svým tradičním Hasičským
bálem. Ples, jak uţ se stalo zvykem, probíhal v pátek s datem 18. ledna.
Po dvoudenních pečlivých přípravách sálu organizátory, se kolem osmé
hodiny večer, začala košíkárna zaplňovat hosty. K tanci a poslechu hrála
skupina YANTAR, která asi svou hudební produkcí návštěvníky zaujala,
soudě dle toho, ţe taneční parket byl v průběhu celého večera zaplněn.
K dobré náladě jistě přispěla i nabídka kvalitních sudových i lahvových vín
ze sklepa v Polešovicích. Nabídku doplňoval i další tradiční sortiment
alkoholických i bezalkoholových nápojů. A ani menu v občerstvení nebylo
marné. Jako předkrm byly nabízeny chlebíčky, hlavním chodem byl řízek s
výborným bramborovým salátem a jako dezert byl v nabídce nezbytný
"Bufet" z domácích zákusků. O trochu vzrušení se postarala i bohatá
tombola, ve které se sešlo na 70 krásných cen od příznivců hasičů. Ještě
jednou, i touto formou, všem sponzorům velký dík.
Návštěvníci odcházeli z plesu aţ s poslední skladbou, kolem třetí hodiny
ranní a vypadali spokojeně, coţ bylo tou největší odměnou pro pořádající
hasiče, ţe čas strávený přípravou bálu nebyl zbytečný ...

zaplněné do posledního místečka. Program zahájil "pan ţeditel cirkusu" s
obrovským motýlem u krku, doprovázen klauny s cvičeným medvědem.
Prvním bodem programu bylo krásně připravené pásmo dětí z Mateřské
školy, s úţasnou choreografií a kostýmy, ve kterém nechyběli
provazochodci, ţongléři, i cirkusový kolotoč a které bylo na závěr
odměněno velkým potleskem. Obdiv i poděkování však nepatřilo jen
účinkujícím dětem, ale i scénáristkám a reţisérkám tohoto bodu programu.
Odpoledne pak pokračovalo soutěţemi a hrami které pro děti připravila p.
Margita Mézlová, a která uţ tradičně nezapomněla ani na recesní soutěţ pro
pořadatele.Soutěţení a ruch v sále přerušila ţonglérská show uţivatele
Domova p. Pavla Horváta, který ţongloval na různých tyčích zasazených
na čele, nebo na drţáku v zubech - všemoţnými předměty, mnohdy i dost
těţkými, včetně ţidle. Kdo si myslíte ţe na tom nic není, tak si zkuste chvíli
na čele zabalancovat jen s obyčejným lehoučkým koštětem a určitě změníte
svůj názor.☺

19.1.2013 - Dětské šibřinky aneb Cirkus bude! (SDH)
Po opravdu krátkém spánku pořadatelů, jsme se hned ráno po plese opět
sešli, abychom uklidili sál a připravili ho na sobotní odpoledne, kdy ve 14.
hodin začínalo pokračování maratónu zábavy, která byla nyní směřována
zejména pro děti a mládeţ, a tím dosud nejmenovaným pokračováním byly
Dětské šibřinky. Letošní téma šibřinek se neslo v duchu tématu - A cirkus
bude! Hned po začátku šibřinek bylo improvizované "šapitó" košíkárny

