Vážení spoluobčané, čtenáři,
není to tak dávno, co jsme obdivovali ohňostroj na konci roku a uţ se
pomalu připravujeme na velikonoce. Máme za sebou období plesů, koštů,
setkání seniorů a jiných společenských akcí. Všem organizátorům a
pořadatelům patří velké poděkování. Děkuji za obětavost, s jakou všechny
akce pro nás připravili. Je škoda, ţe účast na všech těchto událostech byla
menší neţ v letech minulých.
První čtvrtletí roku je obdobím, kdy se podávají závěrečné zprávy
dokončených dotačních akcí z minulého roku a připravují se ţádosti nové na
rok 2014. Na SFŢP je poţádáno o kontejnery a podvozek na svoz bio
odpadu. Ministerstvo pro místní rozvoj dostalo ţádost na II. etapu opravy
kaple sv. Floriána. Jedná se o opravu fasády. S Olomouckým krajem se jiţ
podepisují dvě smlouvy, a to na opravu kříţe za Bloudníkem a na pořízení
auta pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Intenzivně se připravuje
prodlouţení kanalizace přes Brodečku ke čtyřem domům, které nejsou
napojeny na ČOV. V dalších měsících uvidíme, jak naše snaţení bylo
úspěšné a co se podařilo. O finanční prostředky na svou činnost mohly ţádat
zájmové organizace a spolky, kromě hasičů se nikdo nepokusil podat ţádost.
Je škoda, ţe spolky nejsou připraveny těchto dotačních moţností vyuţívat.
Bohuţel, takto je nastaven systém financování, musíme se ho naučit
vyuţívat v co nejširší míře všichni. Bude nutností, aby spolky přebraly na
sebe zodpovědnost za pouţití dotace a její vyúčtování. Na obecním úřadě
jsou všichni připraveni poradit a pomoci s vyplněním formulářů.
Rozběhly se přípravy na oslavy 70. výročí zaloţení Sboru dobrovolných
hasičů ve Víceměřicích, které se uskuteční 3. května a následně oslavy 90.
výročí zaloţení sociálních sluţeb v obci spojené se Setkáním rodáků dne 21.
června 2014. Na obě akce jste srdečně zváni.
Přeji krásné jarní dny a veselé velikonoce.
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ČTVRTLETNÍK

ROČNÍK 2014, číslo 1

Eduard Novotný
starosta

Setkání seniorů 16.2.2014

Usnesení č. 29/2013
z veřejného zasedání ZO Víceměřice konaného 16.12.2013
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti mateřské školy
2. zprávu o činnosti OÚ a kontrolu usnesení
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
4. pouţití darů v Domově u rybníka, p.o.
5. zprávu finančního výboru
6. zprávu kontrolního výboru
7.zprávu komise pro zvelebení obce a zprávu komise přestupkové
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání veřejného zasedání ZO, včetně změny pořadí
projednávaných bodů
2. ověřovatele zápisu: Jana Kočího, Petra Mézla, přípravou usnesení:
Kamila Antoníčka, zapisovatelkou M. Burešová
3. změnu čísla rozpočtového opatření MŠ – č. 2/2013 uvedeného pod
bodem č. 12
4. rozpočtové opatření MŠ č. 2/2013
5. rozpočet MŠ na rok 2014
6. rozpočtové opatření č. 5/2013 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
7. převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu v Domově u rybníka, p.o.
8. plán odpisů z majetku na r. 2014 – Domov u rybníka Víceměřice, p.o.
9. rozpočet na rok 2014 – Domov u rybníka Víceměřice, p.o.
10. závazné ukazatele na rok 2014 pro vedení Domova u rybníka, p.o.
11. rozpočtovou změnu č. 06/2013 Obce Víceměřice
12. rozpočet Obce Víceměřice na rok 2014
13. Plán práce Zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2014
14. přechod při odvozu odpadů na firmu RESPONO a ukončení
stávajících smluv
15. Vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2013
16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo „Chráněné bydlení pro 6 osob –
Domov u rybníka Víceměřice“ ze dne 14.1.2013
17. Kupní smlouvu uzavřenou mezi Kristinou Vojáčkovou, bytem
Tetětice 76 a Obcí Víceměřice na zakoupení parcely p.č. 140/2 o
výměře 2.472 m², způsob vyuţití – jiná plocha, druh pozemku –
ostatní plocha v obci a k.ú. Víceměřice

III. Zastupitelstvo obce ukládá:
1. předloţit návrh smlouvy s firmou Respono na likvidaci odpadů
odpovídá: starosta
termín : příští zasedání ZO
2. předloţit plány práce výboru kontrolního a finančního
odpovídají: předsedové výborů
termín
: příští zasedání ZO
Usnesení č. 30/2014

z veřejného zasedání ZO Víceměřice konaného dne 10.2.2014
Zastupitelstvo bere na vědomí:
zprávu o činnosti OÚ a plnění usnesení od posledního zasedání
zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
zprávu o činnosti mateřské školy
zprávu finančního výboru
zprávu kontrolního výboru
zprávu komise pro zvelebení obce, komise sociální a kulturní
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi: Statutární město Prostějov
a Obcí Víceměřice o řešení přestupkových řízení, nabytí účinnosti
smlouvy od 24.1.2014
II. Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání veřejného zasedání ZO,
ověřovatele zápisu: Jana Kočího, Kamila Antoníčka, přípravou
usnesení: Petra Mézla, zapisovatelkou M. Burešová
1. Inventarizační zprávu Domova u rybníka, p.o. za rok 2013
2. Dary a jejich pouţití poskytnuté Domovu u rybníka, p.o. za rok 2013
3. Inventarizační zprávu Mateřské školy Víceměřice za rok 2013
4. Plán práce finančního výboru na rok 2014
5. Plán práce kontrolního výboru na rok 2014
6. Inventarizaci majetku obce za rok 2013
7. Zřízení komise pro kontrolu dodrţování obecně závazných vyhlášek
v obci
8. Ustavení komise pro dodrţování obecně závazných vyhlášek –
předsedu komise – Petra Mézla, členy Milana Štébla ml., Jaroslava
Horáka,
9. Podání ţádosti o finanční dotaci na dostavění splaškové kanalizace
v obci-za mostem přes Brodečku
10. Smlouvu o pronájmu pozemků p.č. 132/1-6 v k.ú. Víceměřice s p.
Janou Tomalovou
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11. Smlouvu o pronájmu pozemků p.č. 132/7 v k.ú. Víceměřice
s manţeli Gabrielou a Josefem Horákovými
12. schvaluje výsadbu prutníku na pozemku obce, a jednat s dalšími
spoluvlastníky pozemků v této lokalitě – Šimeček, Hanák, Krátká
13. Návrh investičních akcí obce na rok 2014
14. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků z Olomouckého kraje na
Obec Víceměřice
15. Smlouvu o poskytnutí pravidelných ročních sluţeb v oblasti BOZP
mezi firmou Extéria Trade,s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory a Obcí
Víceměřice
16. Smlouvu o zajišťování preventivní péče pro zaměstnance a
poskytování pracovnělékařských sluţeb s MUDr. Petrem Korbélyim
a Obcí Víceměřice
17. Zřízení fondu obnovy vodovodu a kanalizace v obci Víceměřice
s pravidelnou měsíční splátkou ve výši 30.000,- Kč do fondu a za
tímto účelem zřízení spořícího účtu u ČSOB Prostějov
18. upravit měsíční odměnu zastupitelům obce s účinností od 1.2.2014
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
19. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku „Revitalizace areálu
Bloudník- společně odpočívat a relaxovat Víceměřice – I. etapaobčanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit“ –
dodání a montáţ hracích prvků firmou Bonita Group Service, s.r.o.,
Koráb 131, Tišnov
20. Smlouvu o dílo s firmou Bonita Group Service, s.r.o., Koráb 131,
Tišnov a Obcí Víceměřice, předmětem díla je „Revitalizace
Bloudníku“ – občanské vybavení - dodávka a montáţ hracích
herních prvků, celková cena včetně DPH 255.756,- Kč.
21. ţádost p. Kadlíka Vladimíra o povolení vjezdu z boční strany na
jeho pozemek st.p. č. 240/8 s podmínkou zachování výšky veřejného
chodníku
22. ţádost p. Radka Malého, čp. 84 o vybudování vjezdu a přístřešku
z boku jeho rodinného domu
23. oznámení p. Františka Kroupy, č.p. 28 o výměně výplně plotu před
domem (drátěný plot nahradí dřevěným)
24. zrušení účtu u FIO banky a Dodatek č. 1 vnitřní směrnice O oběhu
dokladů
III. Zastupitelstvo ukládá:
l. sjednat schůzku zastupitelů s ing. Sedláčkem ohledně projektové
dokumentace na dostavění splaškové kanalizaci v obci – za mostem přes

