Váţení spoluobčané,
Opět se nám přiblíţila doba prázdnin. Dovolte proto, abych v krátkosti
zrekapituloval, co se událo.
V mateřské škole se od září podařilo zajistit rozšíření počtu dětí na 28.
Krajská hygienická stanice a Krajský úřad nám navýšení dětí povolili. Ve
školce v přízemí se zvětšila hrací místnost spojením s kabinetem, ze strany
od zahrady se vyměnila okna. Velké poděkování patří pracovnicím školky
za to, jak třídu vyzdobily a vybavily. Určitě se líbí dětem i rodičům.
Firma střechy Hrabal dokončila opravu střechy kapličky. Práce je hotova,
ale nyní začíná maratón vyúčtování dotace a ţádosti o proplacení.
Intenzivně se pracuje na domu č. 109, kde se vytváří 6 míst chráněného
bydlení. Malou prodlevu způsobily deště, dílo však musí být dokončeno
v termínu, aby byly splněny podmínky dotace. Byla zahájena oprava Boţí
muky s přispěním Olomouckého kraje. Zaměstnanci provedli výsadbu
zeleně kolem chodníku u první řady rodinných domů.
Ve II. čtvrtletí proběhla řada kulturních a společenských akcí – slet
čarodějnic, hody, rybářské závody, víceměřický výšlap, turnaj v malé
kopané, atd. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci.
Nedá mi, abych nevzpomněl dvou věcí, které mě tíţí. Je to soudní spor
s JUDr. Vítem a jeho sestrou o údajné obohacení obce za uţívání areálu za
obchodem, který se táhne jiţ od r. 2005. V nejbliţší době čekáme rozhodnutí
soudu, rozhodne-li ve prospěch ţalobce, obec bude muset vyplatit statisíce
korun. Bude to velký zásah do rozpočtu, coţ silně ovlivní hospodaření obce
v tomto i příštím roce.
Další věcí, která mě znepokojuje, je napětí, které se vytváří kolem Rybářské
bašty a hospody mezi občanským sdruţením Šikovné ruce a provozovatelem
pohostinství panem Radačim. Občanské sdruţení Šikovné ruce hospodu
provozovalo do roku 2011, kdy ji překotně vracelo obci. Obec našla nové
nájemce, nejprve pana Ostrčila, nyní pana Radačiho. Tím začal zájem o
poskytování občerstvení v Rybářské baště. Nevím, jestli těch pár piv, které
se občas vytočí, stojí za to peklo, co vytváří. Chci věřit, ţe i členové
občanského sdruţení mají zájem na tom, aby v obci fungovala hospoda.
Přece nikdo nemůţe mít radost ze situace, která můţe vyústit k opětovnému
zavření hospody. Prosím, nevytvářejme si mezi sebou zbytečně další
problémy, buďme trochu velkorysí na obou stranách.
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Spodní třída v MŠ po stavebních úpravách

Velkou část republiky postihly povodně. Bylo zasaţeno hodně obcí, mnoho
obyvatel bylo evakuováno. Na pomoc postiţeným byly uspořádány veřejné
sbírky. Vzhledem k tomu, ţe naše obec jiţ delší dobu spolupracuje
s Diakoníí Broumov, připojili jsme se k jejich mimořádné sbírce a oslovili
občany. Řada z nás přispěla. Všem dárcům touto cestou děkuji.
Přeji Vám všem letní dny plné pohody a příjemných záţitků s Vašimi
blízkými, dětem krásné prázdniny a všem pěknou dovolenou.
Eduard Novotný
starosta obce
* * * * *
Usnesení č. 23/2013
z mimořádného zasedání ZO Víceměřice dne 25.3.2013
I. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání
2. ověřovatele zápisu p. Jana Kočího a pí. Hanu Kalvodovou, předkladatele
návrhu na usnesení p. Kamila Antoníčka, zapisovatelku Miluši Burešovou
3. rozpočtovou změnu č. 01/2013 Domova u rybníka, p.o.
4. účetní uzávěrku za rok 2012 Domova u rybníka, p.o.
5. rozdělení hospodářského výsledku Domova u rybníka, p.o. do fondů
6. odpisový plán Domova u rybníka, p.o.
7. plán práce Finančního výboru pro rok 2013
8. závěrečný účet obce Víceměřice za rok 2012 bez výhrad, účetní závěrku
sestavenou k rozvahovému dni
9. Smlouvu o nájmu a provozování vodovodu s Moravskou vodárenskou,
a.s., Olomouc
10. návrh rozpočtu MRG Němčicko na rok 2013
11. Smlouvu o věcném břemeni el. sloupu u domu č.p. 109 s E-ON,
Distribuce, a.s. České Budějovice
12. dodavatele na výměnu oken a dveří v MŠ a Smlouvu o dílo č. 2013010,
uzavřenou s firmou Studio oken, s.r.o., Olomouc
13. nabídku a prodej nepotřebného movitého majetku obce veřejnou draţbou
14. výzvu zástupců moravské národní obce k vyvěšování moravské vlajky u
příleţitosti svátku Cyrila a Metoděje
15. udělení plné moci starostovi obce k účasti na draţbě nemovitosti č.p. 41
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v k.ú. Víceměřice, nejvyšší nabídka starosty je moţná do výše 180.000 Kč
II. Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání ZO – trvá úkol jednání
o pozemcích s AGD Tištín a pí. Vojáčkovou
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání ZO
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. informaci Domova u rybníka, p.o. o tom, ţe dotace na provoz bude
přidělena z MPSV koncem března nebo aţ začátkem dubna a následně
bude předloţeno rozpočtové opatření
5. zápis ze schůze finančního výboru ze dne 21.3.2013
6. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Víceměřice Krajským
úřadem Olomouckého kraje
7. informaci o nabídce sluţeb firmy Best price energy, které poskytuje při
provozování veřejného osvětlení
8. zájem ing. Jordána – vybudování penzionu pro seniory v obci
III. Ukládá
1. pozvat zástupce firmy Best price energy k jednání i se zastupiteli
odpovídá: starosta
termín : 8.4.2013
2. pozvat ing. Jordána k jednání

odpovídá: starosta
termín: 8.4.2013

Usnesení č. 24/2013
z veřejného zasedání ZO Víceměřice dne 13. 5.2013
I. Schvaluje
1. program jednání veřejného zasedání
2. ověřovatele zápisu RSDr. Ludvíka Ševčíka, p. Petra Buriánka,
předkladatele návrhu na usnesení pí. Hanu Kalvodovou, zapisovatelku
Miluši Burešovou
3. rozpočtovou změnu č. 02/2013 Domova u rybníka, p.o.
4. rozpočtovou změnu č. 2/2013 Obce Víceměřice
5. návrh Smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na opravu
z programu Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji na opravu Boţí muky, mezi Obcí Víceměřice a
Olomouckým krajem