dětské šibřinky 19.1.2013

Ţonglérské vystoupení pak vystřídala další chvíle napětí a tou byla dětská
tombola se spoustou cen. Nejvíce očekávané ceny však byly aţ na konci,
kdy se postupně losovalo a předalo 14 dortů, řezů a rolád od pořádajících
hasičů a nakonec finálový, marcipánový dort, nazdobený ve znamení
cirkusu od manţelů Antoníčkových. Poděkování ovšem patří i všem dalším
sponzorům, kteří do tomboly přispěli - AG Tištín, OÚ Víceměřice, p.
Tihelkové, MUDr. Margitě Mézlové a dalším ...
S poslední cenou tomboly se zároveň vyčerpal i poslední bod programu a
jelikoţ uţ byla venku tma tmoucí, děti i s rodiči se postupně rozloučili a
uvadajícím pořadatelům se tak podařilo úspěšně dokončit, svůj 28 hodinový
maratón akcí ....
26.1.2013 - Mexická Zeliáda (ČZS)
V sobotu 26. ledna se uskutečnil jiţ 6. ročník Mexické Zeliády a 5. ročník
Ovocných mlsů.
Po loňském maximu, kdy se sešlo krásných 117 vzorků a byl to asi vrchol
celé historie soutěţe, byl letošní ročník o něco slabší, i kdyţ stále bylo co
ochutnávat, neboť i 96 vzorků je velmi slušné mnoţství na degustaci. Musím
ale podotknout, ţe domácích vzorků byla jen polovina a druhá část byly
vzorky "zahraniční". Moţná na nás domácí zanevřeli, moţná uţ jsme vše
domácí ochutnali a nemůţe nás nic překvapit, anebo si třeba někteří řekli loni jsem nevyhrál, letos nedám nic. Kdo ví ?... Ale co úroda - to jiná chuť,
co konzervování - to jiný výsledek, co degustátor - to jiné chuťové buňky.
Takţe třeba u okurků jeden rok vyhrají okurky sladkokyselé, další rok
kyselé a třetí rok sladkokyselé. Hodnocení neprobíhá podle jednoho, ale
vţdy od větší skupiny degustátorů, s odlišnými chutěmi, takţe výsledné
pořadí nejde ovlivnit. Ale nejen u počtu soutěţících vzorků, ale i s účastí
Víceměřských to letos bylo slabší, a tak výsledné skóre domácí - hosté ,
bylo půl na půl ... I přesto se však na hodnocení kaţdého vzorku ve všech
kategoriích podílelo vţdy kolem dvacítky degustátorů, kteří po odevzdaní a
sečtení jejich hodnocení , vytvořili pro tento rok tohle pořadí:
Výsledky Zeliády a Ovocných mlsů 2013 - počet soutěţních vzorků – 96
Kategorie Zelí (16 vzorků)

1. Novotná Alena
2. Jaroslav Mraček (Němčice nad Hanou)
3. Novotný Tomáš
Kategorie Okurky (26 vzorků)
1. Ševčíková Jarmila (bzenecký nálev)
2. Štéblová Jana
3. Dřevojanová Dana (Vémyslice)
Kategorie Přílohy (32 vzorků)
1. Červená řepa se zelím a křenem - Kopová Dana (Doloplazy)
2. Červená řepa - Hudečková Emilie (Ţeleč)
3. Nakládané houby - Dřevojanová Dana (Vémyslice)
Ovocné mlsy (22 vzorků)
1. Pampeliškový med - Horáková Jarmila
2. Ostruţinová marmeláda - Pulter Jiří (Pivín)
3. Marmeláda jablko - rajče - Pekárková Anna
Tak takové bylo výsledné pořadí, a i přes mé počáteční osobní zklamaní (z
pohledu pořadatele) s počtem vzorků i návštěvníků se domnívám, ţe to nic
neubralo na celkovém průběhu soutěţního odpoledne. Návštěvníci se dobře
bavili, s chutí degustovali, ve finále nechyběla ani tradiční tombola, ve které
uţ od počátku soutěţe vévodí hlavní cena - kameninový hrnec "Zelák",
který kaţdoročně věnuje p. Ševčík a letos si jej domů odnášela p. Marcela
Iránková.
Takţe zase za rok na Zeliádě nashledanou ...
9.2.2013 - Masopustní průvod a merenda (SDH) Čí je PRÁVO ????
NAŠÉÉÉ ...
V sobotu 9. února se i u nás ve Víceměřicích, opět sešla vesnická
"omladina", aby se vydala na tradiční Masopustní průvod obcí. Úderem
deváté se průvod vydal k Obecnímu úřadu, aby Stárek se Stárkovou převzali
z rukou starosty obce "PRÁVO", kterým jim na čtyři dny předává vládu nad
obcí. Po předání práva jim starosta, před náročným průvodem obcí,
nezapomněl nabídnout i něco na posilnění. I letos si mohla "omladina"
vybrat mezi přepáleným ovocem nebo mlékem (kteréţto po loňské
metanolové aféře bylo vybaveno nezbytným rodným listem o původu
nápoje), které si jiţ po dva roky chasa přímo vyţaduje.
A pak uţ se průvod v čele s krojovaným Stárkem a Stárkovou, medvědářem
s medvědem, nezbytnými policajty, kominíkem, cigánkami, Mexičany,
zdravotnickým personálem, ajzlboňákem a spoustou dalších postaviček,
vydali na celodenní pouť obcí. Do kroku jim na cestu vyhrávala harmonika s

