Vážení spoluobčané,
zima končí a předává svou vládu jaru. Moc nás nepotrápila a
nepřekvapila. Za to nás překvapují nové zákony, každý se spoustou novel,
jakoby to měli zákonodárci od kusu. Postupně se ukazuje, jak náš život
komplikují a omezují. Zesložiťuje se činnost spolků. Není činnost, do které
by se neustále nezasahovalo. Senátor Jaroslav Kudera v projevu 19.3.2015
k projednávaným zákonům řekl: „to už nemá obdobu! O svobodu
přicházíme každý den. Až o ni přijdeme úplně, tak budeme říkat proboha, co
jsme to dopustili“.
Stále se připravuje nové dotační období, které má být více zaměřené na tak
zvané „měkké projekty“ (vzdělávání, sociální začleňování, sociálně
vyloučené osoby, snižování nezaměstnanosti). Dotační programy minulých
let budou jinak nastaveny. Programy mají postupně nabíhat. Bude posílena
pozice MAS – náš MAS Na cestě k prosperitě, s.z. Doloplazy, bude
hospodařit s větším rozpočtem. Zde budou mít možnost si požádat o
podporu podnikatelé, živnostníci, spolky působící na území MAS (není
podmínkou členství). Bylo by přínosem, kdyby bylo v MAS zastoupeno více
spolků, podnikatelů z obce. Obec podala několik žádostí o dotace, na opravu
kříže na hřbitově, opravu hasičské stříkačky PS 12, na obnovu a rozšíření
veřejného rozhlasu. Byly podány dvě významné žádosti, a to na prodloužení
splaškové kanalizace a výměnu oken na budově zámku.
Bohužel se zatím neobjevil dotační titul, na který by se dala napasovat
výstavba silnice v nové ulici. Hledáme možnosti, jak tuto cestu zrealizovat.
Chceme dodržet slib. Během měsíce dubna bude jasno, na co peníze
dostaneme a co se začne realizovat.
Všem přeji krásné velikonoční svátky.

NAŠE OBEC
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Eduard Novotný
starosta obce
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Nové vybavení v obecní knihovně

Usnesení č. 3/2014
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného 15. 12. 2014
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti OÚ od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p. o.
4. seznámení se sponzorskými dary za r. 2015 Domova u rybníka, p. o.
5. zprávu o činnosti MŠ
6. zprávu finančního výboru
7. zprávu kontrolního výboru
8. zprávy komisí
II. Schvaluje:
1. program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. ověřovatele zápisu: Jarmilu Zbožínkovou, Zdeňka Malčíka,
jmenování zapisovatelky Miluši Burešovou
3. rozpočtové opatření č. 4/2014 Domova u rybníka, p. o.
4. rozpočet MŠ Víceměřice na rok 2015
5. rozpočtové opatření Obce Víceměřice
6. rozpočet Obce Víceměřice na rok 2015
7. OZV č. 1/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Dodatek č. l k pachtovní smlouvě č. 780/2014, 853/2014, 854/2014,
855/2014 s AGD Tištín
9. Smlouvu na opravu kříže na hřbitově
10. Smlouvu o poskytování odborných služeb č. 120930/2014
11. žádost starosty o změnu funkce starosty na „uvolněný“
12. Zastupitelstvo uděluje starostovi zmocnění schvalovat veškeré
průtokové transfery, určené pro zřízené příspěvkové organizace,
schvalovat a provádět změny schváleného rozpočtu na rok 2014
formou rozpočtových opatření do výše - v rámci jednoho ukazatele
100000 Kč. Poté informovat zastupitelstvo obce o provedených
rozpočtových změnách.
III. Ukládá:
1. připomínkovat Plán obnovy obce na rok 2014-2020
odpovídají: zastupitelé
termín:
28. 2. 2015
2. připomínkovat Koncepci rozvoje obce Víceměřice v sociální oblasti
na rok 2015-2018
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odpovídají:
zastupitelé
termín:
28. 2. 2015
3. provádět výmazy předkupního práva obce na stavební pozemky
v případě, že byla provedena kolaudace
odpovídá:
starosta
termín:
průběžně
Usnesení č. 4/2015
z veřejného zasedání ZO Víceměřice, konaného dne 9. 2. 2015
Zastupitelstvo obce:
I. Bere na vědomí
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka p. o.
4. rozpočtové opatření č. 5/2014 Domova u rybníka p. o.
5. rozpočtové opatření obce č. 6/2014
6. použití sponzorských darů v Domova u rybníka p. o.
7. zprávu o ČOV a kanalizaci
8. zprávu finančního výboru
9. zprávu kontrolního výboru
10. zprávu investiční komise
11. zprávu komise pro dodržování obecně závazných vyhlášek
12. zprávu kulturní komise
13. nabídku D. A. S. pojišťovna právní ochrany, a. s.
14. možné pořízení kompostérů pro občany obce Víceměřice – MAS
Na cestě k prosperitě
15. žádost o rozšíření příjezdu k rodinnému domu z parc. č. 240/1 na
parc. č. 240/8 v k. ú. Víceměřice
16. podanou žádost na ÚP - VPP
17. žádost o koupi obecního pozemku – oddělení z parcely č. 240/1
18. zprávu p. Zdeňka Malčíka k žádosti pana Radači
II. Schvaluje:
1. program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce
2. ověřovatele zápisu: Zdeňka Malčíka, Jarmilu Zbožínkovou,
předkladatele návrhu na usnesení: Jarmilu Mézlovou, jmenování
zapisovatelky Miluši Burešovou
3. rozpočtové opatření č. 1/2015 Domova u rybníka p. o.
4. plán práce zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2015
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5. rozpočtový výhled obce Víceměřice na roky 2016-2018
6. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a firmou IWW
engeneering, s.r.o. – projektová dokumentace k akci „Energetické
úspory na MŠ v obci Víceměřice“
7. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a firmou IWW
engeneering, s.r.o. – zhotovení žádosti o poskytnutí dotace
k projektu „Energetické úspory na MŠ v obci Víceměřice“
8. smlouvu o dílo mezi obcí Víceměřice a firmou IWW
engeneering, s.r.o. – dodání energetického auditu na akci
„Energetické úspory na MŠ v obci Víceměřice“
9. podání žádosti o dotaci na opravu „Výměna oken na zámku
Domova u rybníka, p.o. ve Víceměřicích, Víceměřice č.p. 32“,
žádost podána na MPSV. Obec má zabezpečeny vlastní zdroje na
dofinancování investiční akce.
10. příkazní smlouvu mezi obcí Víceměřice a Bc. Lýdie Regéciová –
předmětem smlouvy je zajištění kvalifikovaných činností
v procesu zadání veřejné zakázky – výměna oken zámku
Domova u rybníka p. o.
11. podání žádosti na POV Olomouckého kraje – Bezdrátový rozhlas
v obci Víceměřice
12. uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 80/1 v k. ú. Víceměřice
13. navýšení částky ze stočného ve výši 1,50 Kč za m3 pro odvod do
rezervního fondu ČOV
14. uzavření smlouvy mezi Obcí Víceměřice a Mgr. Hana Mazalová,
předmětem smlouvy je provedení kontroly zavádění personálních
standardů kvality sociálních služeb v Domově u rybníka p. o.
15. žádost o finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Mažoretky Baby
Orionky Doloplazy
16. žádost o finanční příspěvek ve výši 300,- Kč pro Svaz tělesně
postižených v ČR, místní organizace Němčice nad Hanou
17. žádost o snížení nájemného za provozování pohostinství
v Bloudníku, snížení nájmu
o 1000,- Kč/měsíčně na období březen – červen 2015
18. plán obnovy obce na rok 2015 – 2020
19. přílohu č. 5 (dodatek č. 5) k úplnému znění zřizovací listiny
Domova u rybníka Víceměřice p. o. ze dne 10. 2. 2015 –
vymezení svěřeného majetku
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III.Ukládá:
1. přepracovat návrh OZV 1/2014 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
2. pokračovat ve vymáhání pohledávek vůči obci
******