Brodečku

odpovídá: starosta
termín: v nejkratším moţném termínu
2. dodat plán oprav Domova u rybníka, p.o. na rok 2014
odpovídá: starosta
termín:
příští zasedání ZO
3. znovu jednat s firmou Respono o změně navrţených cenových podmínek
odpovídá: starosta
termín:
příští zasedání ZO
3.připravit návrh na uspořádání, případně rozšíření parkoviště před
Domovem u rybníka
odpovídá: starosta + ředitelka Domova
termín : příští zasedání ZO
*********

Informace o stavu věcí veřejných leden – březen 2014
tříkrálová peněţní sbírka konaná v obci 11. ledna přinesla celkem
-

-

-

6.572,-Kč na charitativní účely církve římskokatolické
úspěšně proběhly oba plesy – hasičský i Domova u rybníka p.o.. Děti
se příjemně pobavily na šibřinkách se zadaným tématem pro masky
- k realizaci investičních akcí jsou jiţ pro r. 2014 schváleny finanční
dotace na opravu Kříţe v Bloudníku, vybudování dětského hřiště a
nákup hasičského auta
- je provedena pracovníky obce údrţbová probírka dřevin v části
Svodnice od chaty aţ po kamenný most.
je zahájeno budování nového dětského hřiště s posilovacím prvkem
pro dospělé, prvky košikářské práce a posezením v Bloudníku
dne 20. března pracovníci obce vykopali více neţ 200 ks stromků a
keřů v lesích na Holešovsku (bříza, habr a dub). Bude provedena obnova,
dosadba a výsadba stromků a keřů na nové plochy.
zaměstnanci Domova u rybníka dokončili budování nové přístupové
cesty přes park uvnitř areálu k nově zavedené sociální sluţbě DZR a
provedli rozšíření parkoviště pro osobní auta po pravé straně vozovky
k ČOV
v rámci údrţby obecního majetku proveden jarní sestřih veřejné
zeleně a oprava uloţení poloviny silničních obrubníků podél obecní
vozovky u domu č. 109 ,

-

je zahájena výsadba nového prutníku pro potřebu košikárny Domova
u rybníka p.o. u vodárny za Zhánělovým na ploše cca 2.600 m 2. Vysázeno
cca 13.000 sázenek.

Oceňujeme a děkujeme
- p. Dvořáček a p. M. Přikrylová, bytem čp. 54 poţádali o moţnost úpravy
povrchu vjezdu na svůj pozemek z ulice Na Zábraní za Petrovým. Na své
náklady si příjezd pěkně upravili. Děkujeme.
- děkujeme občanům, kteří přes zimní období nenechali v obci hladovět
ptactvo a hojně jim přispívali do krmítek pestrým výběrem krmiva
Negativní jevy:
- v ranních hodinách 1. ledna bylo vandalsky poškozeno osvětlení a vánoční
výzdoby před obecním úřadem, zničeno světlo na zdi zahrady Domova a
dvě krmítka pro ptáky, rozbito sklo na nástěnkách u rybníka a u obchodu,
narušen kontejner na odpadové sklo u hospody. Škoda přesahuje 5.000,-Kč.
Řeší Policie ČR.
- opakovaně se projevuje poškozování veřejné zeleně - záseky na kůře
stromů ve Svodnici, odstraňování ochrany kmenů stromků proti okusu zvěří,
olamování větviček na korunkách stromků
- dne 31.1. byla poškozena budka na krmení ptáků před farmou
Agrodruţstva a pohozena aţ u ţel. trati, rozbit odpadkový koš u autobusové
zastávky naproti obchodu. Oprava byla provedena v ten samý den.
- před obecním úřadem jsou vyhrazena čtyři místa pro parkování v pondělípátek od 7-19 hod.. Parkování je uţíváno pro návštěvníky obecního úřadu,
kadeřnictví a zaměstnance obce. Silnice není státní, ale je majetkem bce,
který spravuje a za něj odpovídá všem občanům Zastupitelstvo obce.
Naprostá většina občanů toto vymezení k uţívání respektuje. Výjimku tvoří
jen mladí obyvatelé domu č. 5 – Hrabalovi, kteří přes opakované domluvy
zde občas parkují, přestoţe je v ulici dostatek volného místa k parkování
v jiném prostoru. K poškození veřejného majetku - veřejné zeleně – keřů
při nájezdu auty k domu č. 5 se k nápravě nehlásí.
- v pátek 7.3. byly ukradeny kovové prvky u chaty ve Svodnici /vzpěra pod
podiem, stojany na stoly/. Prvky byly zajištěny v kovošrotu a vráceny obci.
Pachatelé jsou identifikováni, věc šetří Policie ČR
- opakovaně musí pracovníci obce uklízet po „omladině“, která se schází u
posezení pod kapličkou. Nachází nepořádek nejen od papíru, zbytků cigaret
ale i ulámané větve ze stromů a keřů.

- opakovaně dochází k poškozování omítky na opravené boţí muce
Vandalismus v obci vykazuje stoupající tendenci.
RSDr. Ludvík Ševčík, místostarosta
***********************************

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou konat na území České republiky
ve dnech 23. a 24. května 2014.
Obec Víceměřice je jeden volební okrsek. Volební místnost bude otevřena
v budově Obecního úřadu Víceměřice č.p. 26, v zasedací místnosti, dne 23.
května 2014 (pátek) od14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 24. května 2014
(sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Výsledky voleb
mohou být zveřejněny nejdříve 25.5.2014 po uplynutí doby stanovené pro
uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie (stanoví ČSÚ).
**********************************
Nařízení obce č. 1/2013, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 24. června 2013 usneslo
vydat na základě § 18 odst. 1a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském
podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s
§ 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm.d, a odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze uskutečnit
nabídku, prodej zboţí a poskytování sluţeb na území obce Víceměřice
/dále jen „obce“) mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona1 .
2. Trţní řád je závazný na celém území obce bez ohledu na to, zda jde o
nabídku, prodej zboţí a poskytování sluţeb na pozemcích ve vlastnictví
obce nebo jiné právnické či fyzické osoby.
3. Toto nařízení se nevztahuje na:
a/ zásilkový prodej,
b/ nabídka a prodej knih u právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání,

