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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a je tu opět léto.
Čas prázdnin a dovolených. Doufejme,
že vyjde počasí a prázdninové měsíce
budou teplé a slunné. Již neříkáme, ať
nám neprší. Deficit vláhy se projevuje všude. Želečka je bez vody již řadu
měsíců. V Brodečce voda málem neteče. Nedostatek vody, teplo a propláchlé kanalizace náhlými dešti zapříčinily
úhyn kaprů v Brodečce. Rybáři obhospodařující část toku Brodečka vytáhli
přes 30 uhynulých kusů.
Druhé čtvrtletí bylo bohaté na různé
kulturní a společenské akce. Tradičně
se organizoval Den Země, Slet čarodějnic, Hody. V loňském roce skončil
10. ročník Víceměřického výšlapu pořádaný zahrádkáři. Letos ho nahradili
sportovci I. ročníkem sportovního odpoledne „Poznej Víceměřice“. Z kulturních akcí proběhl houslový koncert
Dua Vespral v kapli. Domov pořádal
Den otevřených dveří s doprovodným
programem. O pořádaných akcích se
dočtete uvnitř zpravodaje. Proto uvedené dále nebudu rozvádět.
Od začátku roku je prováděno několik
stavebních akcí. Postupně se opravuje
budova obecního úřadu. V kancelářích
jsou nové rozvody elektra, internetu,
zabezpečení. Jsou provedeny nové
omítky, podlahy. Nově je vymalováno.
Do kanceláře byl pořízen nový nábytek. Firma Macháček pracuje na opravě hřbitovní zdi a oplocení. Oprava
je zčásti hrazena z dotace SZIF (Státní
zemědělský interfenční fond). Firma
STAVBROS provádí práce na hospodě.
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Ve druhém čtvrtletí byl pořízen nový
traktorek s příslušenstvím od firmy Šálek s.r.o. Prostějov.
Více než rok se konají porady v Brně
nebo v Olomouci k projektu modernizace trati Brno – Přerov. Připravují se
projekty nové dvojkolejné trasy železnice s rychlostí 200 km/hod. Předpoklad výstavby jsou roky 2022 – 2025.
Trasa je rozčleněna do pěti projekčních
a stavebních částí. Katastru naší obce se
týkají dva úseky a to třetí a čtvrtý. Úsek
třetí stavby Vyškov - Nezamyslice projektuje společnost SUDOP Brno s.r.o.
V tomto případě se nás týká silniční
most přes železnici, místo stávajícího
přejezdu u nádraží. Na mostě bude rovněž stezka pro pěší a cyklisty. Výstavba
mostu si vyžádá demolici dvou domů
nacházejících se na okraji Nezamyslic,
ale ležící v katastru Obce Víceměřice.
V prostoru mezi mostem a stávající
cestou bude vybudována nová trafostanice pro napájení železnice. Výstavbou nového kolejiště na nádraží bude
dotčena i úprava železničního přejezdu
na Prostějov v naší obci. Stavba číslo
čtyři, úsek Nezamyslice – Kojetín, je
projektována firmou Moravia Consult
Olomouc, a.s. Trasa železnice bude posunuta dále od obce. Nová trať bude
křížit Brodečku asi 75 m od stávající
železnice. Trasa dále půjde přes dům
Zhánělových, který má být zdemolován, kolem hřbitova a bude pokračovat
k tunelu pod Kozlovem. Před hřbitovem bude postaven železniční most.
Zde výška násypu dosáhne asi sedmi
metrů. Ve směru na Němčice v úseku

Víceměřice

Brodečka a polní cesta k Němčickému
rybníku bude vybudována nová silniční komunikace s parkovištěm u hřbitova a osvětlením. Moravia Consult svůj
projekt v obci představovala již dvakrát. Kdo by měl zájem, může se s plány projektu přijít seznámit do kanceláře obecního úřadu. Jedná se o stavbu,
která v případě realizace, bude několik
roků zatěžovat život v obci. Změní se
ráz krajiny, na kterou jsme zvyklí.
Proběhlo první jednání s firmou GEOS
SILESIA s.r.o., která je vybrána k provádění pozemkových úprav v katastru obce Víceměřice na Pozemkovém
úřadě v Prostějově. Úvodní jednání
k pozemkovým úpravám má proběhnout v lednu nebo v únoru 2019. Zde
se bude volit pěti členný sbor zástupců.
Předpoklad ukončení pozemkových
úprav je podzim 2022. V současné době