Informace o stavu věcí veřejných: leden – březen 2015
v obci byly vyměněny odpadkové koše
v únoru proběhlo výběrové řízení na veřejně prospěšné práce v naší obci,
od března nastoupila jedna pracovnice, od dubna posílí naše zaměstnance
další dva pracovníci
- obec koupila pozemek – zahradu po paní Dedkové, na začátku obce ze
směru od Němčic – záměrem bude vybudování parčíku
Oceňujeme a děkujeme
- práci zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů při nočním zásahu
v domě č. 38
- práci všech spolků v obci při organizování akcí v prvním čtvrtletí tohoto
roku a doufáme, že budou pokračovat i nadále, během prvních tří měsíců
v roce bylo v obci pořádáno 8 akcí
- děkujeme paní Mgr. Melíškové za dlouholeté vedení obecní kroniky
- všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky, ve které se vybralo 7.193,-Kč,
děkujeme i všem koledníkům a jejich doprovodu
- děkujeme všem občanům, kteří odevzdali anonymní dotazník zastupitelstva
obce, odpovědi budou zpracovány a výsledky budou otištěny v dalším čísle
Naše obec
Negativní jevy
- volné běhaní psů po obci, opakovaný problém, žádáme majitele, aby si
zajistili výběh svých psů na svých pozemcích
- s volným pohybem psů po obci, ale i s „venčenými“ psy se zvyšuje výskyt
psích exkrementů na veřejném prostranství
- začíná nám jaro a s tím bude souviset častější používání odpočívadla za
kapličkou, jediná rada pro ty, kteří odpočívadlo využívají: „Pokud si
odpočívadlo zničíte, nové se pořizovat nebude.“
- zvyšuje se výskyt mastných skvrn na pozemních komunikací způsobený
unikajícím olejem z automobilů, žádáme majitele o kontrolu svých
dopravních prostředků
- v obci je dostatek kontejnerů pro třídění odpadu, proto žádáme občany o
udržování pořádku i kolem kontejnerů
-