6. Smlouvu o nájmu pozemků, p.č. 297/6, 277/4 a st. 117, uzavřená mezi
Obcí Víceměřice a firmou STAVBROS, s.r.o.
7. ukončení výroby betonových dlaţdic a vyřazení technologie
8. Smlouvu darovací a Smlouvu o zapůjčení věcí do místního muzea
9. ţádost p. Radačiho o vybudování letní zahrádky a zabezpečení stávajícího
přístřešku na dřevo na náklady ţadatele
II. Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení z předcházejících jednání ZO
2. zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. zprávu o činnosti MŠ
5. zprávu finančního výboru
6. zprávu komise pro zvelebení obce, komise sociální a kulturní
7. ţádost na dotaci v Programu MAS Doloplazy – dětské hřiště v Bloudníku
8. záměr budování integrovaného systému nakládání s odpady
v Olomouckém kraji
III. Ukládá
l. ukončit jednání s firmou Best price energy o její nabídce na dodávání el.
energie pro potřeby obce
* * * * *

Informace o stavu věcí veřejných 2013/2 duben - červen
- 15. dubna byl zaznamenán první návrat vlaštovek, které nás na podzim ve
velkém počtu opustily odletem do teplejších končin. Na jaře se ale vrátilo
mnohem méně vlaštoviček, neţ odletělo. Hovoří se o velkých ztrátách při
prvním jarním tahu, kdy v důsledku prodlouţené zimy nebylo pro vracející
se vlaštovky dostatek potravy.
- 16. dubna se po několika urgencích podařilo realizovat přeloţku el.
vedení z domu č.p. 109 na nově postavený el. sloup. Od tohoto dne jsou
zahájeny rekonstrukční práce na přestavbě domu č.p 109 na „Chráněné
bydlení pro 6 osob“. Práce pokračují dobrým tempem, je předpoklad, ţe
bude dílo včas dokončeno.
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- 20. dubna v „DEN ZEMĚ“ bylo vysázeno 15 hrušní, 3 třešně a 3
ořechy, především v trati na Kozlově a zavěšena další série budek pro
hnízdění ptactva ve Svodnici a v dalším okolí obce. Závěr akce byl tradičně
ukončen opékáním špekáčků.
- v budově mateřské školy byly provedeny stavební úpravy, vyměněno 8
oken, dokončeno malování a zprovozněna velká místnost v přízemí, coţ je
podmínkou docházky 28 dětí od 1.9.2013. Vše, co bylo rodičům
předškolních dětí na schůzce v zimě slíbeno k rozšíření kapacity školky, je
splněno.
- dne 9. května byla zahájena oprava střechy místní kaple v souladu
s uzavřenou smlouvou s dodavatelem. Byla provedena výměna vadných
střešních trámů, stará krytina nahrazena novou, provedeny veškeré
klempířské práce včetně bleskosvodů, natřeny kovové části věţe. Oprava
byla ukončena do 31. května.
- dne 29. května byla provedena pracovníky obce výsadba čtyř druhů
/Potentilla fruticosa Manchu, Spiraea japonova Gold Princess, Weigela
hybrida Red Princess a Spirea Japonica Little Princess / cca 470 ks
okrasných keřů podél nového chodníku v horní části obce. Zbývajících cca
20 ks keřů uvedených druhů je vysázeno v dalších částech obce
- pokračují práce na zřízení místního muzea. V místnostech byl instalován
nový rozvod elektrické energie, provedeno vybavení nábytkem. Probíhá
shromaţďování věcí od občanů, které budou vystaveny. Věci je moţné do
muzea darovat nebo zapůjčit. S kaţdým občanem, který přispěje věcmi do
muzea, bude dle jeho přání, sepsána darovací nebo nájemní smlouva na
všechny předané předměty.
- obnovou výplní mezi betonovými panely na místní komunikaci u
Uherkového byla provedena oprava této vozovky. Podle počasí bude
dokončena oprava i na méně poškozených částech vozovky.
Děkujeme a oceňujeme
- členové Sboru dobrovolných hasičů provedli sběr starých a nefunkčních
elektrospotřebičů /ledniček, sporáků …../, které shromáţdili na jednom
místě k následnému odvozu. Realizovali i sběr starého ţeleza po obci a jeho
odvoz do sběrny surovin.
- v nové zástavbě rodinných domků byla provedena první kolaudace domu
stavebníků Veroniky a Davida Césarových. Blahopřejeme. Většina domků
je jiţ rozestavěná, některé jsou před dokončením, další stavebníci mají
vydáno stavební povolení. O stavební povolení na výstavbu rodinných domů
dosud nepoţádali INSTA na tři domky, manţelé Ocilkovi a manţelé

Hořavovi z Dobromilic. Věříme, ţe se také brzy připojí k aktivním
stavebníkům.
Negativní jevy
- pokračuje opakující se neodpovědnost několika málo řidičů v obci, kteří
s oblibou parkují svá auta na veřejných chodnících a chodci včetně maminek
s kočárky a dětmi musí zde stojící auta obcházet a objíţdět.
- někteří řidiči se nedokáţí „trefit“ na nájezd před svými domy a jízdou
mimo nájezd dochází k poškozování a ničení vysazené zeleně, keřů a jízdě
po záhonech. Přejeme jim více zručnosti a ohleduplnosti k veřejnému
majetku.
- přes písemné adresné upozornění občanům se stále po obci volně pohybují
psi, kteří obtěţují chodce na veřejném prostranství zejména v dolní části
obce
- tak jako platí povinnost vlastníků psů uklízet na veřejných prostranstvích
psí exkrementy, tak totéţ plně platí pro vlastníky o úklidu v případě koně.
V závěru května musel tuto práci provést pracovník obce na vozovce
k Domovu u rybníka.
- zcela úmyslně s pouţitím kamenů byla poškozena podlaha dětské dřevěné
prolézačky a skluzavky v parku pod kapličkou. Vzniklo nebezpečí, ţe dítě
při přelézání můţe propadnout vzniklým otvorem v podlaze a váţně se
zranit.
- vandalsky byla vytrhána a zničena část vysázených rostlin v betonových
truhlících na koncích chodníků u ţel. přejezdu na Prostějov