ozembuchem. U kaţdého stavení se zastavili a pozvali domácí na večerní
veselici. Nebylo snad domu, kde by jim neotevřeli, nepohostili průvod
kapkou ovocné a něčím na zub. Většina ještě i přidávala výsluţku do košíků
cigánek. A menu bylo opravdu neuvěřitelně různorodé. Od koblihů, koláčků,
vdolečků, piroţků, milostí, belešů, bábovek, přes jednohubky, chlebíčky,
sýry a vejce, aţ po teplé tousty, bramboráky, valašské škvarky, řízky, to
snad ani nešlo tolik druhů si zapamatovat, natoţpak sníst. Policajtům na
šavle ještě napichovali uzené maso a klobásy a šavle se jim tím nákladem,
brzo, pěkně pronesly. Dokonce i mraţená kachna do košíků cigánek
odněkud přilétla ...
Na základnu do košíkárny se vrátili asi po sedmi hodinách putování vesnicí,
prokřehlí a největší poptávka byla po teplém čaji a kávě. Po zahřátí se
odstrojili z masek a převlékli do civilu a sál se připravil pro večerní merendu
s pozvanými obyvateli obce, které pak u vstupu vítal osobně Stárek se
Stárkovou a usadili je ke stolům, na kterých bylo připravené občerstvení ,
které si průvod přinesl z celodenního putování vesnicí.

Po zaplnění sálu muselo proběhnout i mimořádné zasedání Ostatkového
tribunálu, jelikoţ se projevilo několik závaţných prohřešků proti
ostatkovému dění a viníci museli být pro výstrahu a ponaučení ostatních
potrestáni. Ve zkráceném řízení, okamţitým vynesením rozsudku a k
vykonání trestu, bylo odsouzeno několik jedinců, kteří se při vstupu do sálu
nepoklonili pod stropem zavěšenému "PRÁVU", coţ je povaţováno za
neodpustitelný prohřešek. Ale jelikoţ je naše Ostatková justice flexibilní a
nebrání se, jako někteří, moţným úplatkům, mohl provinilec dostat buď pět
na gaťe, nebo se vyplatiti ve zlatě, kterouţto moţnost někteří vyuţili ...
A pak uţ se jedlo pilo klábosilo, při pohodové hudbě, kdo měl ještě sílu,
mohl i tančit. Průběh večera pak přinesl jedno překvapení, kterým byl hrnec
"Zelňačky na devátou", jeţ pro všechny připravil zdarma pan Stárek se svou
ţenou. Závěr večera pak patřil minitombole, jejíţ hlavní cenou byl nádherný
marcipánový ostatkový dort. Kolem půlnoci jsme se, unaveni a přesyceni,
odebírali ke svým domovům, abychom si svěţí a v pohodě ještě tři dny
mohli uţívat ostatkového veselí, jeţ skončí v úterý o půlnoci pochováním
Basy a vrácení "PRÁVA" starostovi obce.
12.2.2013 - Pochovávání basy (SDH)