Jarmila Mézlová, místostarostka
6

Ze života mateřské školy
Jak se mají děti v místní školičce?
Po vánočních prázdninách jsme se konečně sešli opět v plném počtu a
doufáme, že období chřipek je už snad definitivně za námi. Hned v prvním
týdnu jsme tedy mohli dohnat to, co jsme nestihli koncem roku. Sešli jsme
se ve školce 6. ledna společně s rodiči a rodinnými příslušníky, abychom
dětem předali od Ježíška vánoční dárečky, kterých si všichni do sytosti
mohli užít a užívají si je dodnes.
12. ledna navštívila naši školku paní zástupkyně Mgr. Ječmínková ze ZŠ
Nezamyslice, domluvit se na podrobnostech k zápisu našich dětí k povinné
školní docházce. 15. ledna jsme vyslali děti s jejich rodiči na zápis. Děti se
na něj průběžně připravovaly, ale přesto byly nervózní a plné očekávání.
Ještě hůře to však prožívali rodiče a nedočkavě očekávali výsledky zápisu.
Zápisu se tento školní rok zúčastnilo 7 dětí, z nichž 4 nastoupí k povinné
školní docházce na ZŠ Masarykova Nezamyslice a tři z nich budou mít
odklad školní docházky. Dvě zůstávají i nadále v naší školce a jeden chlapec
přestoupí na zvláštní logopedickou školku do Prostějova. Logopedických
vad v naší republice stále přibývá, a proto naše školka spolupracuje již
čtvrtým rokem s klinickou logopedkou p. Mgr. Finkesovou, kterou mohou
rodiče se svými dětmi pravidelně navštěvovat. Je už na rodičích zda toho
využívají či ne. I pracovnice školky se pravidelně věnují v rámci řízených
činností, ale i průběžně během dne logopedické prevenci dětí, dle
rámcového programu MŠ Víceměřice – gymnastika mluvidel, artikulační
cvičení atd.
Dalším pro MŠ důležitým dnem byl čtvrtek 15. 1. 2015, kdy se konal zápis
dětí do naší školky na školní rok 2015 – 2016. Byli jsme plni očekávání, zda
se školka na příští rok zaplní a zda rozhodnutí navýšit kapacitu zdejší školy
bylo správné. Dětí nám příští rok odejde celkem 6 /jedno dítě se odstěhuje/.
K dnešnímu dni již můžeme konstatovat, že na příští školní rok jsme přijali
nových 6 dětí, což značí, že školka bude opět naplněná na 100%. Odmítnout
jsme nemuseli ani jednoho zájemce. Z toho máme všichni opravdu radost.
Ale nyní už se zase vraťme k našim dětem. Za první čtvrtletí toho zvládly
opravdu hodně.
Předvedly na maškarním bále s tématem „český večerníček“ krásné
vystoupení, děkujeme místním hasičům za milé pozvání a těšíme se na další
spolupráci. Další prezentací MŠ na veřejnosti bylo vystoupení na setkání
seniorů, které proběhlo v režii Obce Víceměřice dne 8. 3. 2015 a děti tu
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zatancovaly, zazpívaly a zahrály krátkou scénku na téma „zdraví“, které je
pro všechny jistě tím nejdůležitějším. Doufáme, že svým vystoupením se
dětem podařilo vykouzlit nejeden úsměv na tvářích svých babiček, tetiček a
vůbec všech přítomných. Snažíme se dětem také zprostředkovávat kulturní
zážitky, a proto každý měsíc navštěvujeme pravidelně divadlo v Němčicích
nad Hanou – tentokrát to byla představení „Perníková chaloupka“ a pohádka
„O strašně líném Honzovi“.
V současné době se s dětmi věnujeme přírodě a očekáváme příchod jara.
Snažíme se u dětí upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou,
seznamujeme se se světem rostlin, zvířátky a jejich mláďaty a drobnými
živočichy. Nezapomínáme ani na české tradice a seznamujeme je se
starými zvyky a obyčeji. Jarní počasí a sluníčko přímo vybízí k vycházkám
do přírody, kde už děti pozorují první jarní kytičky – sněženky, bledule,
krokusy, sedmikrásky, podběl..... Nejraději však chodíme k zahradě Domova
u rybníka, kde rádi pozorují zvířátka a jejich mláďátka. Na jaře se probouzí
nejen příroda, lidé mají více energie a více se na sebe usmívají. Všichni jsme
se po zimě opět dočkali jara a do našich všedních dnů opět pronikají první
paprsky teplého sluníčka....
Jitka Tihelková, DiS
ředitelka

vystoupení dětí z MŠ na setkání seniorů
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Dění v Domově u rybníka Víceměřice
Vážení čtenáři, dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým čtvrtletím.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Ani v zimě jsme nezaháleli a pro uživatele jsme připravili několik akcí.
V lednu byli uživatelé ze VII. oddělení plavat v aquaparku ve Vyškově a
26. 1. pro všechny sportovce pořádali instruktoři Sportovní dopoledne
v ,,košíkárně“. Dále probíhala muzikoterapie, canisterapie a kuželky ve
Šternberku. Na každém oddělení připravovali pro své uživatele program
instruktoři – pečení koláčů, hraní na hudební nástroje, cvičení, vycházky po
okolí, ruční tvorba. Akce, které byly připravené na únor, se nakonec
nekonaly z důvodu chřipkové epidemie.
V březnu si obyvatelé ze všech poskytovaných služeb zatančí na Jarní
zábavě, kam přijedou i hosté ze spřátelených zařízení. Také budeme 19. 3.
pořádat ,,Pepíkovský turnaj“ ve stolním tenise, kam se sjedou se sportovci
až z deseti domovů. Za tuto akci patří velký dík paní Lence Trněné a jejím
kolegům a kolegyním, kteří tuto sportovní událost připravili.
A kapelu ,,Kluci“ čeká i první hudební vystoupení ve Šternberku.
Blanka Novotná
vedoucí přímé obslužné péče
Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem
I na DS a DZR probíhaly různé aktivizační činnosti. Pravidelné trénování
paměti, reminiscence, cvičení na židlích, háčkování, pletení, výtvarná
činnost, zpěv oblíbených písní, vycházky po okolí a další činnosti dle zájmu
a přání. Také senioři navštívili keramickou dílnu, kde vytvářeli výrobky
s jarní tématikou. Oblíbenou aktivitou je nyní pečení. Na DS i DZR byly
před vánocemi zakoupeny minitrouby, které senioři hojně využívají a
s pomocí personálu si pečou různé dobroty.
Někteří naši obyvatelé se účastní Klubu seniorů, který bývá 1x za 14 dní ve
společenské místnosti Domova u rybníka a scházejí se zde se seniory z obce.
Měli jsme naplánované vystoupení MŠ a Valentýnskou zábavu, které ale
musely být z důvodu chřipkové epidemie odloženy. Dne 8. 3. proběhlo
posezení se seniory z obce v košíkárně a další společenské akce budou
následovat. Od 1. 1. 2015 byla služba na DS rozšířena o 8 míst a na DZR o
15 míst.
Bc. Jiřina Ondráková, DiS
pracovník v soc. službách
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Chráněné bydlení
Začátek roku uživatelé na Chráněném bydlení započali oslavou narozenin
dvou uživatelů. Společně připravili dort a narozeninovou oslavu. Všichni
navštěvují pravidelně aktivizační činnosti jako je hospodářství, košíkářská a
tkalcovská dílna a dále pak v odpoledních hodinách divadelní a sportovní
kroužek, ve kterém dosahují výborných výsledků.
Nyní se splní přání našich uživatelů, a to zbudováním ,,kotců“ pro psy. Také
jsme jeli na výlet na Velehrad, kde jsme již po několikáté navštívili
Chráněné bydlení Sv. Cyrila a Metoděje. Návštěva zde probíhá ve velmi
příjemném a přátelském prostředí. Uživatelé z Domova u rybníka dochází
do aktivizačních místností, kde je pro ně připraven pracovní, výtvarný a
keramický kroužek. Keramický kroužek je přístupný i pro veřejnost, a to
každé úterý v době od 16-18 hod.
Bc. Tereza Mrkvová
pracovník v soc. službách