K tanci a poslechu hrála reprodukovaná hudba, odpoledne nám zpříjemnil
svým ţonglérským číslem pan Pavel Horváth. Nálada byla výborná, bavili
jsme se aţ do večerních hodin.
Salve Cartis – Salve Vita Strakonice
Ve dnech 17. – 19. 4. se hudební skupina Kluci zúčastnila XI. ročníku
mezinárodního festivalu mentálně a zdravotně postiţených hudebníků Salve
Cartis – Salve Vita ve Strakonicích. Cílem festivalu je přispět k postupnému
odstraňování bariér mezi lidmi s postiţením a lidmi bez hendikepu. Ukázat
veřejnosti umělecké nadání a výkony, kterými dovedou rozdávat radost a
krásu. Naši hudebníci jsou pravidelnými hosty této společenské události,
účasti předchází pečlivá příprava nového repertoáru. Všem účastníkům
děkujme za prezentaci Domova u rybníka, na tak významné události.
Den Země
Dne 23. 4. jsme se rozhodli zapojit do projektu Den Země, který má
upozornit na negativní dopady znečišťování ţivotního prostředí. My jsme se
rozhodli pouklízet své okolí od odpadků, aby bylo čisté, uklizené a dobře se
nám tady ţilo. Vyzbrojili jsme se pytli na odpad, rukavicemi a rozešli jsme
se vysbírat odpadky. Zaměřili jsme se na cestu ke Kamennému mostu a
k vyhlídce na kopci Kozlově.

RSDr. Ševčík Ludvík
místostarosta

Domov u rybníka Víceměřice
Pomlázková veselice
Před nadcházejícími Velikonocemi jsme připravili pro uţivatele taneční
odpoledne, které se neslo v duchu očekávaných svátků jara. Akce se konala
v Sportovně relaxačním centru v Nezamyslicích. Pozvání přijali naši přátelé
z Klentnice, Pačlavic a Prostějova.
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Klienti Domova u rybníka sbírají odpadky
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Pálení čarodějnic
Dne 29. 4. jsme uspořádali v košíkářské dílně Domova u rybníka „Pálení
čarodějnic“, pozvání přijali hosté z Klentnice.
Součástí programu byly sportovní soutěţe, do nichţ se mohl zapojit kaţdý
dle svého zájmu a sportovních dovedností. V cíli čekala na kaţdého
soutěţícího sladká odměna.
V odpoledních hodinách byla vyhodnocena „ nejhezčí čarodějnice“, porotě
se nejvíce líbila čarodějnice z 5. oddělení. V závěru jsme na hranici upálili
všechny čarodějnice, které si jednotlivá oddělení připravila.
Připravujeme: Letní posezení v Bloudníku
Setkání v zeleném - Nezamyslice
Předprázdninové klubové setkání – Olomouc
Iveta Vydláková, vedoucí Domova 1

Mateřská škola Víceměřice
Konec školního roku se nezadržitelně blíží.....
Dne 12.6.2013 proběhlo v naší školce slavnostní vyřazování předškoláků,
které se jiţ tradičně uskutečnilo formou tzv. „minimaturitní“ zkoušky.
V letošním školním roce odejde do základní školy v Nezamyslicích osm
předškoláků - Daviesová Karolína, Janík Šimon, Křepelka Zbyněk,
Molerová Vendulka, Rábek Dominik, Trněný Michal, Záhorová Natálie a
Smolarčík Matěj. Děti se do nové školy těší, a proto se na dnešní den
poctivě připravovaly. Chtěly ukázat nejen svým blízkým, ale také
„minimaturitní“ komisi, ţe uţ jsou připraveni opustit mateřskou školu,
nasadit si v září na záda školní aktovky, a bez obav se 1. září vypravit do
školy základní.
Od rána uţ mezi nastávajícími školáky panovala trošku nervozita, sami se
mezi sebou zkoušeli – dávali jeden druhému otázky a odpovídali si na ně.
Proţívali to jako opravdovou zkoušku, při které chtěli všichni uspět co
nejlépe. Společně jsme připravili občerstvení na slavnostní odpoledne a
s napětím očekávali 16. hodinu, kdy to celé propukne. Začali se scházet
hosté a zasedla samozřejmě také „minimaturitní“ komise ve sloţení:

předseda – p. Novotný Eduard (starosta obce), místopředseda – RSDr.
Ševčík Ludvík (místostarosta obce), zkoušející – Tihelková Jitka a
Otčenášková Martina (učitelky MŠ Víceměřice), přísedící – p. Ohnoutková
Ţaneta (provozní pracovnice školky). Všechno probíhalo jako u
opravdových maturit, jen otázky byly přizpůsobeny předškolnímu
vzdělávání. Děti si tahaly otázky a předvedly všem, co se ve školce naučily.
Měli z nich všichni upřímnou radost, jak se snaţily a jak byly šikovné.
A nakonec? No - na řadu přišlo jejich první, sice takové malinké, ale pro
děti opravdové „minimaturitní“ vysvědčení. A známky? Samozřejmě samé
jedničky, které si dnes svou snahou a vyvinutým úsilím jistě všichni
zaslouţili. Dětem byly kromě vysvědčení také předány pamětní knihy a
drobné dárky, které jim budou školku navţdy připomínat. Slavnostní
rozloučení bylo plné radosti ze šikovných dětí, ale i emocí a z nejednoho
oka ukápla slzička.
Na závěr všichni dětem popřáli do dalších let mnoho štěstí a úspěchů, nejen
ve škole, ale i v jejich osobním ţivotě, a rodičům jsme poděkovali za to, ţe
svěřili výchovu svých dětí právě nám, pracovníkům MŠ Víceměřice.
Neţ nás ale naši školáčci definitivně opustí, čeká je společně s ostatními
dětmi ještě několik posledních akcí. Mezi ty nejdůleţitější určitě patří
sportovní olympiáda mateřských škol Mikroregionu Němčicko, kterou
pořádá obec Doloplazy jiţ po osmé. Také se pojedeme podívat do
Agrodruţstva Tištín na den otevřených dveří, kde si děti prohlédnou
muzeum a dnešní moderní techniku Agrodruţstva. Nebudou chybět ani
hospodářská zvířata, na která se děti samozřejmě také moc těší. Poslední
výlet se uskuteční dne 27.6., to se podíváme do Nezamyslic na „Den
v zeleném“, kde přistane vojenský vrtulník, proběhne výsadek, záchranářská
akce a ukázky zásahu policie a hasičů. Naše školička tam bude mít mimo
jiné také kulturní vystoupení.
Nejvíce se však děti těší na 27. 6. na večer. Bude se totiţ opět nocovat ve
školičce. To bude zase pro děti dobrodruţství. Večerní hry, opékání
špekáčků k večeři, sprchovačka a společné usínání. Ráno si připravíme
dobrou snídani a vydáme se hledat poklad – jestli nám naši skřítci nějaký
připraví. A odpoledne? Hurá rozchod na prázdniny.
Prázdniny však utečou jako voda a v září se zde sejdeme a to uţ ve větším
počtu. Jak jistě všichni víte, tak se naše školka uţ od září potýkala
s problémem nedostačující kapacity počtu dětí na příští školní rok. Obec se
maximálně snaţila tuto problematiku řešit a s přebudováním jídelny na
novou třídu začala jiţ v březnu letošního roku. Vybourala se zeď mezi
jídelnou a skladem, vyměnila se okna, vymalovalo se, přidělal se nábytek a