c/ Vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a chvojí v době od 20.11. do
23.12.,
d/ prodej velikonočního zboţí (např. kraslice, pomlázky, pohlednice)
v období 20 dnů před Velikonočním pondělím,
e/ poskytování sluţeb formou výkupu (kůţí, peří, apod.),
f/ poskytování sluţeb formou čištění peří,
g/ prodej v pojízdné prodejně stojící na veřejné komunikaci,
h/ prodej zboţí a poskytování sluţeb v místě a čase konání slavností
(obecních, spolkových apod.), sportovních nebo jiných podobných akcí
Čl. 2
Tržní místa
1. Místa pro nabídku, prodej zboţí a poskytování sluţeb (dále jen „Trţní
místa“) na území obce se nacházejí na parcele 436/2 v obci a k.ú.
Víceměřice s vymezením následujících ploch:
a/ plocha veřejného prostranství na výše uvedené parcele před budovou
obecního úřadu vlevo od hlavního vchodu o rozměru 2x3 m,
-------------------------------------------------------------------------------------------1
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
b/ plocha veřejného prostranství u místní kaple na uvedené parcele
místní komunikace a to v délce 4 m.
2. Kopie katastrální mapy s orientačně vyznačenými Trţními místy je
přílohou tohoto nařízení.
Čl. 3
Zakázané druhy zboží
Na trţních místech je zakázáno prodávat:
a/ alkohol, cigarety a zboţí erotického charakteru,
b/ zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny, zábavnou pyrotechniku a
jedy,
c/ léčivé rostliny nebalené, houby všeho druhu.
Čl. 4
Zakázané druhy prodeje
1. Podomním a pochůzkovým prodejem se rozumí všechny formy
prodeje zboží a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně
i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány bez pevného
stanoviště fyzickými osobami či zástupci právnických osob pochůzkou
jednotlivých bytů, domů či veřejného prostranství nebo při postávání
na veřejném prostranství.
2. Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Víceměřice zakazuje.

Čl. 5
Doba prodeje zboží
Trţní místa mohou být provozována po celý rok a doba prodeje zboţí na
trţních místech je stanovena od 7:00 do 18:00 hod..
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty tržních míst
Prodejci zboţí a poskytovatelé sluţeb jsou povinni udrţovat své prodejní
místo v čistotě a zabezpečit jeho řádný úklid po skončení prodeje.
Čl. 7
Sankce za porušení
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zákona č. 128/2000Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1999 Sb. O
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 8
Závěrečná a zrušující ustanovení
Práva a povinnosti prodejců zboţí a poskytovatelů sluţeb stanovené
zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni
vyhlášení. Toto nařízení obce nabylo účinnosti dne 10.6.2013.
Eduard Novotný
starosta obce

RSDr. Ludvík Ševčík
místostarosta obce

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

Při vjezdu do vesnice v obou směrech, je pod místní tabulí
umístěn nápis „zákaz podomního prodeje“, který má sloužit
k informaci zákazu pro případné podomní prodejce. Je na
každém z občanů, zda se v případě návštěvy podomního
prodejce, budou řídit výše uvedeným nařízením, a nebo prodejce
přijmou.
V případě neodbytnosti prodejce, volejte na obecní úřad nebo
funkcionářům obce.
*******

Činnost Mateřské školy v prvním čtvrtletí roku 2014
Váţení občané obce Víceměřice, chtěli bychom Vás tímto článkem,
alespoň v krátkosti informovat o tom, co se v naší školce za toto čtvrtletí
událo. Po vánočních prázdninách nastoupily děti do školky odpočaté, plné
příjemných záţitků a téměř v plném počtu. Nejvíc práce měli v lednu hlavně
předškoláci. Opakování znalostí, dopilování toho, v čem si ještě nebyli příliš
jistí a 15.1. se s rodiči chystají na zápis k povinné školní docházce na ZŠ
Nezamyslice. V letošním roce je to 10 dětí (6 chlapců a 4 děvčata).
Všichni předvedli, co bylo v jejich silách. U někoho se projevila tréma, ale
s tím se musí počítat. Prostředí i učitelé, to vše bylo pro ně nové a cizí.
Všichni se s tím nakonec vypořádali moc dobře a do školy nastoupí 9 dětí,
pouze jedno bude mít ze zdravotních důvodů odklad.
18. 1. jsme přijali pozvání hasičů na dětský ples „Vodníci a vodnice“, kde
děti předvedly všem zúčastněným svoje vodnické pásmo, při kterém se
opravdu bavily. Děkujeme hasičům ještě jednou za pozvání a za moţnost
prezentace našich šikovných dětí na veřejnosti.
21. 1. navštívili naši školku pracovníci Červeného kříţe, aby zahráli dětem
pohádku „medvídka Poplety a sněhuláčka Záchranáře“, pomocí které se děti
učily poskytnout první pomoc.
28.1. proběhlo ve školce focení dětí, kterého mohli vyuţít nejen naše děti,
ale i jejich starší či mladší sourozenci. Moc to všem slušelo. Fotky byly jistě
pěkným dárečkem hlavně pro prarodiče dětí.
31.1. se děti moc těšily na filmové představení „Šmoulové“, které se
odehrálo v Němčicích nad Hanou. Přestoţe byl film dlouhý, dětem se moc
líbil a my jsme na ně byli tentokrát moc pyšní za to, jak se v kině hezky
chovaly – ve srovnání s ostatními staršími dětmi z jiných zařízení.
11.2. 2014 proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání v naší školce. Napjatě
jsme očekávali nové malé děti, které se očividně těší na dětský kolektiv.
Většinou se hned připojily a ve školce se jim i jejich rodičům líbilo. Přestoţe
některé rodiny vozí své děti do Mateřské školky v Němčicích, bude školka
opět naplněna na 100% a rozšíření kapacity MŠ se vyplatilo. Uspokojeni
mohli být všichni ţadatelé.
16.2. si děti zopakovaly svoje vodnické vystoupení na „Setkání se seniory“,
které pořádal Obecní úřad. Děkujeme Obci za pozvání a obětavým rodičům
za to, ţe přivedli své děti, přestoţe to byla neděle.

19.2. přijela do MŠ pracovnice firmy Prima Vizus, s kterou spolupracujeme
uţ druhým rokem a provedla u zájemců preventivní screeningové vyšetření
zraku. Toto vyšetření pomáhá u malých dětí včas rozpoznat zrakové vady.
Letos to vyšlo na týden, kdy byly ve školách jarní prázdniny a tak rodiče
přivedli i starší sourozence.
Posledních 14. dnů se ve školce projevila vysoká nemocnost dětí a u
některých dětí i dětská spála, proto jsme plánované akce zrušili a počkáme
aţ se nám děti zase uzdraví. Tento soupis činností jsou pouze střípky toho,
co naše děti v rámci předškolního vzdělávání absolvovaly. Samozřejmě dál
pokračujeme v plnění Školního vzdělávacího plánu a děti se stále učí
poznávat nové a nové věci.
Také bychom se chtěli pochlubit novou šatnou – mimo to, ţe je krásná, je
hlavně praktická. Všechny děti se teď krásně dostanou do svých skříněk, ve
kterých mají více místa a přibylo i místo na sezení pro děti. Šatna byla
vyrobena na míru firmou „MOVYTO“, která má sídlo v Obci Víceměřice a
uhrazena z rozpočtu školky. Doufáme, ţe děti, ale i jejich rodiče, se v naší
školce cítí tak dobře, jako my se cítíme s nimi.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