Masopustní průvod 9.2.2013

V úterý 12. února navečer, se sešli v Hospodě v Bloudníku, příznivci dobré
nálady, aby si uţili posledního veselí a pochutin, před čtyřicetidenním
půstem, jeţ trvá od Popeleční středy aţ do Velikonoc. V zaplněné hospodě
byla téměř všem příchozím nabídnuta na přivítanou štamprle "ostatkové" a
smaţená vajíčka na cibulce a uzenině. Během večera si pak mohli
pochutnávat na výborné sekané, klobáskách nebo uzeném, jeţ omladina
přinesla ze sobotního masopustního průvodu masek obcí.
Ale jídlo a pití nebyl ten pravý důvod, proč jsme se sešli. Po celý večer totiţ
zasedal ostatkový soud, v čele se Stárkovými a panem soudcem a
projednával přestupky, které po vynesení rozsudku po zásluze odměňoval
obecní policajt paléstrou na gatě. A za co ţe se soudilo a vynášely rozsudky?
Za přestupky proti ostatkovému veselí - tím nejzávaţnějším bylo
nepoklonění se Právu jeţ bylo zavěšené pod stropem, dále to byly přestupky
jeţ se udály během čtyřdenního práva nad obcí, anebo se sáhlo i do nedávné
historie a vzpomněly se téměř zapomenuté hříchy od minulých ostatků,
jejichţ aktéři by na ně nejraději zapomněli... Ale alespoň u nás spravedlnost
není slepá .... Trestu se ovšem nevyhnuli ani ti, na které se nic nenašlo, ti
dostali symbolickou výplatu právě proto, ţe se na ně nic nenašlo, a tak ve
finále nebyl na sále zadek, který by nějakou tu výplatu neobdrţel.

Ale to uţ se přiblíţila jedenáctá hodina, taneční hudba zmlkla a vystřídal ji
smuteční pochod. S jeho tóny do sálu vstoupil smuteční průvod v čele s
policajtem a kopaři ve slušivých mexických úborech, kteří na rameni nesli,
naši právě zesnulou neboţku Basu.
Velebníček za vzlyků a kvílení pozůstalých, pronesl smuteční řeč a pak se
průvod vydal doprovodit nebohou na její poslední cestě, na jejímţ konci
byla Basa s pietou uloţena do kouta a po dobu půstu si ani nezabručí ...
Po zklidnění emocí z tohoto smutečního aktu, uţ se přiblíţila půlnoc a
Stárek se Stárkovou odevzdali Právo, aţ do dalšího masopustu nazpět do
rukou starostovi. Oficiální část večera byla tímto aktem naplněna, ale
smuteční raut pokračoval i na dále, aţ do ranních hodin ...
23.2.2012 - Dětské šibřinky (ČZS)
Po noční vydatné sněhové nadílce, kdy celá obec byla přikryta téměř 18
centimetrovou sněhovou peřinou, se všichni, kdo zrovna nelehli s
nachlazením a virózou, vrhli do boje s bílou záplavou. Jelikoţ byly na tuto
sobotu - 23. února - v plánu i Dětské šibřinky, zahrádkáři jako druhou směnu
- po úklidu sněhu, prováděli přípravu na tuto akci. Kolem čtrnácté hodiny uţ
začali přicházet první návštěvníci, dospělí a děti v maskách. Nakonec se
sešlo maskovaných dětí ke dvacítce, coţ bylo povaţováno za úspěch, jelikoţ
jak uţ jsem naznačil, v obci řádila vlna chřipek a i ve školce, která měla mít
na našich šibřinkách své vystoupení, zůstalo ze čtyřiadvaceti dětí, zdravých
jen pět. Viróza ovšem nezavřela v teple domova jen děti, ale byla i mezi
dospělými a pořadateli...
I přes všechny tyto překáţky dětské odpoledne zdárně proběhlo. Po průvodu
masek po sále, se rozběhlo soutěţení. Jelikoţ ţezlo soutěţí zůstalo pro mne,
pro chlapa, ale zato s vydatnou pomocí mladých asistentek, byly některé
soutěţe u nás neobvyklé ... Patřilo mezi ně obouvání ţidle poslepu na čas,
slalom s míčkem na pinpongové raketě v obrovských holínkách, ve kterých
některé děti doslova plavaly, přípravou pro budoucí podnikatele byl i slalom
s neposedným polystyrenovým míčkem, poháněným "golfovými holemi",
či vcelku mezi dětmi neoblíbené - vázání tkaniček na botách poslepu (mají
na to přece rodiče néé?). Další úkoly uţ byly spíše klasické: přebírání
petvršků podle barev na čas, kuţelky, maxipuzzle, slalomy s různými
předměty a další. Snad se soutěţemi podařilo, alespoň trochu, čas dětem na
zábavném odpoledni vyplnit. Odpoledne pak vrcholilo dětskou tombolou.
Té kromě běţných drobností a cen, jablíček, či perníků od p. Melíškové,