nová třída je jiţ od poloviny května v provozu. Svůj slib dodrţeli a za to jim
patří dík. Poděkovat bych chtěla ale také svým spolupracovnicím, které tu
trávily spoustu volného času a bez jejich přičinění by to za plného provozu v
MŠ opravdu nešlo. V neposlední řadě bych také chtěla poděkovat rodičům
našich ţáků, ţe byli trpěliví a ve dnech výměny oken ve školce si někteří
ponechali děti doma, aby práci zaměstnancům školy ulehčili.
Teď uţ ale všem přeji hezké léto, dětem příjemné prázdniny plné sluníčka a
rodičům příjemně strávenou dovolenou.
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka MŠ

Minimaturity v MŠ 2013
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Jak se dříve mluvilo na Hané /převzato z dobového tisku/
Za Břochovanama je malé leséček a čert ví, jak se tam najednó vzale
králéce. A to só veleky potvore. Rozrépó kde jaké drn, furt se pářijó,
mladéch mají plny ďóre a debe se to nestřelelo, toţ be nám ořébale kde
co, seţrale celó pastvo a naše koze a kráve abe se pásle na kameňó.
A toţ starosta dal vebobnovat, abe kaţdé, kdo má flento, v nedělo
ráno, neţ začnó zvonit do kostela, přešil do obecní hospode, ţe se
odtamtuď verazi proti králékum.
Přešlo nás osm. Nekeři měle flente s dvóma laufama, krásně vepocovany,
na břicho pás s patrónama a já sem vetahl z komore staró barabizno,
zaduvko, flento na špont a na kapsl. Ta hókne jak kanón a deţ člověk
trefi, toţ králek ani nekéchne a zostane nataţené, jak deţ ho flákneš
pěsťó za ocho.
Toţ sme se teda sešle v té hospodě a hospodská ovařela kotel čaja, kaţdé
hodil do sebe dvě tře štamprdelke šlihovice, abe měl jisty oko a šlo se
na čekanó.
Ešče bela rosa a toţ ocórani sme došle do leséčka a kaţdé sedl k jedné
ďóře – a čekale, aţ se králéce bodó vracet z pastve dom. Čekáme, čekáme
- všecko ticho, ani léstek se nehnol a furt nic.
Radni Borejánek, co seděl o vedléši ďóre, povidá střelcum: „Přešle sme
pozdě - pořáď ste, sakramenti, popijele, popijele, slonko joţ je vesoko,
králece só skovani, a včel to čočime, jak mlsni pséce!“.
A potvore králéce, jak debe věděle, ţe se cose chestá, z ďóre ţádné né
a né velizt. Mně joţ to belo hlópy, toţ sem začal hulečkó štárat do ďóre
a povídám: „Velez, králečko! Velez! Já ti nic neodělám! Podivám se jenom
na tebe, jaké máš koţóšek a fókno ti pod bróšek do chlópku, podívám
se, ešle se samec lebo samica a zas tě postim“.
A furt štárám hulečkó, lákám, lákám, ..y tem najedó vidim z ďóre
jakyse dlóhy fóse. Je to šťór, lebo keryho sakra? A najedó cose fók
z ďóre a mně rovnó na brucho a furt dál, Panenko svatohoosténská,
pomóóc, čert, čert! Natahl sem se jak škop a kotólel se s kopečka aţ
do přikope celé bez sebe. Ze všeckéch stran najednó bóch, bóch, bác,
bác - a kdose ho trefil a víte - co to belo? - Rechtoru kocór!
To bel celé náš lov: králeke sme neviděle. S hanbo sme se vrátile
do dědine a všecke babe se nám smějó, ţe sme trefile staryho koćóra.
A ešče je z teho na konec mrzeni. Pan rechtor Vojniček se zlobijó a
ze zteko nechodijó ani do vyborovéch schuzé, panimáma plačó o

macinka a děcka z celé dědiny na nás pokřekojó, kde pré zas pudem
na - kocóre!
A všeci majó strach, abe to nepřešlo do novin, ţe be břochovanští
haňbó ani nevelezle ze stavení. Kdo to černó potvoro fósató zastřelil,
to se dodnes nevi, ţádné se nechce přeznat a svádijó to na mě - a já
přece ani z té své zaduvke sem neřóchnol. A abech se jim pomstil
všeckém, toţ vám to, vepisojo podlivá skutečnosti a ať só v tem,
sakra namočeny cely Břochovane. Já to na sobě nenechám! Mě uţ ţádné
na králéke nedostane. Nestoji to za to leknuti! Spánembohem!