nově vybavená chodba mateřské školy

Začátek roku na Domově pro seniory Víceměřice
Začal nový rok a s ním se také otevřela nová sluţba Domova u rybníka
Víceměřice - Domov se zvláštním reţimem pro 11 uţivatelů.
Sluţba je určena uţivatelům od 65 let věku, kteří trpí chronickým duševním
onemocněním (Alzheimerovou chorobou nebo ostatními typy demencí).
Cílem poskytované sluţby je podporovat spokojenost a pohodu uţivatelů,
podporovat je v tom, aby mohli ţít běţným způsobem ţivota, rozvíjet a
udrţovat soběstačnost, schopnosti a dovednosti uţivatelů po co nejdelší
dobu a poskytovat sluţbu, která bude naplňovat aktuální potřeby uţivatelů.
Také se k Domovu vybudovala nová příjezdová cesta, která slouţí k větší
dostupnosti pro imobilní uţivatele a příjezdu sanitek. Od letošního roku se
na Domově pro seniory sníţila kapacita uţivatelů z 35 míst na 31.
Senioři společně s uţivateli z Domova se zdravotním postiţením, si
začátkem roku udělali výlet na prohlídku lidových betlémů, spojenou
s prohlídkou kostelů, do Ivanovic, Švábenic, Pačlavic, Tištína a Nezamyslic.
Kaţdá prohlídka se jim velice líbila.
6. 2. se konala Valentýnská zábava ve Sportovním a relaxačním centru
v Nezamyslicích. Této akce se zúčastnili senioři, uţivatelé z Domova se
zdravotním postiţením a také přijali pozvání uţivatelé z Klentnice, Pačlavic
a Nezamyslic.
16. 2. se konalo posezení s důchodci v košikárně pořádané Obecním úřadem
Víceměřice. Na tomto posezení všechny přivítali zástupci obce Víceměřice.
Také vystoupily děti z MŠ, následovalo taneční a pěvecké vystoupení a
hudební doprovod. Naši senioři byli velice rádi, ţe se zúčastnili tohoto
posezení, mohli se seznámit a popovídat si s ostatními seniory z obce, proto
by tuto akci uvítali vícekrát neţ jednou do roka.
21. 2. senioři navštívili divadelní představení v Němčících n/H pořádané
v rámci divadelních pátků, s názvem „Všechno není košér.“
Velmi oceňujeme, ţe pořadatelé divadelního představení umoţnili našim
seniorům bezbariérový přístup. Uţivatelé se těší na další divadelní
představení, která chtějí pravidelně navštěvovat.
23. 2. senioři absolvovali přednášku v Nezamyslicích „Národní pouť po
svaté zemi a Jeruzalému“, která byla doplněna barevnými filmy.
7. 3. jsme pořádali posezení seniorů k příleţitosti svátků ţen, senioři si
poseděli u kávičky a zákusku, doprovázela je harmonika, na kterou hrál
Laďa Draţovský ze 7. oddělení a kaţdá ţena si odnesla hezkou kytičku.
Marcela Balášová, sociální pracovnice

Kulturní a společenský život
Během zimního období jsme se spolu setkávali často, a proto se v tomto čísle
sešlo i větší množství příspěvků. Možná jsou některé články delší, ale snažil
jsem se zachytit atmosféru pro ty z Vás, kteří jste se některých akcí z různých
důvodů nezúčastnili, abyste je mohli aspoň slovem prožít s námi a
připomenout si perličky, které se při té či oné akci udály.
Příjemné počtení …..
Petr Buriánek
19.12.2013 - Setkání u stromečku (OÚ)
V předvánočním čase jsme se ve čtvrtek 19. prosince opět sešli u obecního
úřadu, abychom se zastavili v předvánočním shonu a nasáli kousek vánoční
atmosféry. Před rozsvíceným betlémem a vánočním stromem vystoupili děti
a ţáci z lidové školy umění, kteří se svým učitelem zahráli několik koled na
flétny. Po nich měly krátké pásmo děti z mateřské školy, které pak
vystřídaly dospělé zpěvačky, jeţ se setkávají v místním kostelním sboru.
Jelikoţ zafukoval strohý vítr, přesunuli jsme se do chodby obecního úřadu.
Zde se pokračovalo v prozpěvování nejen koled, ale i dalších lidovek. Při
pauzách se debatovalo a k tomu všemu byl po celý podvečer připraven teplý
čaj ve dvou variantách – varianta „bez“ pro děti a varianta „s“ pro dospělé.
K tomu byly na stolech na zobnutí perníčky, vánoční cukroví a nebo
specialita – chléb se škvarkovým sádlem a zeleninou. Mám moc rád tahle
setkávání, lidé se sejdou, zazpívají, uvolní se, podebatují, pak dojde na
vzpomínky, na kulišárny, jeţ v mládí i později dospělejším věku tropili, či
co se komu přihodilo. Je to úţasná studnice příběhů. Kdyby si tak člověk
všechny tyhle povídačky zapamatoval. Myslím si, ţe tohle předvánoční
setkání splnilo svůj záměr, se kterým ho připravujeme . . .
31.12.2013 – Silvestrovský ohňostroj (SDH, OÚ)
Konec starého roku a vítání toho nového se nese ve znamení ohňostrojů
téměř po celé zeměkouli. Ani my, malá moravská vesnička Víceměřice,
nezůstáváme pozadu a nechystáme si jen svých pár petard a rachejtlí, ale
v průběhu několika minulých let se nám podařilo vytvořit tradici, kde se
z víceměřického ohňostroje stává regionální akce. S narůstajícím počtem
diváků se postupně snaţíme vylepšovat a zkvalitňovat průběh této hodinové
show, aby se k nám i v příštím roce návštěvníci rádi vraceli a snad se nám to

i daří. Pro nás – pořadatele – přípravy začínají uţ ráno a během celého dne
všichni vzhlíţíme k obloze, zda vyjde počasí. A pak uţ se přiblíţí pátá
hodina a s ní proudy lidí, přicházející ze všech směrů. Letošní průběh večera
doznal několika novinek, které však pro příští roky musíme ještě trošku
doladit, aby byl efekt ještě dokonalejší. Patřila mezi ně laserová show na
plátno či promítání filmu o obci na fasádu zámku. Ani letos nechyběl
přípitek pro děti a po něm uţ následoval první šestiminutový dětský
ohňostroj. I pro dospělé bylo k vyplnění času připraveno občerstvení
v podobě svařáku, čaje, grogu či uzených klobás. Tím hlavním trhákem,
proč sem lidé chodí, není občerstvení, ale setkávání se známými, se kterými
není čas se sejít třeba po celý rok. A tak uţ se přiblíţila šestá hodina a naše
velkolepá světelná show, na kterou se těší nejen návštěvníci, ale i samotní
pořadatelé, začala. Opět na melodie Vltavy od Bedřicha Smetany, se
postupně začaly rozsvěcovat na obloze světla, která nabývají na intenzitě
podobně jako hudba. Ta postupně gradovala a s ní i výška a velikost
světelných efektů. Těch deset finálových uţ opravdu stálo za to, kdyţ
postupně se hřmotem rozsvěcovaly noční oblohu. Po krásném finále a
rozsvícení letopočtu 2014, při kterém zazněla státní hymna, se předzámčím
ozval potlesk, určený pro pořadatele a střelmistry a který pro nás byl tou
největší pochvalou, ţe se nám i tento ohňostroj zdařil a naše snaţení nebylo
zbytečné.
31.12.2013 – Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
Po zdařilém ohňostroji, rozrůstající se skupiny záţitků chtivých,
individuálně vystoupali na vrchol naší víceměřské hory, aby odtud v klidu se
svými přáteli, byli svědky světelných novoročních efektů v širokém okolí.
Loňské teplé a deštivé prosincové počasí nám však nedopřálo přivítat Nový
rok a zřít zářivé rozhledy z vyhlídky, neboť byl rozmočený a kluzký terén a
cesta potmě se stala nebezpečnou. Proto jsme se s novým rokem uvítali,
stejně jako v počátcích této akce před několika roky, na konci panelky před
vodárkou. I odtud je však dostatečně krásný rozhled a výhled k nám na
vesnici. Ani loni nechyběl tradiční vylepšený čaj a láhve s bublinkami, které
pro přítomné připravili zahrádkáři. Většina návštěvníků půlnočních rozhledů
z Kozlova však nespoléhala jen na naše zdroje, ale přinesli si i vlastní
občerstvovací prostředky. A jelikoţ nám loni počasí přálo, nebyla nouze o
krásné výhledy a půlnoční výstup do ticha přírody - s nebem na dosah – stál
za to.