Ze společenského života v obci
27. 12. 2014 – Z Kozlova až na Předinu (SDH, ČZS, KOPR)
Na sklonku loňského roku jsme nezapomněli a jako už po několik let, tak i
tentokrát jsme se vydali na celodenní, pohodovou, sedmnácti-kilometrovou
procházku na Předinu a zpátky, která se uskutečnila 27. prosince a je
takovou nenásilnou redukcí vánočních kalorií a zároveň i aktivním
odpočinkem při povánočním lenošení. Hned ráno vykukující sluníčko
slibovalo hezký den, který se také uskutečnil. Polní cesty byly vyfoukané
z předešlých dní a lehce přimrzlé, co víc si přát?! Na startu na Kozlově se
nás začalo scházet víc a víc, což naznačovalo na letošní rekord v účasti,
který pak opravdu byl. Od Vyhlídky směrem k vysílači nás vyrazilo celkem
23 a dva psi. Během několika kroků jsme se pěkně rozehřáli a cesta začala
pomalu ubývat. Nad Poličkami se k nám připojili další čtyři pochodníci,
takže se naše skupina rozrostla na zatím nevídaných 27 účastníků. Mezi
zimními turisty se objevily známé tváře, které s námi trasu absolvovaly
poněkolikáté, ale i „nováčci“, kteří se letos vydali prvně. Cestou jsme
dodržovali bezpečnostní přestávky a nezapomínali na povolený doping,
který měl téměř každý ve svém batůžku. Ve slunečném dni cesta krásně
ubíhala a kolem dvanácté hodiny jsme byli, suchou nohou až u vysílače, kde
už bylo připravené občerstvení od našich podporovatelů, které přivezl jako
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obvykle starosta hasičů. Po občerstvení opečeným kabanosem na minivatře,
zahřáti teplým čajem, následoval čas na poezii, která i letos, již po šesté,
připomněla zajímavé události roku.
Po polední pauze jsme stále v krásném počasí, pokračovali nazpět domů.
V Hradčanech nás očekával náš příznivec Pavel, který nám opět narušil
životosprávu a pohostil před domem účastníky cukrovím a slivovicí. No a
tady se dosud spořádaný chumel pochodníků začal pomalu trhat na skupiny,
které – každá zvlášť, svým tempem, dorazila do naší hasičárny, kde byl
konec pochodu. Všichni účastníci zde obdrželi památeční „léstek“, že došli.
Na závěrečné občerstvení zde byly připraveny chlebíčky a pivo, či káva
nebo čaj, které proběhlo díky podpoře hasičů a zahrádkářů, kteří na tuto akci
přispívají. Po občerstvení a ocenění jsme dopíjeli nespotřebovaný doping
z trasy a pak sladce unaveni jsme se rozcházeli k domovům.
–P.B.31. 12. 2014 – Silvestrovský ohňostroj (SDH)
Nevím, zda jste si toho také všimli, ale poslední den roku už poněkolikáté
vychází na 31. prosince, kdy má svůj svátek Silvestr. No a na tento poslední
den roku připravují už několik let místní hasiči společně s obecním úřadem,
slavnostní ohňostroj. Ten letošní už byl desátý v řadě. Jeho průběh mezi
sedmnáctou a osmnáctou hodinou je zvolen záměrně, tak aby si ho užili i
děti, ale tento čas je optimální i pro dospělé. V klidu se projdou k zámku, po
celodenním posedávání u televize, potkají se se známými, uvidí světelnou
show a pak si v pohodě a v klidu mohou udělat svůj večerní program dle
libosti. I letos už se před pátou scházeli ze všech stran davy lidí, tentokrát
jsme měli pro automobilisty připravené i záchytné parkoviště na farmě, které
nebylo až tak využité, neboť spousta návštěvníků se do Víceměřic, díky
krásnému počasí, vydala pěšky. U zámku už je čekali pořádající hasiči
s občerstvením, k snědku – či zahřátí, i pro děti byl připraven mls na zub a
dětské šampíčko a samozřejmě i jejich dětský šestiminutový ohňostroj, a po
chvíli se pak rozzářil i ten velký silvestrovský. Střelmistři opět nezklamali a
sestavili nám ohňostroj ladící s hudbou a vzrůstající razancí. Letos byl o
poznání delší (14,30 minut) a efektnější. A i proto po jeho skončení sklidil
zasloužený obdivný potlesk. Návštěvníci naší víceměřické ohňové show ani
letos nebyli zklamáni a spokojeně se rozcházeli domů. Tento ohňostroj byl
slavnostní tečkou za akcemi, pořádanými hasiči během celého roku. Ty
další, tradiční, už budou probíhat v roce novém.
-P.B.11