se řeší dohledání neznámých vlastníků
pozemků. Podle sdělení Pozemkového
úřadu je v k. ú. Víceměřice velké množství neznámých vlastníků, více než 50.
Doufám, že pozemkové úpravy, projekce a stavba železnice se časově potkají a podaří se vyřešit trasu železnice
a pozemky kolem ní současně. Je to velká šance. Pozemkové úpravy by měly
vyčlenit pozemky na společná zařízení
(polní cesty, aleje, remízky, přítok vody
do rybníků) to by mělo přispět k ozelenění krajiny a udržení vody v krajině. To jsou dva připravované projekty,
o kterých se nyní jedná. Významně zasáhnou katastr obce, změní ráz krajiny.
Jejich výsledky budou realizovány po
roce 2022. A skutečný výsledek bude
vidět mnohem později.
Přeji všem krásné letní dny.
Eduard Novotný, starosta obce

Usnesení č. 32/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 19. března 2018
I.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání.
2. ověřovatele zápisu Ing. Hamalu a p. Malčíka, předkladatele návrhu na
usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Rácovou
3. úkoly pro ředitele Domova u rybníka, p.o. na rok 2018
4. rozpočtové opatření č. 1/2018 Domova u rybníka, p.o.
5. dodatek č. 1 ke Stanovám dobrovolného svazku obcí Hanácký venkov ze
dne 30. 3. 2016
6. kupní smlouvu, předmětem je odkup ½ rodinného domu č. p. 66, p. č. st.
81 v k.ú. Víceměřice
7. kupní smlouvu mezi firmou Šálek s.r.o. a Obcí Víceměřice – předmětem
koupě je malotraktor s příslušenstvím
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8. prodej nepotřebného majetku – vysokozdvižný vozík, malotraktor TK 14,
kotel na dřevo z hospody
9. rozpočtové opatření č. 2/2018 Obce Víceměřice
10. zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2002 ze dne 3. 5. 2002 – Řád veřejného pohřebiště
11. Řád veřejného pohřebiště obce Víceměřice
12. navýšení příspěvku obce – oběd pro zaměstnance
13. smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-014330047973/001 mezi Obcí
Víceměřice a E.ON Distribuce
14. zamítnutí žádosti o dotaci z rozpočtu obce Víceměřice – Charita Kojetín
15. zamítnutí uzavření dodatku k pachtovní smlouvě s Agrodružstvem Tištín
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace o sociálních službách z Olomouckého kraje pro Domov u rybníka, p.o.
údržbu majetku obce
zprávu finančního výboru
zprávu kontrolního výboru
vyhodnocení inventur za rok 2017

Usnesení č. 33/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 14. května 2018
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4

Zastupitelstvo schvaluje:
program jednání
ověřovatele zápisu p. Buriánka a pí. Kalvodovou, předkladatele návrhu
na usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou
žádost Mateřské školy Víceměřice o navýšení kapacity dětí z 24 na 28 na
školní rok 2018//2019
rozpočtové opatření č. 2/2018 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
rozpočtové opatření č. 4/2018 Obce Víceměřice
smlouvu o zajištění služby pověřence pro ochranu osobních údajů s fi. ZZ
Konzult, s.r.o. Prostějovičky
předběžný návrh na převod spoluvlastnického podílu ½ pozemku parc. .
447/7 o výměře 15 m² v k.ú. Víceměřice

Víceměřice

8. stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022 – počet sedm zastupitelů
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený s fi. Jiří Macháček, Prostějov
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřený s fi. Stavbros, s.r.o. Brodek u Prostějova
11. obsazení hospody nájemcem
12. zařazení stavby hřbitovní zdi do majetku obce
13. stanovení školského obvodu základní školy Němčice nad Hanou
14. zapůjčení hlíny 400 m³ Obci Doloplazy
15. nedoporučilo ke schválení žádost Linky bezpečí o finanční příspěvek
16. nedoporučilo ke schválení žádost Svazu tělesně postižených v Prostějově
o fin. příspěvek
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.

Zastupitelstvo bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
zprávu o činnosti MŠ Víceměřice
rozpočtové opatření č. 3/2018 starosty obce
zprávu finančního výboru
zprávu investiční komise
zprávu komise pro dodržování OZV
zprávu kulturní a sociální komise
žádost o odkup domu č.p. 66
žádost o výsadbu tújí
žádost Autoservisu NASA o odkup domu č.p. 66
žádost Autoservisu NASA o umístění reklamních tabulí

Zastupitelstvo ukládá
1. prověřit nabídku odkupu domu č.p. 66

Usnesení č. 34/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Víceměřice
konaného dne 18. června 2018
I.

Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání.
2. ověřovatele zápisu p. Malčíka a Bc. Zbožínkovou, předkladatele návrhu
na usnesení pí. Mézlovou a jmenování zapisovatelky pí. Burešovou
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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řešení domu č.p. 66 – demolice domu
účetní závěrku Obce za rok 2017
účetní závěrku Domova u rybníka, p.o. za rok 2017
hospodářský výsledek Domova u rybníka, p.o. za rok 2017
úhradu zhoršeného výsledku hospodaření z rezervního fondu
účetní závěrku a výsledek hospodaření Mateřské školy Víceměřice, p.o. za
rok 2017
převod zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy za rok do rezervního fondu
závěrečný účet Obce za rok 2017 bez výhrad
rozpočtové opatření Obce č. 6/2018
smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem
a Obcí Víceměřice ve výši 19.000,- Kč na pořízení ozvučovací sestavy
smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem
a Obcí Víceměřice ve výši 19.000,- Kč na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů - nákup žebříku
a) smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Olomouckým krajem
a Obcí ve výši 80.000,- Kč za účelem repase vchodových dveří na budově
zámku Víceměřice
b) přijetí dotace ve výši 80.000,- Kč od Olomouckého kraje vnitřní směrnici
č. 1/2018 Obce Víceměřice
základní pravidla postupů souvisejících se zpracování osobních údajů
(GDPR)
žádost o finanční příspěvek pro SVČ Orion Němčice nad Hanou ve výši
1.000,- Kč na účast mažoretek na ME v Chorvatsku
zamítnutí žádosti o finanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Prostějov
dodatek smlouvy s SK Víceměřice – Mexiko, z.s. na dlouhodobý pronájem
fotbalového hřiště v areálu Domova u rybníka
Zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení ZO
zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zprávu o činnosti Mateřské školy, p.o.
zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o.
seznam darů Domova u rybníka, p.o. za rok 2017
rozpočtové opatření Obce č. 5/2018 – starosty obce
projednání výstavby železnice Brno – Přerov
zprávu finančního výboru
zprávu kontrolního výboru

Víceměřice

III.

Zastupitelstvo ukládá:
1. během letních prázdnin provést úpravy na budově MŠ – odvlhčení ze
strany u vstupu ze dvora, opravu komínu, přesunutí antény internetu
2. dořešení slyšitelnosti rozhlasu
3. provést veřejnosprávní kontroly v příspěvkových organizacích obce

INFORMACE O STAVU VĚCÍ VEŘEJNÝCH
DUBEN - ČERVEN 2018
Olomoucký kraj podpořil tři projekty
v naší obci:
• Program na podporu JSDH 2018 –
výše dotace 19.000,- Kč – nákup čtyřdílného žebříku
• Program památkové péče v Olomouckém kraji – výše dotace 80.000,Kč - repase vchodových dveří do
zámku Víceměřice

• Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2018 – výše
dotace 19.000,- Kč – nákup ozvučovací sestavy

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Aktuality z MŠ Víceměřice
Měsíc červen je posledním měsícem
školního roku. Leckdo by si mohl myslet, že v červnu už si děti ve školce jen
tak hrají a těší se na prázdniny a učitelky už mají poděláno. Opak je však pravdou. Máme za sebou vystoupení dětí na
oslavách „Svátku rodiny“, jak ve školce
tak v Domově u rybníka, Den dětí - plný
soutěží a také Sportovní olympiádu
MŠ mikroregionu Němčicko, na kterou
se musely děti pečlivě připravovat. Na
stupně vítězů jsme sice nedosáhli, ale
děti byly moc šikovné a hlavně spokojené. Jako odměnu si přivezly medaile
a diplom za účast a spoustu zážitků ze
sportovního zápolení.