27.12.2013 – Z Kozlova až na Předinu (SDH, ČZS, KOPR)
Po vánocích, kdy většina z nás neodolá lákadlům a svodům dobrůtek a
pochutin, jeţ se na tento svátek, mnohdy aţ v přemíře objevují na našich
stolech, v lednicích a špajzech a po minimálním pohybu přes tyto svátky,
který se omezuje jen na trasu lednice a zpět, připravujeme uţ po 5 let, pro
znovunabytí jistoty při pohybu a zároveň i pro spálení nadbytku kalorií,
povánoční pochod z Kozlova na Předinu a zpátky. Ani letošní rok nebyl
výjimkou a tak se 27. prosince, po deváté hodině ranní, opět vydala skupina
nadšenců od Vyhlídky na Kozlově na svou pravidelnou, pohodovou, l7-ti
kilometrovou procházku. Letošní počasí vycházkám přírodou moc nepřálo.
Několik dní občas poprchalo a bohuţel ani nepřimrzlo, takţe byly polní
cesty – coţ je téměř třetina naší trasy – blátivé, ale daly se projít. Stejně jako
u Formule 1, některé z turistek dle povrchu cesty několikrát měnily obutí,
ale vţdy v časovém limitu, takţe k časovému skluzu nedošlo ☺. Průběh túry
byl stejný jako v minulých letech. Z Kozlova se šlo po horizontu polní
cestou aţ k silnici Němčice- Prostějov, k víceměřické lípě, potom asi dva
kilometry po silnici aţ ke křiţovatce Pivín – Dobromilice a pak uţ polní
cestou přímo k vrcholu na Předinu. Cestou proběhlo několik
občerstvovacích zastávek, při kterých jsme se kaţdý pochlubili svojí
kvalitou ovoce v uplynulém roce, která kvůli úspoře místa byla zdestilovaná
a uloţena v lahvích ☺. Jako vţdy nám v blátivém terénu dalo zabrat finálové
stoupání na vrchol, kde opravdu nebyly ani kousky trávy, na které by se dalo
stoupnout . . . Ale přesto jsme tento nejkritičtější úsek trasy všichni zvládli.
Odměnou nám byl na vrcholu plápolající ohýnek a zásobovací vozidlo, které
nám přivezlo nezbytné občerstvení. A tak jsme si opekli klobásy, popili čaj,
nechyběla ani duševní strava s výţivnými verši v Burdově chvilce poezie a
pak společná fotka před vysílačem. Po krátkém spočinutí a občerstvení jsme
vyrazili na tu lepší, i kdyţ delší část trasy směrem k domovu. Sešli jsme od
vysílače po silnici do Kobeřit a pak kolem „skály“ aţ do Hradčan, kde na
nás čekalo příjemné překvapení. Při průchodu kolem Brodečky, kudy jsme
šli zadem, chodníkem na Dobromilice, se za námi ozvalo zavolání „pojďte
zpátky !“. To na nás volal hradčanský pan Špaček s pozváním na štamprli
s tím, ţe nás kaţdý rok vidí kolem procházet a pak si o nás přečte někde
v novinách, a proto si na nás letos počkal, aby nás pozdravil a nalil štamprle
na posilněnou. . . . no a o sto metrů dál následovalo to samé. Tam uţ nás
vyhlíţel pan Vrtal, opět s lahví a tácem cukroví . . . Posilněni jsme pak prošli
Dobromilice, Doloplazy a kolem našeho rybníka do hasičárny, kde byl cíl
našeho výšlapu. Zde pak kaţdý účastník procházky obdrţel „Památeční

léstek“ jenţ potvrzuje, ţe jmenovaný ušel v marastu a blátě celých 17
kilometrů . . .Abychom to s tou redukcí kalorií nepřehnali moc, bylo
připraveno ještě finálové občerstvení v podobě chlebíčků a zákusků. . .☺. I
letos se nám podařilo všem zvládnout tuto trasu povánočního pochodu, který
má kvalitní úroveň i díky finanční a materiální podpoře hasičů a zahrádkářů,
za coţ jim – jménem všech příznivců pohybu na zdravém vzduchu – děkuji.
Víte že: Vyhlídka Kozlov má i své vlastní razítko, které spatřilo světlo světa
díky jedné z příznivkyň Vyhlídky? Je v mém vlastnictví a bude na Vyhlídce
během všech větších akcí na Kozlově. Samolepky s otiskem razítka jsou pro
návštěvníky umístěny i přímo na Vyhlídce v krabičce, ale i přes jejich časté
doplňování se najde hamižný sobec, který je vždy všechny vybere?? Pokud
budete mít zájem o samolepku s razítkem, tak se zastavte popřípadě i u mne.
Burda

hasičský bál
občerstvení, v podobě řízku s bramborovým salátem, chlebíčků či
nezbytného cukroví – tzv. bufetu. V nabídce pitiva byla připravena kvalitní
značková lahvová vína, ale i víno sudové, pivo, alkohol rozličných značek,
nealkoholických nápojů i různých cukrovinek a pochutin.
A jelikoţ jsou hasiči oblíbenou organizací u sponzorů, sešlo se nám spousta
dárků, které se kolem půlnoci rozdávaly oproti vylosovaným číslům lístků.
Podle dobré nálady jeţ vládla během večera na sále, se i letošní hasičský bál
vydařil.
17.1.2014 – Hasičský bál (SDH)
Novou sezónu víceměřických akcí uţ po několik let zahajují hasiči se svým
hasičským bálem. Nejinak tomu bylo i v letošním roce. V pátek 17. ledna se
uskutečnil v košíkárně ples, na kterém k tanci i poslechu hrála skupina
Yantar. Bohuţel však – nejen pro nás – si úplně stejný termín pro svůj ples
vybralo i dalších pět spolků v okolních vesnicích, takţe se všichni
pořádající, včetně nás víceměřských, museli spokojit s menší účastí, neboť
většinou zůstali všude jen domácí. Ale i přesto se u nás sešlo téměř na
osmdesát návštěvníků. Kromě dobré hudby na ně čekalo neméně dobré