kralovalo 5 dortů. Čtyři menší od zahrádkářů a ten nejvíc očekávaný marcipánový - od manţelů Antoníčkových. Všechny ceny si našly své
výherce a aniţ by si to kdo uvědomoval , byla akce téměř u konce.
I kdyţ návštěvnost byla, oproti letošním hasičským megašibřinkám, jen
třetinová, odpoledne proběhlo v klidu a pohodové atmosféře a i děti měly
více prostoru na své soutěţení. Pro zahrádkáře bylo pořádání šibřinek
novodobou premiérou, některé věci musíme dopilovat, ale přesto můţeme z
našeho pohledu říci, ţe se vydařily ...
2.3.2013 - Víceměřická gořalka roku 2013 (ČZS*SDH)
Předposlední zimní akcí bylo, pořádání čtvrtého ročníku Víceměřické
gořalky roku, kterou pro příznivce pálenek a likérů, společně připravili
hasiči a zahrádkáři. Po zkušenosti v loňském roce, kdy termín degustační
soutěţe byl aţ 17. březen a nádherné skoroletní počasí vytáhlo lidi do
přírody a tím málem byla ohroţena návštěvnost akce, jsme termín letošního
koštu přesunuli o 14 dní zpět, na 2. března, ale i přesto nastala, skoro stejná
situace jako loni. Po dlouhé tmavé zimě vysvitlo opět sluníčko a lidi znovu
vyrazili po procházkách, načerpat trochu energie z jeho svitu. Naštěstí
tentokrát byl pro mnohé cíl procházky v košíkárně a zúčastnili se aktivně, či
jen jako diváci naší degustační soutěţe.
Do letošního ročníku bylo dodáno od příznivců 25 vzorků pálenek - ze
švestek, hrušek, jablek, rynglí a tzv. zahradních směsí, a jelikoţ naše soutěţ
není podmíněna tím, ţe vzorky musí být z loňské sklizně, tak se sešlo pro
loňskou neúrodu i několik vzorků archivních. V kategorii likérů bylo
nominováno 9 vzorků od pěti soutěţících. Do oficiálního degustování
pálenek se přihlásilo 11 koštérů, letos jen z řad muţů a v kategorii likérů
hodnotilo vzorky 9 ţen, které svůj úkol tentokrát zvládly brzy. U pálenek,
vzhledem k počtu vzorků, kdy kaţdý hodnotitel musí ochutnat a ohodnotit
všech 25 pálenek, trvalo hodnocení o to déle. Po odevzdání lístků a jejich
sečtení, se ještě musel provést tzv. rozstřel, kdy tři dobrovolníci znovu
ohodnotili vzorky, které se ucházely o 1-2 místo a o 3-4 místo, neboť měly
shodný počet bodů. Vše se zdárně podařilo, bylo sečteno a vzešlo tohle
pořadí
Víceměřické gořalky roku 2013 :
Likéry - 1. Hartelová Marie (Olomouc) - Karamelový likér
2. Novotná Blanka - Bezinkový likér
3. Horáková Jarmila - Karamelový likér