Kulturní a společenský život
Z činnosti hasičů a zahrádkářů na jaře 2013
14.3.2013 - Čaj o čtvrté (ČZS)
Ve čtvrtek 14. března proběhla, jako tradičně zjara, komorní akce
zahrádkářů, kterou je jiţ po několik let Čaj o čtvrté. I letos se sešla dvacítka
zájemců, kteří si při velkoplošné komentované projekci přišli prohlédnout
fotky z Víceměřických akcí či okolní přírody, tak jak je svým objektivem
zachytila Marcela Iránková. K navození té správné atmosféry při prezentaci
fotek nechyběl ani nezbytný šálek čaje nebo kávy, který byl doplněn čerstvě
upečeným moučníkem ...
- P.B. –
16.3.2013 - Čelčický uzel (SDH)
V sobotu 16.3.2013 se kolektiv mladých hasičů zúčastnil první letošní
soutěţe vázání uzlů "Čelčický uzel". Do soutěţe bylo přihlášeno 13 druţstev
mladších ţáků, 14 druţstev starších ţáků, 36 jednotlivců mladších a 72
jednotlivců starších ţáků. V kategorii mladších jsme měli přihlášena dvě
druţstva. Druţstvo mladších "A" skončilo na 8. místě. Druţstvo "B" mělo
lepší čas a bylo z toho 4. místo. Druţstvo starších skončilo na 7. místě. V
kategorii jednotlivců jak mladších tak starších, se umístění pohybovala v
druhé polovině výsledkové listiny. Na závěr proběhla soutěţ vedoucích. Ani
v této kategorii se moc nedařilo a umístění uprostřed výsledkové listiny je
důkazem, ţe jako kolektiv drţíme spolu. Ani moc "velký" úspěch nám
ovšem nezabránil si tuto soutěţ pořádně uţít.
Luboš Novotný
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28.3.2013 - Pletení pomlázek (ČZS)
Jednou z dalších komorně laděných zahrádkářských akcí Zahrádkářů, kterou
se snaţí udrţovat staré venkovské tradice v podvědomí, je i tradiční pletení
pomlázek. Zájemci si v košíkárně mohli z připraveného proutí sami, či s
pomocí místních zručných košíkářů, uplést svojí vlastní pomlázku. Všem
zájemcům bylo předvedeno mistry košíkáři, několik způsobů pletení této
nezbytné velikonoční pomůcky ...
– P.B. –
19.4.2013 - Sběr elektroodpadu (SDH)
V pátek 19. dubna provedli Hasiči po vesnici sběr elektroodpadu vyslouţilých elektrických spotřebičů, které do komunálního odpadu nepatří,
ve sběru je neberou a majitelům nezbývá nic jiného, neţ je odvézt do
sběrného dvora. Proto firma na ekologické zpracování a recyklaci tohoto
odpadu oslovila Hasiče v celé republice, aby jim pomohli soustředit tento
elektroodpad na jedno místo, kde si pro něj firma přijede a odveze ke
zpracování. Za tuto pomoc jsou sbory odměněny drobnou úplatou dle
mnoţství nasbíraných elektrospotřebičů. Takţe pokud doma máte staré
vyslouţilé elektrospotřebiče - ledničky, pračky, televizory, monitory,
mikrovlnky, ventilátory, holící strojky, rádia atd., prostě vše co funguje na
elektřinu, usnadněte si práci a ještě jej na chvilku uschovejte a my si je od
vás někdy v zimě odebereme. Vám usnadníme starosti "kam s tím" a nám
podle počtu odevzdaných spotřebičů, pomůţete získat do pokladny nějaký
drobný finanční obnos, který bude pouţit na činnost hasičského dorostu.
20.4.2013 - Brigáda na Chatě (ČZS)
V sobotu 20. dubna proběhla první z brigád na úklid chaty a okolí. I přesto,
ţe bylo po dešti, podařilo se, alespoň zhruba, uklidit a vyhrabat okolí chaty a
připravit zhruba chatu na letní sezónu, pro pořádání akcí... Ruku k dílu
přiloţili Luděk Veselý, Petr Rábek, Zdeněk Malčík, Vlastimil Mézl, Milan
Štébl ml., Veronika Vydláková, Luboš Novotný, Romana Novotná, Horák
Jaroslav st., Radek a Monika Štefcovi, Marie Hartelová, Petr Buriánek a z
mladých hasičů Michal Horák, Jaroslav Horák ml., Novotná Bára, Monika
Jiráková, Lucka Dosedlová, Lucka Soldátová, Jirka Moudrý, Dominik
Rábek a nejmladší účastník brigády Verunka Štefcová. Všem, kteří se
podíleli na sobotním úklidu, patří velké poděkování.
– P.B. –
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20.4.2013 - Den Země (OÚ, ČZS, SDH)
V sobotu 20. dubna odpoledne, se sešli přátelé přírody, aby přiloţili ruku k
dílu a společně, prací, oslavili Den Země. Jedna skupinka vyvěsila 6 ptačích
budek a půlbudek pro ptáčky na příští sezónu a druhá skupina se vydala na
kopec Kozlov, kde doplnila původní dosluhující alej, novými ovocnými
stromy. Jednalo se o vysokokmeny starých odrůd hrušní a několik třešní. Po
práci jsme se sešli v Bloudníku u táboráku, kde jsme si společně opekli
špekáčky. Akce pořádané Obecním úřadem ve Víceměřicích, který ji
materiálně zajišťoval, se zúčastnilo asi 25 dětí a dospělých ... – P.B.27.4.2013 - Jarní cvičení hasičů v Domově u rybníka (SDH)
Z pohledu starosty 16. okrsku
Kaţdoročně, dvakrát ročně, probíhá prověrka akceschopnosti zásahových
jednotek obcí okrsku 16. Němčice nad Hanou.
Letošní jarní cvičení se konalo ve Víceměřicích v objektu Domova u
rybníka. Námětem cvičení byla záchrana a evakuace klientů Domova u
rybníka z místa poţáru na bezpečné shromaţdiště. Po poradě s vedením
Domova, je velitelem bratrem Horákem poţádán dispečink Integrovaného
záchranného systému o vyhlášení poplachu pro zásahová druţstva 16.
okrsku a druţstvo hasičů z Nezamyslic. Po ověření vyhlašuje HZS Olomouc
sirénou poplach pro jednotlivé sbory 16. okrsku. Podle vyhlášení dochází k
dojezdu jednotek k objektu Domova. Cílem je likvidace poţáru v kuchyňce
oddělení v 1. patře a evakuace přítomných klientů. Zásahové jednotky
pouţívají k záchraně osob dýchací techniku, pro individuální klienty jsou
zde poprvé pouţity speciální evakuační podloţky. Pro případný zásah jsou
nachystány čtyři cisternové vozy, doplňování vody je prováděno plovoucími
čerpadly z blízkého rybníka.
Po prostřídání jednotlivců zasahujících sborů je nástup jednotek a
zhodnoceno námětové cvičení. Prověrka prokázala připravenost
zúčastněných hasičských sborů 16. okrsku a názorně předvedla spolupráci
hasičů spolu se zaměstnanci a vedením Domova u rybníka při evakuaci
osob. Účast hasičských sborů byla devadesáti procentní, poţární technika a
výstroj jednotek byly plně funkční.
Cíle cvičení, dosáhnout co nejméně materiálních škod a ztráty lidských
ţivotů, tak bylo dosaţeno.
Květoslav Špaček, starosta 16. okrsku
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27.4.2013 - Námětové cvičení Víceměřice Domov u rybníka (SDH)
Z pohledu řadového člena
V sobotu ráno proběhlo námětové cvičeni v Domově u rybníka. K
simulovánému zahoření jednoho z oddělení Domova dorazilo 12 jednotek
dobrovolných hasičů, kteří provedli evakuaci uţivatelů domova, "hašení
poţáru" a evakuaci nemobilních osob z "ohniska" poţáru. Bylo vidět
obětavost, aktivitu a nasazení všech dobrovolných hasičů ke splnění
zadaného úkolu a troufám si tvrdit, ţe výsledek byl na výbornou. I přesto, ţe
svůj úkol splnili na výtečnou, tak si nikdo ze zúčastněných nepřeje, aby
ostrý zásah byl někdy reálný. Všem zúčastněným jednotkám a hasičům patří
za jejich obětavou práci veliké poděkování.
–P.B. –