31. 12. 2014 – Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
V posledním dni minulého roku jsme neporušili tradici a před půlnocí jsme se opět
individuálně vydali do tiché noci, na vrchol Kozlova, abychom společně přivítali
Nový rok, uprostřed přírody. I letos nadšenci ze zahrádkářů vytáhli svou
cateringovou kárku do strmého kopce, aby příchozím nabídli na zahřátí teplý čaj a
k půlnočnímu přípitku lahve sektu, jež pro účastníky nočního výšlapu zahrádkáři
pravidelně věnují. Letošní ročník (teď už vlastně loňský) se opět krásně vydařil.
Byla bezvětrná, jasná noc, s teplotou okolo nuly a tyto příznivé podmínky
umožňovaly krásný rozhled na půlnoční, ohňostrůjnou hru světel, v dalekém i
blízkém okolí. Tuto nádhernou podívanou společně shlédlo a zároveň se i přivítalo
v Novém roce, na čtyřicet příznivců této půlnoční vycházky.
– P.B.23. 1. 2015 – Hasičský ples (SDH)
První společenskou akcí v novém roce byl 23. ledna tradiční hasičský bál. Letos byl
o týden později, jelikož hudba neměla dříve volný termín. Po loňských
zkušenostech, kdy se datum plesu kryl s plesy okolními, jsme tento posun uvítali;
ale paradoxně – změnu termínu svých plesů provedli i ostatní. Takže nakonec letos
opět současně s námi probíhal hasičský ples v Doloplazích, Dobromilicích a
v Nezamyslicích. Přesto jsme na tom asi byli nejlépe ve srovnání v kapacitě sálu a
návštěvnosti. U nás téměř se stovkou návštěvníků jsme měli skoro zaplněnou
košíkárnu, což okolní sbory se stejnou a menší návštěvností říci nemohly. Snad
k nám návštěvníky přilákala pohodová hudba v podání skupiny Yantar, nebo
příjemná domácí atmosféra plesu, nebo snad bohatá tombola, či dobré
občerstvení?? Kdo ví . . . Podstatné je, že ples byl úspěšný, Parket se zaplnil brzy,
návštěvníci se občerstvovali sudovými i lahvovými víny a ostatními nápoji, kdo
měl hlad, mohl si dát šťavnatý řízek či chlebíčky, nechyběl ani domácí bufet. I
tombola byla plná zajímavých a hodnotných cen, takže mnozí hosté měli i dobrý
pocit z pěkné výhry. Mezi hlavními cenami, pominu-li domácí spotřebiče, panovaly
řezy, rolády a dort ve tvaru smotané hasičské hadice, nerozeznatelný od originálu,
který věnovali manželé Antoníčkovi. Po celý večer se lidé dobře bavili a konec
plesu se dvakrát natahoval. I to svědčí o tom, že se první hasičská akce v roce 2015,
vydařila.
-P.B.-
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24. 1. 2015 – Dětské šibřinky (SDH)
Po úspěšném plese, kde se v pátek pobavili dospělí, následovaly jako obvykle hned
v sobotu, dětské šibřinky s podtitulem „Večerníčkův den“. Jak už napověděl název
zábavného odpoledne, začaly se s úderem druhé, trousit různé pohádkové a
večerníčkové bytosti a postavičky. Na sále je přivítal dospělácký motýl Emanuel
s Makovou panenkou, Rumcajs, Manka a „Cipíska“ z lesa Řáholce a nechyběl ani
vládce hor – Krakonoš. Pak už následovalo pohádkové vystoupení dětí z mateřské
školy, které sklidilo velký aplaus. Tady musím ještě podotknout, že dospělé
pohádkové postavy, paní učitelky, žáčci i ostatní děti a jejich maminky, si dali na
tvorbě kostýmů móoc záležet, neboť byly naprosto dokonalé. Po vystoupení dětí
následovaly obvyklé soutěže, kde se děti bavily při hrách. Mnohé už ale
pokukovaly po cenách v tombole, které byly opravdu lákavé. Nejlákavější byly –
jako tradičně – ty sladké. Osm hasičských minidortů a jeden marcipánový
s postavičkou Večerníčka na svém univerzálním přibližovadle, který věnovali
manželé Antoníčkovi. I letošní tah byl pro spoustu cen rozdělen do dvou etap. Ve
finále se pak střídaly dorty a dětská šampíčka a jedna z hlavních cen byl i plyšový
Večerníček, který mimo dalších cen věnovala p. Margita Mézlová. Poděkování ale
patří i dalším sponzorům – AG Tištín, OÚ a spoustě dalších, kteří svými dárečky
rozzářili dětské oči. Odpoledne pozvolna ubíhalo, děti začaly být unavené, část
večer plesajících rodičů taktéž a o pořádajících hasičích ani nemluvě. Uspořádat
tyhle dvě akce po sobě je pěkný zápřah. Chystání sálu probíhá už ve čtvrtek,
v pátek průběžně po celý den (kdo má volno) naváží materiál a proviant, pak se
rychle převléknout do uniforem a před osmou už vítat návštěvníky plesu.
Pořadatelé samozřejmě domů odchází až po odchodu posledního návštěvníka a
hudby a po zevrubném úklidu, což bývá po čtvrté, spíše však páté hodině ranní. No
a v devět už v pohotovosti zpět na sále, doplnit zásoby, uklidit, na oběd se jen doma
ukázat a ve třináct hodin už zase zpátky na sále vítat a obsluhovat hosty. Ještě, že
skupinka tradičních, skalních pořadatelů má tak tolerantní manželky, které ví, že
když je akce, tak si jich doma moc neužijí . . . . To byl jeden takový nástin pro
nezasvěcené, jak probíhají organizační záležitosti kolem akcí. Největší odměnou
pořádajících je, když se sál zaplní, tak jako tentokrát a lidé se baví. Letošní šibřinky
už jsou minulostí a pořadatelé už teď přemýšlí nad příštím tématem . . . .
-P.B.31. 1. 2015 – Zeliáda 2015 (ČZS)
Rok uběhl jako voda a opět nastal čas na každoroční degustační soutěž Zeliádu,
která se letos pyšnila v názvu číslovkou osm, jež značilo, že už probíhal osmý
ročník této soutěže. Datum letošní Zeliády byl letos určen na sobotu 31. ledna.
Vzorky do soutěže se začaly vybírat již v pátek večer, u mne doma, a příjem pak
pokračoval v sobotu od 13. hod. přímo v košíkárně. Na poslední chvíli jsme přijali
během půlhodinového kalupu, téměř sto vzorků, které doplnily ty vybrané
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z předchozího dne a rekordních 148 vzorků zakonzervovaných zelenin a ovoce.
Myslel jsem si, že loňských 144 zavařenin bylo maximum, ale letos to bylo ještě o
4 více. Ale myslím si, že tohle už je opravdu strop a tendence bude v příštích letech
spíše klesající.
Kolem půl druhé začal maraton chystání vzorků na tácky a servírování na
nazdobené stoly. I přesto, že kolektiv vychystávaček se brzy sehrál a běželo to vše
jako na drátkách, stejně se nám díky velkému množství vzorků, nepodařilo vše na
stoly připravit na oficiální začátek ve 14 hodin, ale o něco později. Přítomní
alespoň mohli sledovat, co je při přípravě soutěžních pochutin, zainteresováno lidí.
Ve 14,30 jsme už mohli slavnostně přivítat návštěvníky a pozvat je po malé
instruktáži a seznámení s pravidly, k oficiálnímu degustování. A bylo opravdu
degustovat co! V kategorii zelí se sešlo 19 vzorků, u okurků to bylo 24 vzorků,
přílohových zelenin bylo 33. Ovocné mlsy tentokrát byly rozděleny do podskupin:
kompoty – s 28 vzorky, marmelády a džemy, kde soutěžilo 32 vzorků, domácí
medy se 7 vzorky a kategorie ostatní se 6 vzorky; zde našly své místo pečené čaje,
rajčata s rumem či ořechové škvarky – speciality, které nebylo možné zařadit do
jiných skupin.