Pálenky - 1. Horák Jaroslav - švestka
2. Vybíral Patrik (Ivanovice n/H) - švestka
3. Buriánek Petr - švestka 09Tak tohle jsou drţitelé ocenění pro
letošní rok. Neznamená to ale, ţe ostatní vzorky byly nepitné ! Naopak !
Pořadí bylo opět velice vyrovnané. Další vzorky byly ohodnoceny ve
výsledném pořadí jen někdy o bod, nebo dva body navíc a na některých
dalších příčkách se umístilo i několik vzorků se stejným hodnocením.
Děkujeme všem, kteří dodali své vzorky i všem těm, kteří je ohodnotili a tím
přispěli ke zdárnému a důstojnému průběhu soutěţe.
A co si popřát do dalšího ročníku? Ať na nás je letošní počasí přívětivé a
úroda nám opět nepomrzne a sluníčko ať v létě dodá dostatek energie k
dobrému vyzrátí ovoce, aby jsme z jeho přebytků opět mohli vypálit spoustu
kvalitních pálenek do dalších ročníků, neboť ani archívy nejsou bezedné ...
příspěvky připravil
Petr Buriánek
*************************

Informace z pera kronikářky
Nyní dopisuji kroniku obce za rok 2012. Zápis píši ručně a má tak zhruba 50-60
stran textu. Mohlo by se psát i na počítači, ale pak by se kaţdý rok musel svázat
zvlášť. Pamětní knihy obce, později kroniky, jsou vedeny podle zákona z
r.1920 a u nás se začalo psát v r.1922. Kronikář byl E. Čech, pak dlouhá léta
M. Jeţ-řídící učitel, před válkou ještě učitel .Kozák. V době války se kronika
nesměla psát, psaly se tajně jen poznámky, které po válce dopsal E. Čech.
Po r.1950 do 1959 psala M. Pavlátková, pak se nepsalo do r.1977.To byl 1.díl.
2. díl začal psát p. J. Zahradníček od r. 1978 do 1991. 3.díl psal p. J.
Zahradníček od r.1992 do r.2003, po něm pokračovala Mgr. V. Melíšková do
r.2006. 4.díl píše V. Melíšková od r.2007 dosud.
Kronika je povaţována za archiválie I .kategorie, musí být uschována v trezoru
a po 10-ti letech se originál odevzdává buď do okresního či zemského archivu.
Kopie zůstává na obci. V případě nebezpečí se musí uchránit jako první.
Do kroniky mohou nahlédnout běţní občané, ale pod dohledem kronikářky.