18.1.2014 – Dětské šibřinky (SDH)
Pokud byste při podvečerní procházce někde kolem vody uslyšeli to známé „breke-ke-ke“, tak se nelekejte, to se jen jistojistě některému z vodníků, kteří se
účastnili zimních odpoledních šibřinek, u nás natolik zalíbilo, ţe se rozhodl zůstat.
A nebojte se – jsou to hodní vodníci. V dnešní moderní době uţ dušičky neloví, ale
nakupují si je v konzervách. O jejich dobré povaze se mohli přesvědčit ti z vás, jeţ
se karnevalu zúčastnili. A o čemţe vám to stále vyprávím?
Tak pěkně od začátku …. Po pátečním hasičském bále, připravili na sobotu 18.
ledna místní hasiči dětský karneval, a jelikoţ karnevaly míváme tematické, tento se
nesl s podtitulem „Vodníci a Víly“. Po 14. hodině se v košíkárně objevili čtyři
vodníci se stejným počtem šikovných vodnic a houf vodnického potěru, nechyběly

však ani víly a další pohádkové bytosti. Odpolední program zahájili svým pásmem
vodníci z mateřské školy se svými vodnickými učitelkami. Poté odpoledne
pokračovalo soutěţemi pro děti. Soutěţení pak na chvíli ještě přerušilo vystoupení
ţongléra s předměty – p. Pavla Horvátha z Domova u rybníka. Po celé odpoledne
bylo moţné si nechat od sl. Kristýny namalovat na obličej či tělo nějakou ozdůbku.
Zatímco si děti hrály a bavily se, staří vodníci si šli smočit šosy a obhlídnout místní
rybník a to, jak se o něj spolek rybářů stará. Výsledek kontroly jsme šli sdělit do
rybářské bašty, kde zrovna rybáři – místo omývání prutů v rybníce, rokovali. Naše

1.2.2014 – Zeliáda (ČZS a OÚ)
Zimní čas je dobou zábav a her. U nás ve Víceměřicích i dobou soutěţí.
Jednou z nich je i zeliáda, která se letos uskutečnila v sobotu 1. února.
Přípravy soutěţe, i kdyţ jsou náročné na materiální zabezpečení, probíhaly
tak nějak v klidu, klidný byl i páteční příjem vzorků, kdy se jich u mne
doma sešlo asi sedmdesát, coţ bylo velice uspokojivé číslo. I ranní přípravy
košíkárny probíhaly v pohodě. To samé se uţ ale nedá říct o odpoledni.
Hodinu před zahájením jste začali nosit další a další vzorky – za coţ Vám
ještě jednou velký dík – a pak uţ začal pěkný kolotoč. Přijmout, zapsat,
otevřít, nandat na talíř, řádně označit a zanést na stoly …. naštěstí se uţ
schází po několik let sehraný tým šikovných pořadatelek, které to úspěšně
zvládají. A ţe letos té práce měly! Ve všech kategoriích se sešlo 144 vzorků,
coţ je za dobu konání zeliády maximum, které uţ asi nebude překonáno. Na
počtu vzorků mají zásluhy i přespolní, kolekci zavařenin přivezla paní
Sedláčová z Tištína, desítku rozličných marmelád nominoval pan Pulter
z Pivína a spoustu vzorků dovezli i Minátovi a Novotní z Domamyslic a
Prostějova (kteří se o naší zeliádě dozvěděli z novin) či kolegové zahrádkáři
z Dobromilic. A pak uţ se degustovalo. Někteří degustátoři zvládli jen jednu
kategorii, jiní dvě aţ tři, ale našli se asi tři degustátoři, kteří si troufli
ochutnat a ohodnotit všech 144 vzorků. A pak uţ se sčítalo a vyhodnocovalo
a z výsledků vzešlo toto konečné pořadí:

Dětské šibřinky
návštěva pro ně byla příjemným překvapením. Jako drobný úplatek za to, ţe
hospodaří v našem rajonu jsme obdrţeli malou lahvičku nějakého vonného
lektvaru, prý na „pečení“. Copak se pod vodou dá péct??? Tak jsme to vypili. Po
návratu do sálu čekal vodníky ještě jeden úkol, který si pro dospěláky na šibřinkách
tradičně připravuje p. Mézlová, a tím bylo navazování pentliček za určitý čas. Moc
se nedařilo, takţe jsme moc nevyhráli, ale děti si za své odpolední soutěţení
odnášely body, které pak směnily za ceny, jenţ věnovala p. Margita Mézlová.
Závěr odpoledne patřil jako vţdy Velké dětské tombole, které kromě spousty jiných
cen, vévodilo osm minidortů od hasičů z kuchyně p. Jarmily Horákové a jeden
velký – pohádkový, marcipánový dort – od manţelů Antoníčkových.
A pak uţ se velectěné vodnictvo a další bytůstky, rozcházeli do svých rybníčků,
tůněk a potůčků, či jen do van s teplou vodou.. . . .

I. Zelí (24 vzorků)
1.Novotný Tomáš, Němčice
2.Pekárková Anna, Víceměřice
3.Vystavěl Antonín, Dobromilice
I. Okurky (30 vzorků)
1. Novotná Pavla, Víceměřice
II. Minát Zdeněk, Domamyslice
2. Kučera Luboš, Dobromilice
III. Přílohová zelenina (30 vzorků)
1. Sedláčková Eva, Tištín – červená řepa s křenem
2. Minát Zdeněk, Domamyslice, čalamáda s houbami

3. Hudečková Emilie, Ţeleč, červená řepa s křenem a zelím
IV. Dětské mlsy
1. Pulter Jiří, Pivín, jahodová marmeláda
2. Vytlačilová Jana, Víceměřice, jahodový dţem
3. Balherová Jarmila, Víceměřice, jahodový dţem
Všem vyhodnoceným byly předány diplomy a věcné ceny. Zkrátka
nezůstaly ani děti, které neochutnávaly zejména kategorie mlsů a medů a za
svou degustaci obdrţely diplom víceměřického mlsouna. Navíc bylo
uděleno ještě jedno čestné uznání. Jistě jste si všimli, ţe letos uţ se soutěţilo
v pěti kategoriích – nově byly hodnoceny samostatně rostlinné medy. Ale i
pět kategorií bylo málo pro vzorek paní Svobodové a její višně ve slivovici.
Nevěděli jsme, kam ho zařadit. Ovocné mlsy ochutnávaly děti a po domluvě
s majitelkou jsme je letos nezařadili ani do kategorie přílohových zelenin.
Během rozmýšlení kam s nimi - pořadatelky ochutnávaly – aţ nakonec bylo
po problému a bylo rozhodnuto, ţe paní Svobodová obdrţí čestné uznání za
speciální vzorek …. ☺
Ocenění byla rozdána a na finále zůstala oblíbená tombola, které
dominovaly řezy a dort, které zahrádkářům upekla paní J. Horáková a
nezbytný hrnec zelák, který kaţdoročně věnuje p. Ludvík Ševčík.
Tímto článkem bych chtěl poděkovat všem, kteří přinesli své vzorky, všem
co se podíleli na přípravě a průběhu zeliády a všem kteří degustovali nebo se
přišli jen podívat.

Po oficiální části schůze následovala volná zábava, jejíţ součástí bylo
občerstvení, degustace odrůdových jablek a posezení s debatou u skleniček
sudového vína.
15.2.2014 – Gořalka roku 2014 (ČZS+SD+OÚ)
Po úspěšné Zeliádě jsme v sobotu 15. února pokračovali v koštování –
tentokrát to byl alkohol – v soutěţi Gořalka roku 2014, kterou společně
pořádali hasiči a zahrádkáři za podpory obecního úřadu. V letošním ročníku
se sešli – pro nás zatím – nevídané počty vzorků. V kategorii pálenek to bylo
35 destilátů a v kategorii likérů 23 sladkých pokušení.
Toto obrovské kvantum vzorků bylo opět přinášeno za fanfár z opery Libuše
– tzn. prezidentské fanfáry a návštěvníci jim vzdali čest ve stoje.
Trochu problém byl zpočátku s degustátory. Po shlédnutí vystavené řady
vzorků se někteří zalekli, proto byla vytvořena jen jedna skupina
hodnotitelů, kteří museli ohodnotit všech 35 vzorků. Během asi půl hodiny
se počet degustátorů zvedl na 12, ale to uţ bylo pozdě rozdělovat
degustátory na dvě skupiny, neboť koštování uţ bylo v plném proudu. U
likérů byla situace jednodušší. Statečné ţeny se přesily vzorků ani směsice
barev a konzistenci nezalekly a s vervou se pustily do koštování. V kategorii
likérů odevzdalo své hodnocení 11 ţen . . .