návštěvníci Zeliády
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A pak už se degustovalo. Stoly byly v obležení odborných ochutnávačů z řad
návštěvníků, kteří své pocity a chutě zaznamenávali do degustačních lístků. Nebyla
to práce jednoduchá, museli vždy ochutnat a ohodnotit všechny vzorky v kategorii.
Obdivuji ty, co ohodnotili kategorií několik a dva lidé, podle svých slov
(degustační lístky byly anonymní), ochutnali dokonce všech 148 vzorků . . . .
Sčítací komisi, která letos byla posílena, se sešlo na 120 platných degustačních
lístků ze všech kategorií. A pak se počítalo a počítalo a dle výsledků se vyplňovaly
diplomy. Návštěvníci si už mezitím mohli volně degustovat jednotlivé vzorky,
které je zaujaly, občerstvit se, pobesedovat nebo zakoupit lístky do Zeliádové
tomboly. No a pak už nastal okamžik k vyhlašování vítězů.

Zelí – 19 vzorků:

1. Jana Štéblová
2. Všianská Zdena (Čelčice)
3. Mraček Jaromír (Němčice n/H)

Okurky – 24 vzorků:

1. Ladislav Křepelka (Unčice)
2. Štéblová Jana
3. Novotná Hana (Čechovice)

Přílohové zeleniny – 33 vzorků:
1. Jendrišáková Selma (Přerov)-čalamáda
2. Sedláčková Eva (Tištín) – červená řepa s křenem
3. Buriánek Petr – červené kapie
Kompoty – 28 vzorků:
1. Horáková Jarmila – Bělice
2. Nemelová Jana – dýně
3. Buriánek Petr – třešně s rybízem
Marmelády – 32 vzorků:
1. Novotná Blanka – malina+višeň
2. Nemelová Pavla (PV) – malinová
3. Vytlačilová Jana – jahodový džem
Domácí mlsy – 7 vzorků:
1. Horáková Jarmila – bezinkový med
2. Štéblová Jana – pampeliškový med
3. Buriánek Petr – bezinkový med
Ostatní – 6 vzorků:

1. Novotná Blanka – pečený čaj
2. Horáková Jarmila – pečený čaj
3. Buriánková Marie (Dřevnovice) – ořechové
škvarky
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Bohužel se vloudila malá chybička a vytiskli jsme málo diplomů, takže třem
oceněným jsme při slavnostním vyhlašování diplomy nepředali a napravili jsme to
až později. Po vyhlášení pořadí v soutěži jsme pokračovali tahem tomboly, kde
kromě dárků se zahrádkářskou tématikou, vévodili v popředí pleskačky jablíčkové
a řezy a rolády, které pro zahrádkáře tradičně upeče p. Jarka Horáková. Jako hlavní
cena nechyběl ani tradiční hrnec zelák, který nám už po osmé věnoval p. Ludvík
Ševčík.
Letošní Zeliáda je za námi a zbývá už jen krátké zhodnocení. Především chci
poděkovat všem, kteří nám dodávají vzorky. Jsou už ze širokého okolí. Němčic,
Tištína, Pivína, Čelčíc, Čechovic, Domamyslic, Prostějova nebo z Přerova. Dále
bych chtěl poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se podílejí na přípravě vzorků,
stolů, prostor a dalších náležitostí před zahájením soutěže.
A nakonec chci poděkovat všem, kteří přišli, degustovali a bavili se společně
s námi. Ostatní můžou jen tiše závidět. Anebo příští rok přijdete za námi strávit
příjemné odpoledne i Vy??? Kdo ví, ...
-P.B.1. 2. 2015 – Výroční schůze zahrádkářů (ČZS)
V neděli 1. února odpoledne, se členové víceměřického zahrádkářského spolku
sešli, aby na výroční členské schůzi, zhodnotili uplynulý rok, projednali a domluvili
se, co je bude očekávat v roce letošním.
Po tradičních oficiálních bodech schůze, kde patří výroční zpráva předsedy,
místopředsedy, dále zprávy pokladníka, hospodáře a revizní komise, následovala
krátká diskuze a po skončení oficiálního programu pak občerstvení, degustace
několika druhů odrůdových jablek, prohlídka kronik a fotografií z akcí a pak
závěrečná beseda u skleničky vína.
-P.B.14. 2. 2015 – Ostatky a ostatková zábava (SDH)
Letošní zima – nezima, tak nějak uběhla a nastal čas masopustní. Letos připadl
začátek již na 14. února.
I letos se sešla vesnická chasa, aby v masopustních kostýmech vyrazila do ulic.
Účast masek byla letos o něco slabší, i díky konjunktuře, kdy je na zaměstnance
kladen požadavek – pracovat i o víkendech, nebo kvůli viróze chřipky, která se
právě nesla zemí, ale i přesto Stárka a Stárkovou v hanáckých krojích, doprovodilo
dalších asi 20 masek.
V lehce mrazivém ránu průvod vyrazil z košíkárny, na svou pouť obcí, kolem 9.
hodiny a jejich první cesta vedla na OÚ, požádat starostu, zda jim svěří Právo nad
obcí. Starosta jim Právo předal a k posilnění na celodenní cestu jim jako obvykle,
nabídl šamprličku mléka . . . (pro většinu alergiků ve skupině, byla i slivovice).
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Kolem šesté se košíkárna pomalu začala zaplňovat dospělými i dětmi, hrála
náladová hudba, probíraly se zážitky z odpoledne. Na osmou hodinu se nám
podařilo usmažit vajíčka – tzv. „vaječinu“, na kterou padlo 2 kg cibule, 3 kg špeku
a klobás a 150 vajec, která nazdobena okurky a s čerstvým chlebem, nebyla dle
prázdných vrácených misek snad nikým odmítnuta.
Po občerstvení následoval ostatkový soud. V tribunálu zasedal kromě Stárka a
Stárkové, čerstvě rychle doštudovaný soudce – novic – zvaný Plzeňák – pan
Fčelka. Dle počtu předvolaných a odsouzených se zapracoval velice rychle, ale
tresty byly spíše výchovné. Rozsudky ve formě fyzických trestů, vhodné
k zapamatování, vykonával přiměřenou silou zkušený policajt.
Po skončení zasedání tribunálu a vykonání ostatkového práva, následovalo další
překvapení chuťových buněk v podobě čerstvě upečené sekané, vylepšené uzeným
masem z ranního putování. Tato sekaná opět neměla chybu. Po posilnění nastal čas
na tombolu, která obsahovala snad 100 položek a vévodily jí rolády a řezy od
hasičů a jako hlavní cena – marcipánový dort ve tvaru naplněného ostatkového
košíku, který věnovali manželé Antoníčkovi.
Ostatky 2015
A pak už chasa, v čele s Právem, jež po celou dobu nosí Stárek se Stárkovou,
vyrazili na obvyklou každoroční trasu. V průběhu je následovali 3 policajti,
medvědář s medvědem, cikánky, tulačka, Mexičan, Zorro, černá vdova, Rusalka,
hasič a další. Na cestu jim vyhrávala harmonika s vozembouchem. Také letos vedly
první kroky do obchodu a pak už vzhůru do kopce, kolem bytovky, novou
zástavbou v kopci, do druhé ulice a pak, starou zástavbou v kopci dolů, až
k Mlatům a Novou ulicí na krátkou přestávku do košíkárny. Tento horní konec jim
díky novým obyvatelům, zabral téměř 5 hodin. Po malé pauzičce a ohřátí (i když
venku občas prosvítalo sluníčko), pokračovali Návsí, na Zábraní, do Školní ulice a
na závěr jim zůstaly Chaloupky. Všechny navštívené obyvatele zvali postupně na
večerní Ostatkovou veselici, každému zahráli a kdo chtěl, mohl si dát taneček
s medvědem. Za pozvání je lidé obdarovávali zahřívacími tekutinami s „volty“ i
bez a nepřeberným množstvím pochoutek: chlebíčků, klobás, bramboráčků,
jednohubek, koblížků, koláčků a moučníků, policajtům na šavli napichovali uzené a
klobásy, do košíku cigánek se stěhovala vajíčka, zavařené okurky, tlačenka, sýr a
další proviant. Svou krátkou ostatkovou službu si vychutnával i ostatkový policajt,
který kontroloval projíždějící auta, zda jim nerachotí výfuk, či nám netrousí
neumytým vozem špínu na dědině, nevynechal ani své projíždějící kolegy ve
voze…. Z téměř celodenní pouti se průvod vrátil, sice na několik etap, ale beze
ztrát, až kolem páté hodiny. To už ale probíhaly přípravy na veselici, krájelo se
přinesené maso a pochutiny na kousky, nachystané tácy se roznášely na stoly, když
už byly koblížky a koláčky, krájela se cibule, špeky a klobásy jako základ pod
vajíčka a roztáčelo se pivo.
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Po tahu se už pomalu blížila půlnoc a letos mimořádně (kvůli pracovnímu vytížení
„chasy“ i dalších návštěvníků během týdne), proběhlo pochovávání basy již
v sobotu večer. Smuteční průvod s nebožkou basou vedly také pro tentokrát,
premiérově nový velebníček, který se za nás za všechny důstojně rozloučil s naší
nebožkou Barborou-basou. Jeho dojemná smuteční řeč byla několikráte přerušena
kvílením místních plaček a ostatních pozůstalých. A pak už Barborka spočinula,
přikrytá v koutě a 40 dní půstu až do velikonoc si ani nevrzne. . . . .
Na závěr večera předal Stárek se Stárkovou po jednodenním vládnutí nad obcí
Právo nazpět starostovi obce, a ten pak „chase“, všem občanům a zejména
pořádajícím hasičům poděkoval za důstojné udržování tradic v obci.
P.S.
Během večera padla otázka, co by se dělo, kdyby se ztratilo Právo.
Když se ho podaří ukrást přespolním a chtějí ho vrátit – většinou bývá výkupným
gořalka nebo bečka piva.
Pokud by totéž udělal někdo z místních, třebas jen v žertu:
za prvé - je to proti logice – ukrást si něco, co mi bylo svěřeno a za druhé – je to u
odhalení místo výkupného, tak maximálně o přesdržťku ☺.
Doufám, že odpověď je vyčerpávající ☺ a budeme se společně v obci bavit při
udržování tradic i nadále
-P.B.-