Další náročnou akcí, na kterou se musely děti připravovat, byly naše již
tradiční „minimaturitky“ - slavnostní
rozloučení s dětmi, které nastoupí po
prázdninách k povinnému školnímu
vzdělávání. Dne 13. 6. předvedlo 9 dětí
svým nejbližším, co se ve školce naučily
a ukázaly všem přítomným, že mohou
bez obav usednout do školních lavic.
Popřát dětem hodně štěstí přišel také
pan starosta Eduard Novotný a paní
Jarmila Mézlová – místostarostka obce
Víceměřice.
Po vykonání jejich první velké zkoušky, byly dětem předány šerpy, pamětní
knížky, vysvědčení a různé dárky, kte7
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ré jim budou navždy připomínat roky
strávené společně v naší Mateřské školce. Bylo to náročné odpoledne, plné
napětí, radosti z úspěchu, ale i slziček
dojetí. Ještě jednou velký dík za spolupráci rodičům i pracovníkům obce.
Příští týden v pátek navštívíme s dětmi Agrodružstvo Tištín, kam už se těší
především chlapci. Láká je moderní
zemědělská technika, kterou si zde mohou prohlédnout z blízka. Děvčata se
zase těší na zvířátka. Není divu. Přestože bydlíme na vesnici, tak krávu, kozu,
ovečku a prase s mláďátky nevidíme už
běžně doma, tak jak to bylo v dobách
dřívějších.
Vyvrcholením školního roku bude celodenní výlet. Kam jinam než opět do
ZOO Lešná. Zkoušeli jsme navštívit
i jiná místa, ale ZOO v Lešné ještě nikdy nezklamala… Odjíždíme ráno 28.
6. autobusem s manžely Dvořáčkovými, kteří pravidelně zajišťují naší školce dopravu. Přijedeme někdy v odpoledních hodinách. Protože ten den
všichni spíme ve školce, nemusíme
nikam spěchat. A to je akce, na kterou

se děti těší od začátku školního roku.
Opékání, hry a soutěžení, sprchování
a brebentění na lehátkách až do pozdních večerních hodin. Jistě bude na děti
čekat i nějaké překvapení… Ale to už
se dozvíte až v příštím čísle obecního
zpravodaje.
Na závěr bych chtěla ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří svěřili
svoje děti do péče naší Mateřské školy
a za vzornou spolupráci. Obci Víceměřice za finanční podporu, bez které by
provoz naší MŠ nebyl možný. Kdo naši
školku někdy navštívil tak dobře ví, že
o hračky, didaktické pomůcky a nové
vybavení vnitřních prostor opravdu nikdy nebyla nouze. To svědčí o tom, že
Obec Víceměřice svým dětem opravdu
moc přeje, což není všude samozřejmostí. Velké díky také všem sponzorům a organizacím, se kterými školka
úzce spolupracuje.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se,
že po prázdninách se všichni zase ve
zdraví a odpočatí sejdeme.
Děti a zaměstnanci MŠ Víceměřice

Naši „minimaturanti“
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Fotbalový tým za hranice regionu
Dne 30. 5. 2018 se fotbalový tým Domova u rybníka Víceměřice zúčastnil turnaje v Havlíčkově Brodě pod názvem
„ SENI CUP“. Této akce se celkem zúčastnilo 16 mužstev z Čech a Moravy.
Naše družstvo po velmi dobrém výkonu obsadilo 5. místo. Uživatelé poprvé
vyběhli na trávník v nové sadě dresů.
Díky naším sponzorům se nám letos
podařilo nahradit starou sadu, která
byla součástí týmu již několik let. Při
své premiéře tým ukázal sílu a potenciál, pod vedením zkušených trenéru
pracují na zlepšení, aby v příštím roce
dosáhli na některé pódiové umístění.

Celou akci provázel velmi kvalitní kulturní program, občerstvení a sportovní
týmy byly odměněny hodnotnými cenami.
Náš tým se připravuje na vrchol sezóny, fotbalový tým bude reprezentovat
Českou republiku na mezinárodním
turnaji v polské Toruni již začátkem
července. Věříme, že kromě sportovních zážitků bude pro uživatele samotný výlet hezkým zpestřením začátku
léta. Držíme palce a přejeme hodně
zdaru.
Felipe Sánchez López, ředitel Domova
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Domov blíž, než kdykoliv jindy
Den otevřených dveří je vždy den, kdy
mohou lidé nakouknout do míst, kam
se běžně nahlédnout nedá, letos bylo
pro zájemce připraveno mnoho zají-
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mavých akcí, prohlídek, poprvé byla
možnost prohlédnout si i kanceláře.
Původní termín 15. května byl vybrán
cíleně, je to mezinárodní „Den rodiny“,

Víceměřice

sociální služby jsou především o kontaktu s rodinou, udržování rodinných
vazeb, proto jsme se rozhodli tyto vazby upevňovat. Součástí dopoledního
programu byla prezentace Domova,
prohlídky areálu a přátelské fotbalové
utkání mezi uživateli a zaměstnanci.
Celý den se nesl v pohodové atmosféře,
déšť nám sice překazil celodenní plány,
ale koncem května jsme si napravili
chuť a za asistence sluníčka dokořán
zpřístupnili areál parku. Pro návštěvníky byl připraven kulturní program,

stánky, sociální a zdravotní poradenství, soutěže pro děti i rodiče, skákací
atrakce a skvělé občerstvení v jedinečné atmosféře. Když člověk vidí úsměv
na lidech, je to veliká motivace dělat
podobné akce znovu, protože ví, že to
má smysl.
Poděkování patří všem, kteří se na akci
podíleli a také školce, která je součástí
kulturního programu.
Felipe Sánchez López,
ředitel Domova