Ukázka evakuace imobilních osob v Domově u rybníka
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30. dubna 2013 - Slet čarodějů a čarodějnic (ČZS, SDH, OÚ)
V úterý 30. dubna navečer, se na horním konci vesnice, začala srocovat
početná horda čarodějnic a čarodějů, kteří se chystali na společný průlet
obcí. Po klekání se na cestu vydala skupina, čítající přes 40 bytostí všeho
věku, vyšňořena ve svých svátečních šatech, doprovázena neméně početnou
druţinou, rodičů a příznivců v prostých pozemských hadrech - těmi
mnohými, jeţ doposud stále nenašli odvahu, odhalit svou pravou identitu.
Před svými domy je opět vítali a zdravili domácí a mnozí z nich se připojili
k průvodu, který prošel celou vesnicí a pak Svodnicí zpět do Bloudníku, kde
bylo připravené místo sletu. Zamýšleného čarodějnického klání se ale
zúčastnilo jen málo čarodějnického dorostu, jelikoţ nás bohuţel zklamala
ozvučovací technika, a k tomu ještě navíc musel odjet i hlavní konferenciér
a dát dohromady čarodějnickou omladinu, se ukázalo jako nadlidský úkol.
Ale i přesto si mnozí mohli prokličkovat pavoučí sítí, vyzkoušet prohodit
koště magickým kolem, či soutěţit v hodu netopýra do dálky ...
Nejvýraznější, a to nejen svou postavou, se však zdála být čarodějnice kořenářka, kdesi z lesů od Olomóca, která nejenţe hyperaktivně prolétla
celou dědinou, ale ve finále na místě sletu byla v obleţení dětí, u svého
krámku, ve kterém nabízela míchané lektvary: Netopýří krev, Hadí jed,
Ropuší slinu, Úplňkovou rosu nebo Měsíční slzy, na zakousnutí pak Pečené
ţáby, netopýry, či Obří prsty.
Po skončení miniprogramu pak vzplanula vatra a proběhlo společné opékání
špekáčků. Jelikoţ počasí bylo nádherné a druhý den byl 1. máj a tím pádem
volno, rozcházeli se účastníci této veselice aţ s tmou, tmoucí ...
– P.B.-

Posíleni klobásou, zalitou napěněným mokem, se vracíme zpátky domů. O
čtyři dny později na víceměřské hody si mši svatou zopakujeme znovu ve
Víceměřské kapli. Čest sboru zachraňují manţelé Špačkovi, Joţa Horák a
čtyři kluci z Domova u rybníka. Ostatní vyspávají po zábavě, sliby nesliby.
Špatná to účast pro příští rok, kdy se bude světit nový hasičský prapor.
Květoslav Špaček

1.5.2013 - Oslavy Svatého Floriána - patrona Hasičů (SDH)
Letos oslavy sv. Floriána v Němčicích připadly na středu 1. května.
Ráno jsem si vyšel polní cestou ke zbrojnici do Víceměřic. Před Domovem
u rybníka uţ čeká sestra Mézlová s hasičskou pokladnou. Za chvíli se sejde
první osádka. Mazda se několikrát otáčí, aby pobrala všechny zájemce.
Počasí je studené, ale neprší. Přesto, ţe chladno odradilo hodně hasičů, na
počtu hasičských uniforem to není znát. Vyráţíme pochodem do kostela na
mši svatou. Letos se nepokládá kytice k soše sv. Floriána, neboť je odvezena
k restaurování. Oslav se zúčastňuje zdravé jádro Víceměřického sboru, kluci
z Domova u rybníka, i naše omladina. Jiţ tradičně polovina zamíří do
kostela, polovina do místní restaurace. Po skončení mše následuje udílení
vyznamenání zúčastněným sborům a pak občerstvení. Za zmínku stojí
početná návštěva hasičů ze Švábenic.

4.5.213 - Hodové odpoledne na Chatě (SDH, ČZS, OÚ)

3.5.2013 - Hodová zábava (SDH)
V pátek 3. května uspořádali hasiči na Chatě ve Svodnici, tradiční před Hodovou zábavu.
Tato první věta vypadá jasně a jednoduše, ale pro pořadatele to bylo velké
dilema. Dva dny totiţ uţ vytrvale pršelo, a proto se po 15. hodině sešel
výbor Hasičů, zda zábavu dělat, či nedělat. Po diskuzi pro a proti, se aţ na
podruhé rozhodlo, ţe zábava bude, a za stálého slabého poprchání se začalo
s přípravami. Kolem 18. hodiny déšť konečně ustal a začalo se vyčasovat a s
úderem osmé hodiny večerní, se začaly Svodnicí rozléhat první rockové
tóny. V letošním roce nastala po dlouhých letech a několika diskuzích
změna ve výběru kapely. Tentokrát hrála skupina Pantock z Kroměříţe,
která během zábavy dokázala, ţe to byla dobrá volba. Jejich repertoárem je
především český rock, od let devadesátých aţ do současnosti. Hudba
přilákala 60 návštěvníků většinou místních, ti přespolní a vzdálenější, stále
měli strach z dešťových přeháněk. Lidé se bavili a i přes počáteční starosti s
počasím, tradiční Hodová zábava proběhla v příjemné atmosféře a
neskončila fiaskem ...
–P.B.-

V sobotu 4. května se v nádherném počasí venku na Chatě ve Svodnici
uskutečnilo, díky pořádajícím Hasičům, Zahrádkařům a Obecnímu úřadu, uţ
poněkolikáté Hodové odpoledne se zábavným programem. Příjemnou
atmosféru vytvářela svou hudební produkcí skupina Casino band, která brzy
nalákala i návštěvníky na taneční parket, coţ nebývá při podobných
odpoledních akcích, aţ zas tak zvykem.
Kromě bohatého občerstvení a uzených specialit, byla opět velkým lákadlem
a to nejen pro děti, i naše Ministřelnice s bohatým megasortimentem cen,
kterým dominovaly hodová perníková srdce, které napekla a nazdobila paní
Blanka Novotná, a nechyběly ani nezbytné pouťové krepové růţe, které
vyrobila Majka Hartelová. Nutno podotknout, ţe obě dvě autorky věnovaly