Klub důchodců
Na sklonku minulého roku odsouhlasilo návrh na založení „Klubu důchodců“
v naší obci několik ochotných lidí. Vedení klubu stačilo ještě do Silvestra svolat
všechny důchodce do zasedačky obecního úřadu, kde pan Ševčík seznámil
přítomné s představou poslání a činností klubu. Na tom prvním setkání, které je
možno považovat za termín „založení klubu“, byl zvolen i jeho výbor a byl přijat
rámcový plán činnosti na období prvního pololetí.
Podařilo se dohodnout prospěšnou spolupráci s vedením Domova u rybníka, kdy
paní ředitelka nabídla ke schůzkám velmi vhodnou místnost Klubu a také účast
zájemců z velkého počtu uživatelů Domova.
Velkým překvapením byla účast tří desítek občanů na první akci klubu, a to na
ohlášené přednášce p. Outraty o nejstarší historii obce. Nejmilejším překvapením
však bylo především zaujetí a pozornost zájemců a posluchačů o toto téma.
Ani druhé setkání nezklamalo. Psí počasí ve čtvrtek 29. ledna se určitě podílelo na
menší návštěvě, ale dvacítka občanů se po hodinovém příjemném posezení,
seznámení a pobesedování s dosud neznámými a několika zábavnými
společenskými hrami, se spokojeně vracela do svých domovů s rozhodnutím,
19

že přijdou opět a zdá se, že životaschopná sazenička se ujala a že bude žít a přinese
dobré ovoce pro stárnoucí občany naší obce.

Setkání seniorů 8. 3. 2015 v košíkárně
Plán činnosti Klubu důchodců na II. Q 2015
9. 4. volná zábava, společenské hry
23. 4. beseda k 70. výročí konce II. sv. války, osvobození naší obce
14. 5. 3. část besedy – Historie naší obce – 20. století
28. 5. volná zábava, společenské hry
11. 6. beseda na předem dané téma
25. 6. volná zábava, společenské hry
Všechny akce jsou plánovány se začátkem 15,00 hod. v kulturní místnosti Domova
u rybníka, p.o. ve Víceměřicích. Případná změna bude členům Klubu oznámena
písemně, pro veřejnost rozhlasem.
Mgr. Bohumil Outrata
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Kam s odpadem

Novinky z obecní knihovny
Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
touto cestou Vás chci informovat, co je nového v naší knihovně. Během
měsíce března se změnil její interiér. Knihovna byla vybavena novým
nábytkem, a to pojezdovými regály na knihy a knihovním výpůjčním
pultem. Bylo to již nanejvýš nutné, protože staré regály byly hodně
opotřebované a podle přísloví „každý pes, jiná ves“. Vše bylo vyrobeno na
míru, a tím se zlepšila i prostorová situace knihovní místnosti pro dospělé
čtenáře. Vznikla i klidová zóna pro čtení a posezení návštěvníků knihovny.
Za to vše patří dík obecnímu úřadu.
Udělejte si čas a přijďte se podívat. Při té příležitosti si můžete vybrat něco
ke čtení. K výběru je 3150 svazků knih různorodých žánrů.
Otevírací doba knihovny je každé pondělí a pátek od 16 – 18 hodin.
Anežka Novotná
knihovnice

Chci Vás touto cestou informovat o možnostech zacházení s odpadem v obci.
Základem je postupná změna pohledu na odpad jako na zdroj surovin. A na
nutnost odpad třídit. V obci Víceměřice je možno třídit: papír, plasty, sklo bílé, sklo
směsné, nápojové kartony, nebezpečný odpad, objemný odpad, stavební suť, kovy
a biologicky rozložitelný odpad. Co se zatím netřídí, je směsný komunální odpad.
Sběrná místa na papír, sklo, plasty jsou: u Musilového, u Zahradničkového,
u nástěnek, u telefonní budky, u Domova – Bloudníku. Kontejnery na bioodpad
jsou umístěny u Musilového, u kapličky, u Domova.
Sběrné místo u ČOVky je určeno na kovy, objemný odpad (koberce, nábytek) a
rumisko – stavební odpad. Svoz nebezpečného odpadu je zajišťována 2x ročně
autorizovanou firmou.
Nápojové kartony se sbírají v domácnostech do oranžových pytlů, které je možno si
vyzvednout na obecním úřadu. Svoz probíhá každé čtvrtletí.
Termíny svozu nápojových kartonů:
27. 3. 2015
26. 6. 2015

25. 9. 2015
11. 12. 2015

Textil, hračky, boty – je možné odkládat do kontejneru u Musilového. Sbor
dobrovolných hasičů provádí 2x ročně sběr elektro odpadu (ledničky, pračky,
televize apod.). Na obecním úřadu je umístěn box na baterie, žárovky.
Ve spolupráci s MAS na cestě k prosperitě se pracuje na pořízení kompostérů do
domácností, které by měly přispět ke snížení objemu biologického odpadu. Celý
systém nakládání s odpady je nákladný a bohužel neplatí, čím více třídíme, tím
méně budeme platit. Děláme to však pro sebe, pro životní prostředí. Záleží na
našem přístupu a zodpovědnosti.
Eduard Novotný
starosta

obecní knihovna
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Akce pořádané do 30. 6. 2015
1. 4. 2015
18. 4. 2015
30. 4. 2015
1. 5. 2015
2. 5. 2015
3. 5. 2015
9. 5. 2015
6. 6. 2015

Pletení pomlázek (košíkárna 15. - 16. hod)
ČZS
Den země (v 9 hod., výsadba stromků)
OÚ, ČZS, SDH
Slet čarodějnic (sraz v 18 hod)
SDH,ČZS OÚ
Hodová zábava (Chata ve Svodnici 20 hod.)
SDH
Hodové odpoledne, Koláč roku - Chata od 14 hodin
SDH, ČZS, OÚ
Hodový fotbal
SK Mexiko
Rybářské závody
Šikovné ruce
Víceměřický výšlap (start Chata 14 -15 hod, 5 a 10km)
ČZS

*********

Lidová pranostika - BŘEZEN









Březnové slunce má krátké ruce
Když větrové nakonec února uhodí, moc obilí se na poli urodí
V březnu vítr, v dubnu déšť, pak jistě úrodný rok jest
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po velikonocích
Březen bez vody - duben bez trávy
V březnu prach a v dubnu bláto, sedlákovi roste zlato
Suchý březen, studený duben, mokrá máj, bude v stodole ráj
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