Ještě bych chtěl poprosit všechny oceněné o recepty na jejich vzorky a
poprosit i vítěze z minulého ročníku o tyto recepty. Loni jsem to bohužel
nějak nedotáhl do konce. Můžete mi je předat osobně či vhodit do
schránky, nebo poslat e-mailem na adresu adamburda@seznam.cz.
Děkuji
2.2.2014 - Výroční členská schůze zahrádkářů (ČZS)
Po zeliádě, v neděli 2. února, proběhla v odpoledních hodinách, výroční
členská schůze zahrádkářů. V hlavní části proběhlo zhodnocení loňského
roku, informace o stavu majetku a hospodaření organizace, a jelikoţ byl
letos rok volební, proběhla volba členů výboru, kteří zůstali v nezměněné
sehrané sestavě.

Gořalka roku 2014

Těší nás, ţe naše akce uţ nejsou jen pro místní, kteří je bohuţel navštěvují
poslední dobou méně, ale díky propagaci v tisku a na netu je navštěvují i
lidé z regionu, kterým se přívětivost, domácké prostředí a dobrá nálada na
našich akcích líbí a znovu se k nám rádi vracejí….
Snad i proto účast přespolních návštěvníků a soutěţících zamíchala karty
v pořadí pálenek. Gořalkou roku 2014 se stala švestková pálenka p.
Františka Kubana z Přerova. 2. místo obsadila opět švestková p. Zdeňka
Mináta z Domamyslic a 3. místo obsadila meruňkovice p. Lubomíra
Karafiáta z Čehovic.
V kategorii likérů jsme však zůstali opět nepřemoţitelní. 1. místo získala p.
Jarmila Horáková s kokosovo-karamelovým likérem, 2. místo patřilo paní
Anně Pekárkové s karamelovým koňakem a 3. místo obsadila p. Jana
Svobodová s vaječným koňakem.
Závěrem ještě moje malá poznámka k hodnocení. S letošním – více neţ o
třetinu větším mnoţstvím vzorků v kaţdé kategorii, vznikaly i větší rozdíly
v konečných výsledcích. Asi budeme muset – pořádající hasiči a zahrádkáři
– před příštím ročníkem zváţit, zda nevytvořit v kategorii pálenek
podkategorie peckovin a ostatních a u likérů podkategorie krémových a
ostatních. Neboť kaţdá lihovina z rozdílných surovin má svou
charakteristickou chuť a je nesrovnatelné slaďoučké beylis s pikantní
višňovkou, nebo švestková s jablíčkem – kaţdé má svou specifickou chuť a
srovnávaly by se vzorky srovnatelné . . .
16.2.2014 - Setkání seniorů (OÚ)
Předjarní období je čas k setkávání lidí na různých společenských akcích.
V neděli 16. února odpoledne jsme vyuţili toho, ţe byla vyklizená košíkárna
po pátečním plesu Domova a sobotním koštu gořalek, a tak i my jsme mohli
vyuţít volné prostory k setkání se seniory z obce a z Domova u rybníka.
Pro návštěvníky setkání bylo připraveno několik zajímavých vystoupení.
Program začaly svým pásmem děti z mateřské školy, vystřídala je dvě
taneční vystoupení – paní Kurečkové a pana Plačka, dále paní Kalvodová
s panem Draţovským zazpívali dva hezké duety a první část odpoledne
zakončila pozdravem ředitelka Domova – Mgr. Marcela Burová a svým
krátkým ohlédnutím za uplynulým rokem starosta obce p. Eduard Novotný.
Po občerstvení v podobě smaţeného řízku a následného roznesení sudového
vína na stoly, následovalo další vystoupení, a to harmonikářského dua Pepa
a Vašek (pánové Josef Kuchař a Václav Nosek), kteří nejprve koncertovali
zpovzdálí a na mikrofon, ale s postupem času se svými harmonikami zasedli
mezi stoly a ţe víno na stolech bylo „zpěvné“, potvrzoval i fakt, ţe začal

nekonečný maratón písniček, kdy skončila jedna a někdo z návštěvníků
zanotoval začátek další a tak stále dokola aţ do půl osmé, kdyţ uţ
harmonikáři museli odjet. Ale absence hudebních nástrojů nebyla ţádnou
překáţkou pro místní zpěváky, kteří i bez doprovodu notovali do pozdního
večera….
1.3.2014 – Masopust 2014 (SDH)
Letošní zima-nezima, pomalu končila a nastal čas masopustní. I v tomto
roce se místní hasiči a další příznivci dávných tradic vyšňořili do kostýmů a
v sobotu 1. března v devět hodin ráno, přišli před Obecní úřad, aby z rukou
starosty převzali „právo“ nad obcí. Předání vţdy předchází tradiční
veršované ponaučení, na co všechno má Stárek s Policajty po dobu
masopustního veselí dbát. Po předání „práva“ Stárkovi a Stárkové a po
zvolené otázce „Čí je právo????“ a sborové odpovědi „našééééé!!!!“ se
průvod masek vydal na pouť obcí. Ani letos v průvodu nechyběli medvědář
s medvědem, policajti, kominík, cikánky, čarodějnice, zombie, letos se
s námi vydal dokonce i Druid.

Masopust 2014

Průvod opět nevynechal ani jedno stavení, aby mohl pozvat jeho obyvatele
na večerní veselici. Ţe se obec nenápadně a pozvolna rozrůstá o třetí a
čtvrtou řadu domů bylo poznat podle toho, ţe se letos maškary vrátily na
kratičkou polední pauzu téměř o hodinu později. A hlavně! – vydatně
nasyceni. Odmítnout ty spousty rozmanitých koblíţků, koláčků, jednohubek,
chlebíčků, bramboráčků, obloţených topinek a dalších a dalších pochutin,
bylo velmi obtíţné.
Co nesnědli, dostávali jako výsluţku do košíčků. Činili se i policajti. Jeden
prováděl na silnici kontrolu povozů a další také v rámci kontroly, přijímali a
nechávali si na šavle napíchnout klobásy, uzené či špeky. Neobvyklou byla i
výsluţka v podobě krásného, marcipánového, masopustního dortu, jenţ se
ponechal do večerní tomboly a který nám stejně jako na více našich akcích
během roku, věnovali manţelé Antoníčkovi.
Karavana se vrátila do košíkárny po celodenním putování aţ před pátou
hodinou. Utahaní a uchození, odkládali své masky a pomalu se vytráceli se
slibem na rtu – „za chvíli dojdu“, ale na večerní veselici se jich vrátil jen
zlomek.
I pozvaných usedlíků přišlo o něco méně neţ loni, ale ti co přišli, mohli
ochutnávat nakrájené masové kousky z výsluţky či koblíţky a další
pochutiny, které byly připraveny na stolech, kolem osmé hodiny se pak
podávala obvyklá vaječná smaţenice na cibuli, špeku a uzenině. Sálem zněla
hudba, ale uţ nebylo sil na tanečky…. Po vylosování ostatkové tomboly se
zajímavými cenami se návštěvníci pomalu vytráceli a i my pořádající jsme
šli domů, tentokrát ještě něco před půlnocí….
4.3.2014 – Pochovávání basy (SDH)
V úterý 4. března večer, po čtyřdenním veselí, které snad ani veselím nebylo
– dle toho, jak tato doba, kdy právo nad obcí bylo v rukou chasy, proběhla
v klidu a pohodě – přišel den pro rozloučení s basou, která si v klidu,
v koutě, po dobu čtyřicetidenního půstu, aţ do velikonoc ani nevrzne. Chasa
i krčmář nepodcenili přípravy na tento smuteční akt, ale stalo se to, co je
noční můrou všech pořadatelů a minimálně to hodně zamrzí kaţdého, kdo se
snaţí udělat něco pro ostatní: Nepřišli lidi . . .
V hospůdce v Bloudníku se nás sešla asi jen dvacítka, coţ je přibliţně třetina
počtu co v minulých letech. Ale i přesto probíhal program dle zaţitých
zvyklostí. Na stolech byly připraveny tácy s uzeným, klobásami, sekanou a
zeleninou, podávala se smaţená vajíčka na špeku, nechyběl ani kalíšek
pálenky. I tentokrát zasedal ostatkový soud, který projednal drobné i