své výrobky jako dar pro tuhle veselici. Mimo střelnici zde byly ještě k
prohlídce i zakoupení, výrobky z krouceného papíru a fotografie p. Marcely
Iránkové.
Dalším z velkých lákadel tohoto odpoledne, byla i soutěţ příhodná pro tento
den, s názvem O nejlepší hodový koláč. Díky přízní cukrářek z řad občanů,
se nám sešlo 20 vzorků, které samostatně, ve dvou kategoriích - 1.kynuté a
2. zákusky - hodnotilo 6 degustátorů z řad návštěvníků akce. Ti podle své
chuti vyhodnotili tohle pořadí:
V kategorií zákusky získaly za řezy:
1. místo - Monika Antoníčková
2. místo - Jarmila Balherová
3. místo - Ludmila Moudrá
V kategorií kynuté:
1. místo - Pavla Novotná - vdolek
2. místo - Jarmila Horáková - vdolky
3. místo - Věra Melíšková - makové šátečky
Ještě jednou všem gratulujeme. O výborné kvalitě všech dodaných vzorků
do soutěţe svědčí fakt, ţe po skončení soutěţní degustace, byly přebytky
cukroví pokrájeny a rozneseny po všech stolech a ve finále na táccích
nezůstala ani drobínka ...
Nečekaným zpestřením odpoledne, byla soutěţ zorganizovaná díky další
příznivkyni dobré nálady - p. Daně Konečné, která upekla obrovský
dvoukilový vdolek, ve kterém byla zapečena zabalená stokoruna. Úkolem
pro čtyři soutěţící dobrovolníky p. Zdenka Malčíka, Víťu Soldáta, Kamila
Antoníčka a Jirku Moudrého nejmladšího bylo, doslova a do písmene,
prokousat se a samozřejmě i sníst vdolek, aţ do nálezu zapečené ceny pro
vítěze. Soutěţící se s úkolem porvali statečně, neboť i po snědení celého
koláče stovku nenašli, aţ při kontrole odpadlých kousků byl nejbystřejší a
cenu si našel Jirka Moudrý nejmladší.
Myslím si, ţe na celé odpoledne bylo připraveno spousta příjemných aktivit
a všichni návštěvníci se bavili. Laťka zábavy na této akci je postavena dost
vysoko a pro příští roky bude kumšt ji po kouscích zvedat.
Ale nechejme se překvapit ....
– P.B –
11.5.2013 - Hanácký pohár Němčice nad Hanou (SDH)
V sobotu 11.5.2013 náš kolektiv vyrazil do sousedních Němčic na první
letošní soutěţ v poţárním útoku. Do soutěţe bylo přihlášeno 8 druţstev
mladších a 5 druţstev starších ţáků. Naše dvě druţstva mladších skončila na
6. a 7. místě. Na jejich poţárních útocích bylo vidět, ţe jsou v novém sloţení

a potřebují čas na secvičení. Za to na druţstvu starších bylo znát, ţe jsou
dobře sehraní a doběhli si pro pohár za 3. místo.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů
18.5.2013 - "Hra Plamen" - Protivanov (SDH)
V sobotu 18.5.2013 jsme vyrazili v plné síle, coţ je 18 mladších a starších
ţáků, na jarní kolo ,,Hry Plamen". Čekalo nás dopoledne plné hasičských
disciplín. Obvyklé kolečko začali mladší ţáci na štafetě dvojic, poté přešli
ke štafetě 4x60m, následoval poţární útok a zakončili tuto soutěţ štafetou
400 metrů s překáţkami. I kdyţ šli všichni do soutěţe naplno, loňský
pohárový úspěch se nekonal a druţstvo mladších skončilo na 6. místě. S
druţstvem starších jsme na této soutěţi byli poprvé. I kdyţ štafety běţeli
všichni v předešlých letech za mladší, vypadalo to, ţe jsou na téhle soutěţi
vůbec poprvé. Na kteroukoliv disciplínu nastoupili, ta se nedařila. Konečné
14. místo z 18-ti přihlášených druţstev bylo odpovídající.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů
Podzimní kolo této okresní soutěţe, na které se sjede na tři sta děti, v
desítkách druţstev, budeme pořádat na podzim - v říjnu, u nás ve
Víceměřicích.
- P.B. –
1.6.2013 - Pivín - soutěž mladých hasičů (SDH)
Dvě druţstva mladších a jedno starších ţáků vyjela na soutěţ v poţárním
útoku do Pivína. Do soutěţe bylo přihlášeno 9 druţstev mladších a 11
druţstev starších ţáků. První vyběhli mladší ,,A", kteří předvedli sice
bezchybný útok, ale čas 25,67 s. stačil pouze na 5. místo. Mladší ,,B" měli
menší zaváhání na koši a čas 25,72 s. je usadil na 6.místo. Druţstvo starších
mělo čas 21,60 s., ale ten byl pouze na 6. místo ve své kategorii.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů
1.6.2013 - Závody hasičských veteránů - Pivín (SDH)
…….Aneb výprava z Mexika do Turecka.
V pátek při obědě mi starosta sboru prohodí: odpoledne v 18. hodin je
trénink veteránů. Nakonec se nás schází pět a jdeme na trénink. Stříkačka je
v pořádku, voda je na špici, cíle tréninku bylo dosaţeno.
V sobotu je všechno ale jinak. Po hodinovém čekání s manţelkou na auto,
vyráţíme na výpravu do Turecka. Přijíţdíme akorát včas, soutěţ veteránek
uţ je v plném proudu - nastupují zrovna veteráni, soutěţí pouze čtyři
druţstva veteránů a tak máme šanci na bednu a pohár. V sestavě máme dva