Na obci jsou uloţeny mnohem starší kopie školních kronik z 19. a 20. století,
protoţe povinností řídícího učitele bylo zapisovat na konci školního roku.
Jsou zde ale i originály Knihy úmrtí od r. 1924, Matrika obyvatel i domů z
r.1930, další originály kronik spolků a organizací.
V současné době se mnoho lidí zajímá o rodokmen své rodiny, ale i obec
má za cíl shromaţďovat materiály z historie obce a chce vytvořit malé muzeum.
Pokud máte doma i drobné předměty, které patří do doby konce 19. století a
starší a pak věci z 20. století a mohli byste je věnovat tam, kde by se mohlo víc
občanů jimi potěšit, udělejte to. Samozřejmě, jen pokud nemáte potomky, kteří
si tyto věci povaţují.
Týká se to zbytků keramických souborů, porcelánu, hliněných nebo dřevěných
nádob, textil - dečky vyšívané, pozůstatky oděvů, obrázky i obrazy i s
náboţenskou tématikou, madony, kříţe, kuchyňské potřeby, zahrádkářské,
zemědělské a řemeslné nářadí, starý nábytek. Větší nářadí by bylo umístěno v
dolním přístěnku OÚ. Pokud můţete postrádat staré fotografie deskové, fotky
kvalitní černobílé, starý tisk či knihy.
Toto malé muzeum se začíná budovat. Listy rodin, které byly také vyrobeny ke
srazům rodáků, tam budou po případném vylepšení také umístěny na panelech.
Pro zajímavost jsem hledala na internetu něco z nejstarší historie naší obce.
Pravěk Němčicka a okolí zkoumali řídící učitel Sedláček v Němčicích, Antonín
Telička také učitel a rodák z Němčic, L. Červinka, A .Gottwald.
V roce 1892 byla nalezena stříbrná tetradrachna, před tím při budování trati na
Přerov v r. 1868 byla nalezena bronzová břitva, bronzový meč.
Na počátku 20. století systematicky prováděli výzkum, nalezeno bylo mnoho
hrobů se skrčenými kostrami. Patřily lidem z kultury zvoncovitých pohárů a
kultury únětické. Našly se nálezy-pazourky, doba starší kamenná. Mladší doba
kamenná jiţ nějaké zemědělské nástroje - velké kameny na drcení obilí,
provizorní pazourkové kosy, kostěné jehly, hliněné nádoby-tvar zvonu. Na
polní trati Kozlov se našla při výkopech hrobů nádoba - kulová amfora.
Naleziště-Němčice-Víceměřice-Kratiny byly přes 20. století nevýznamnou
lokalitou. Teprve s technikou se počet nalezených věcí enormně zvětšil.
Našlo se 100 bronzových a ţelezných spon, sídliště jiţ ale keltské - laténské
kultury spadá do 3-4.stol. př.n.l. Nálezy dokládají intenzivní metalurgickou
výrobu i zdejší zhotovování. Nalezlo se velké mnoţství skleněných náramků
a korálků a je to největší kolekce na Moravě. Svědčí to také o místním
zhotovování.
Protoţe se tato lokalita – 35 ha nachází v blízkosti jantarové stezky- ze
severu na jih, našlo se 420 mincí, 10 cizích keltských, 40 mincí z antického
světa, 370 mincí domácí keltské výroby. Mince byly zlaté, stříbrné a

bronzové, /mince řecké, egyptské, římské/, dokládají obchodní vztahy, ale i
návraty keltských ţoldnéřů ze sluţeb helenistických vládců. Našly se
bronzové hřeby, ţelezné nástroje, zbraně, surový jantar, figurky muţů,
zvířat, části opasků. Kolekce je uloţena v Moravském zemském muzeu
Brno. Sběry v letech 2003-2005 probíhaly s pomocí detektorů kovů. Xnásobný počet získaných mincí i materiálu za pomocí detektorů se ale
nachází u soukromníků, kteří toto získali nelegálně.
Závěr zatím je, ţe se jedná o neobyčejně důleţité výrobní a obchodní
centrum nadregionálního významu a je větší a starší neţ známé oppidum
Staré Hradisko u Prostějova. Víc si můţete přečíst a podívat se na všechny
nálezy v publikaci Centrum doby laténské na Moravě Němčice, /autor
Čiţmář M./
Mgr. Věra Melíšková
kronikářka obce

Od 15. března zahájila naše prodejna potravin a dalšího spotřebního boţí
provoz s novým nájemcem.
Ke změně provozovatele došlo na základě připomínek a podnětů spotřebitelů.
V období výměny nájemců se názory spoluobčanů rozdělily do dvou skupin –
pro a proti. Tak uţ to při kaţdé změně bývá.
Zda se podařilo prodej i nabídku zboţí zlepšit – ponechejme na názoru kaţdého
kupujícího.
V případě, ţe máte připomínku, námět ke zlepšení, sdělte nám vše, co můţe
tuto sluţbu v obci zlepšit.

******************
Tříkrálová sbírka 2013
Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen Tří králů a
koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2013.
V naší obci bylo při sbírce vybráno celkem 6.266,- Kč.
******************
Statistika obyvatel ke dni 31.12.2012
počet obyvatel k 31.12.2012
narození
úmrtí v obci
úmrtí v Domově u rybníka
přistěhováno k trvalému pobytu
odstěhováno z obce

595
3
8
8
7
14

Přejeme všem, aby v obchodě koupili vše základní, co potřebují.
Prodavačkám trpělivost a ochotu řešit kaţdý problémek, který se vyskytne.
Příjemný a spokojený nákup všem zákazníkům.
obecní úřad