závaţné přestupky proti ostatkovému veselí a během uplynulého roku
s případnými viníky je ihned ve zkráceném řízení řešil – buď pokutou ve
zlatě nebo pěti ranami palestrou na gatě. . . Byl zaznamenán i pokus o
úplatek, ale jelikoţ místní ostatkový soud je neúplatný, tak rozhodl, ţe
krabice od bot nemůţe být povaţována za úplatek a přijal ji. Vloţenou láhev
vína v krabici, kterou tam opravdu nikdo nečekal, přijal jako předmět
doličný do archívu a bude podrobena zkoumání. Před půlnocí přinesli kopaři
na márách nebohou barborku basu. Po smutečním rozloučení, které pronesl
velebníček a za doprovodu kvílejících plaček, jsme ji uloţili
k čtyřicetidennímu odpočinku. A pak uţ následoval okamţik, kdy stárek
vrátil aţ do příštího masopustu „právo“ zpět starostovi obce . . .
články připravil Petr Buriánek
Děkuji za všechny víceměřické seniory vedení Obecního úřadu, panu
starostovi a místostarostovi za přátelské a milé vzájemné setkání při
nedělním posezení – 16. února 2014. Díky patří všem, kteří se na zdárném
průběhu podíleli – členkám kulturní komise a pracovnicím obecního úřadu,
zástupcům uţivatelů Domova u rybníka i pracovnicím tamtéţ.
Potěšením pro všechny na začátku byl výstup dětí mateřské školy
s pedagogickými pracovnicemi. Všem přítomným vlili radost do srdce a
veselý úsměv na tvář. Pokud se stále píše a povídá o pesimismu, depresi a
naději ztracené, zde to senioři nepociťovali. Od 14.00 – 20.00 hod. zněl
košíkárnou zpěv, hudba, milá slova a veselí. Vedení obecního úřadu – panu
starostovi i místostarostovi se dařilo celý minulý rok vyvracet pozitivní
energií negativní náladu v této vesnici. To, co si předsevzali - opravovat a
obnovovat obecní majetek – opravu kaple sv. Floriana, Boţí muka, omlazení
mateřské školy pro nejmladší občánky, přestavba domu č.p. 109 na
Chráněné bydlení, zlepšení obsluţnosti a moderního prodeje v samoobsluze
pronajaté společnosti ENAPO, postupné vybudování inţenýrských sítí pro
nově budované domy v horní části obce, vybudování Muzea paměti a ţivota
obce, atd.. Za tím vším jsou stovky hodin práce při získávání dotací od
různých úřadů, ţádostí, zajištění firem, projektů, kontrola prací a snaha o
zhotovení v termínech. Vše se dělá pro obyvatele obce a o zábavu a náplň
volného času se starají střídavě hlavně organizace SDH a ČZS.
Za práci i těm nejmenovaným patří poděkování a přání, aby se do zdejšího
ţivota zapojili víc mladí a přistěhovaní občané, které moc vítáme.
Mgr. Věra Melíšková

Střípky z historie obce
- Školní výuka byla v obci zahájena v r. 1807 a to v domečku, který stál
v místě dnešního rodinného domu č.p. 51, kde v současnosti bydlí Alois a
Libuše Iránkovi. Předtím chodili ţáci do školy v Nezamyslicích.
- V r. 1832 byla postavena nová škola čp. 62 a to v místech, kde dosud stojí.
V r. 1895 byla k původní udově přistavena další a tím došlo k rozšíření na
dvoutřídní základní školu.
- Školní knihovna byla ve škole zaloţena v r. 1878 v počtu 116 svazků, v r.
1880 rozšířena o dalších 180 svazků. V r. 1934 bylo v knihovně 218 svazků
a v chudinské části knihovny 117 svazků.
- Počet obyvatel obce v r. 1894 byl 459 obyvatel. K 31.12.2013 byl počet
trvale přihlášených v obci včetně Domova u rybníka celkem 601 osob.
- V průběhu historie školy v obci byl v r. 1895 počet ţáků celkem 119,
v r. 1900 celkem 106 a z toho 54 chlapců a 52 děvčat. V r. 1975, který byl
posledním rokem výuky na škole v obci bylo zapsáno v 1-4. ročníku celkem
30 ţáků a ţákyň.
- Kamenné kříţe byly v obci postaveny:
-- v roce 1875 byl postaven kamenný kříţ u kaple sv. Floriána. Dílo
vytvořil kamenický mistr J. Bech z Kroměříţe.
-- první v r. 1896 postavila rodina Čechova na hranicích s katastrem
Němčice. V roce 1924 byl přemístěn na nově vybudovaný hřbitov, kde stojí
uprostřed. Stál 350 zlatých.
-- další, taktéţ z r. 1896 stál na katastrální hranici s Nezamyslicemi
v trati Trávníky. Po r. 1900 ve špatném stavu, poškozený, proveden převoz,
restaurování a je umístěn vedle Bloudníku. V letošním roce bude provedena
odbornou firmou restaurace díla
-- třetím, v témţe roce postaveným, je zčásti kamenný, zčásti kovový
kříţ u silnice z Němčic do Prostějova u Víceměřické lípy. Byl pořízen
z fondu Boţí muky za 150 zlatých.
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Pozvání všem
3.května 2014 – slavnost k 70. výročí zaloţení Sboru
dobrovolných hasičů s poţehnáním praporu, vysvěcením kapličky
v parku Domova. Účast přislíbil olomoucký arcibiskup Mons. Jan
Graubner
21. června 2014 – sjezd rodáků, bývalých i současných obyvatel obce
- slavnost k 90. výročí zahájení sociálních sluţeb v obci Řádem sester
Dominikánek, nyní Domov u rybníka, p.o.

Akce v nejbližším období
12. dubna - Den Země (OÚ) – den, kdy společně něco vykonáme pro
přírodu v našem okolí
30. dubna - Slet čarodějnic (OÚ, SDH, ČZS) – i letos zveme všechny malé
i velké na naše setkání čarodějnic a čarodějů. Zapojte se do této
recese a přijďte v masce i Vy! Sraz u Antoníčkového v 18 hod
3.května - Oslavy 70. výročí zaloţení SDH Víceměřice – ţehnání
hasičského praporu, nové kaple a zvonu v Domově u rybníka,
oslavy sv. Floriána – patrona hasičů a víceměřické hody (SDH
všechny akce proběhnou během celého dne v Bloudníku,
začátek průvodu v 9.30 hod. od kaple sv. Floriána (mši svatou
bude slouţit Mons. Jan Graubner a děkan Miroslav Hřib)
4.května - fotbal
7. června – víceměřický výšlap (ČZS) – start ve 14 hodin na chatě ve
Svodnici
21. června – setkání rodáků + oslavy 90. výročí zaloţení sociálních sluţeb
v obci