veteránské nováčky, bratra Vydláka a bratra Štébla, který špicu nedrţel asi
osm let. I tak nám musí vypomoci na špici místní bratr Jeţek. Nastupujeme
tradičně jako poslední na start, posilněni poličskou vodou. V poklidu
probíhá útok jako na tréninku, mašina se snaţí, dělá co můţe. S velitelem
sledujeme časomíru, poháníme očima vodu a modlíme se, aby to vyšlo.
Konečně dobojováno! S vypětím sil osmička dotlačila vodu do cíle. Holt je
to stařenka. To nám však nezabránilo porazit Mořičáky o 2 vteřiny a máme
tak pohár za 3.místo. Takţe za vítězství klobáska s napěněným mokem,
nějaká čtvrtečka a vracíme se na základnu. Na cestu si s pomocí bratra
Štébla uloupíme skácenou pivínskou májku a uháníme domů.
Veteránskému sportu nazdar a příště na viděnou.
Květoslav Špaček
8.6.2013 - 6. Víceměřický výšlap - článek (ČZS)
Po měsíci studeného a deštivého počasí, v době, kdy se v Čechách potýkali
se záplavami, se konečně na Moravě trochu vyčasilo a v sobotu 8. června, za
nádherného počasí, mohl proběhnout jiţ 6. ročník Výšlapu do okolí obce.
Na startu na Chatě ve Svodnici se po 14. hodině sešlo 74 pochodníků, kteří
se vydali na jiţ obvyklé a oblíbené trasy.
Malá 5-ti kilometrová, s pracovním názvem "Na zmrzlinu", kterou si
vybralo 36 účastníků - zejména rodiče s dětmi, či kalendářně starší - opět
vedla na Kozlov, odtud zpět do Poliček, kolem Dobromilických rybníků do
Doloplazského zámku do cukrárny, kde obdrţeli razítko a osvěţili se
zmrzlinou a po odpočinku se vraceli kolem Víceměřického rybníka, zpět na
Chatu. Větší 38-členná skupina turistů, si vybrala velkou trasu "Na pivo",
která taktéţ nejdřív mířila na Kozlov, kde je u Vyhlídky očekával náš člen, a
zároveň i člen Mysliveckého sdruţení p. Kočí, který zapůjčil dalekohledy,
popřípadě pomohl určit místa v okolí, nebo odpovídal na dotazy ohledně
myslivosti. Z Kozlova pak cesta vedla dolů kolem Boţí muky, kolem
přerovské trati do Nezamyslic, poté celým městysem, aţ k "Hotelu" - nyní
restauraci Viktoria, kde turisté dostali razítko a mohli vyuţít nabídky
pěnivého občerstvení, odtud pokračovali ke kostelu Svatého Václava, kolem
fary na cyklostezku a dál na Biocentrum Mokroš kde právě nádherně kvetly
lekníny. Z Mokroše se vraceli kousek po silnici, po přejití mostu přes
Hanou, k Brodečce, kolem které, proti proudu, došli k Mořickému splavu a
pak zpět na Chatu.
V cíli všichni účastníci obdrţeli diplom, pamětní keramickou medaili a
občerstvení ve formě piva či limonády a špekáčku, který si sami opekli nad

6. Víceměřický výšlap – mořický mokřad
připraveným táborákem. K pohodě krásného odpoledne přispívala i
náladová hudba, občerstvení, specialita z udírny, či nezbytná tombola.
Ještě dodám několik Nej, z letošního ročníku. Celkový počet účastníků, jak
uţ jsem vzpomínal, byl 74 turistů. Nejstarším pochodníkem byla paní Anna
Vránová, nejmladším účastníkem Nicol Antoníčková (2012) a
nejvzdálenějšími byla rodina Foltýnova (Trnkova), ze Vsetína.
Letošní ročník, se dle pořadatelů i účastníků opět vydařil a my jsme rádi, ţe
se nám uţ po několik let daří nabídnout tuhle neobvyklou akci, na příjemné
strávení sobotního odpoledne, k rodinným výletům a setkání se známými.
– P.B.15. 6. 2013 - Hruška (SDH)
Do soutěţe v poţárním útoku v Hrušce, se přihlásilo 5 druţstev mladších a
6 druţstev starších ţáků. Kategorii mladších odstartovalo naše druţstvo
"A". Útok byl bezchybný a čas 21,12 s. znamenal 1. místo. Druţstvo "B" s
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časem 22,71 s. vybojovalo 2. místo. Druţstvo starších, si s časem 24,25 s.
doběhlo pro 3. místo ve své kategorii.
Tři poháry z jednoho závodu je velký úspěch pro náš kolektiv.
Luboš Novotný, vedoucí mladých hasičů

Významné výročí našich dějin – 1.150 let od příchodu sv. Cyrila a
Metoděje na Moravu
5. července 2013 si připomeneme spolu s celým kulturním světem 1.150
výročí od příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
Rodní bratři Cyril a Metoděj se narodili v Soluni, Marii a Lvu,
urozeného původu, který byl vysokým vojenským úředníkem provincie.
Cyrilovo jméno bylo Konstantin a Metodějovo Michal. Svá původní jména
změnili aţ po vstupu do řádu.
Oba solunští rodní bratři, dříve neţ přišli na pozvání kníţetem Rostislavem
na Velkou Moravu, působili nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu.
Odtamtud se vrátili s ostatky sv. papeţe Klementa I., které vzali sebou na
Moravu a později do Říma. K evangelizaci Moravy Konstantin sestavil
staroslovanské písmo a do slovanského jazyka přeloţil bohosluţebné knihy
a Písmo svaté. Postarali se o výchovu svých ţáků a pak, aby vyřešili tři
záleţitosti dalšího působení, odešli v r. 867 do Říma k papeţi Hadriánovi II.
Tam mladší z bratrů Konstantin onemocněl, přijal jméno Cyril a zemřel.
Metoděj se vracel na Velkou Moravu jako arcibiskup a zaţil mnohé těţkosti
spojené s panováním kníţete Svatopluka, který pozval k šíření náboţenství
německé biskupy.
Metoděj /Michal/ nar. asi v r. 816, zemřel 14.2.869, pochován v bazilice sv.
Klementa v Římě.
Cyril /Konstantin/ nar. r. 827, zemřel 6.4.885 na Moravě, pochován
v hlavním moravském chrámu, místo dosud odborně není identifikováno.
V upomínku a na počest významného výročí slovanských věrozvěstů a
historicky zdokumentovaného území Velké Moravy bude 5.července
letošního roku před obecním úřadem vyvěšena moravská vlajka.
Připravil RSDr. Ševčík L.
-
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NOVĚ OTEVŘENÝ KOSMETICKÝ SALON HANA OTRUBOVÁ,
VÍCEMĚŘICE 159 nabízí:
- kosmetické ošetření všech typů pleti
- barvení obočí, řas a úprava obočí
- mikromasáţ očního okolí
- lymfatickou masáţ obličeje
- depilace obličeje a celého těla teplým voskem -denní, večerní a svatební
líčení, prodluţování řas metodou řasa na řasu
- třpytivé tetování na tělo (twinkle tatoo)
- trvalá řas Thuya
- prodej francouzské kosmetiky Lambre
- dárkové poukazy OBJEDNÁVKY NA TEL.: 606 932 612
Těším se na Vaši návštěvu

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

Přehled pořádaných akcí na VII. – X. 2013
8. 7.
13.7.
27.7.
17.-18.8.
1.9.
7.9.
7.9.
7.9.
5.10.
10.10.
28.10.

Prohlídka zahrádek - ČZS
Turnaj v malé kopané - SK Mexiko
Pyţamová párty - na Chatě v 18 h. - SDH
Výstava řezaných květin - ČZS
Konec prázdnin - SDH
Hasičské závody mládeţe v 9 hod. "O pohár starosty obce“-SDH
Hasičské závody veteránů – 16. okrsku - SDH
Rybářské závody pro dospělé „Memoriál A. Dostálíka“ ŠR, o.s.
PLAMEN - okresní kolo soutěţe mladých hasičů - SDH
Den otevřených dveří v Domově u rybníka, p.o. – Domov u ryb.
Lampionový průvod - Den vzniku samostatného státu - OÚ
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