Slovo ředitele…
Bude tomu rok, co jsem tady, mám pocit, jakoby to bylo včera, co jsem poprvé zavítal do obce Víceměřice. Čas je
neskutečný, příjemné věci jdou děsně

rychle a ty špatné počítáme po sekundách a ne a ne skončit. Za poslední rok
mohu bilancovat, že jsme spolu s kolegy udělali hodně mravenčí práce a na
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další rok nás čeká ještě jednou tolik.
I přes veškeré nástrahy se nám podařilo stabilizovat personální zabezpečení, musím vyjádřit velkou spokojenost
s fungováním kuchyně, lidé se nám
vrací na obědy, evidujeme také nárůst
prodaných jídel. Spokojenost můžu
vyjádřit také se zájmem o naše služby,
evidujeme téměř 50 žádostí. Naším cílem je prvně zabezpečit lepší ubytovací možnosti, pozvednout kvalitu péče
v oblasti sociální podpory, práce se
zájemcem o službu a i uživatelem. Ve
druhé řadě připravit projekt na zlepšení aktivizačních činností, které jsou
nezbytnou součástí poskytování sociálních služeb. Hlavním mottem, které
dokonale vystihuje naši práci.

„Je potřeba se socializovat, ne izolovat.“
Součástí rozvoje je i větší důraz na lidské zdroje, lidi vytváří službu, proto
je nutné také kromě rozvíjení sociální
péče myslet také na zaměstnance. Je
v plánu připravit koncept rozvoje lidských zdrojů, který, dovolím si tvrdit,
není v pobytových sociálních službách
vídaný. Veškeré činnosti jsou z hlediska dlouhodobého plánování klíčové,
ale časově náročné na přípravu, chce to
hodně úsilí, tvrdé mravenčí práce a především snahu udělat něco lépe. Mám to
štěstí, že lidi kolem mě tu snahu mají.
„Nehledejme důvody, hledejme způsoby.“
Felipe Sánchez López, ředitel Domova

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
30. – 31. března Velikonoční výstava (ČZS)
V letošním roce vyšly Velikonoce na přelomu měsíce března a dubna. Pro připomenutí těchto svátků připravili zahrádkáři velikonoční výstavu v sále košíkárny.
Velikonoční víkend se prodloužil ještě
o státem vyhlášeným svátkem na Velký
pátek, tak bylo škoda tolika volna k ničemu nevyužít. Výstavu jsme připravili
jako dvoudenní s tím, že začínala v pátek
třicátého a pokračovala v sobotu jednatřicátého března a po oba dva dny probíhala
od deváté hodiny ranní do šesté hodiny
večerní.
Velikonoční výstavu jsme se snažili připravit trochu jinak, než bývá zvykem,
s bohatými a zajímavými inovacemi a jak
je nyní i všeobecný trend i trochu interaktivně (= vtáhnutí do děje či programu,
12

možnost si věc osahat, vyzkoušet,…) takže
naše výstava byla tak od každého trochu:
• POUČNÁ – byla zpracována a připravena expozice s panely s krátkými popisky s významnými dny od
Masopustu až do Velikonoc. Jaké tradice se k tomu, kterému dni vážou
a jsou s ním spojovány. Tato expozice byla doplněna různými předměty
a exponáty, jež se k těmto tradicím
neodmyslitelně vážou. Zájemci si
zde mohli vyzkoušet řehtačky či klepače, což pro některé bylo poprvé,
pro jiné hezkou vzpomínkou…
• NAUČNÁ – zde probíhala ukázka a instruktáž v pletení pomlázek
několika způsoby, které předváděli
zruční a šikovní košíkáři z řad uživa-

Víceměřice

telů Domova, s možností vyzkoušení
nebo upletení nebo jen třeba zakoupení již hotové pomlázky…
• INSPIRATIVNÍ – na výstavě byli
k vidění upečení beránci různých
velikostí a typů, byly k nim vystaveny i formy, ve kterých se tyto sladká dílka pečou. Dále byly vystaveny
různé druhy kraslic, malovaných či
jinak zdobených vajíček – k vidění zde bylo i zdobené vejce pštrosí.
Zde bylo záměrem a cílem nalákat
a zapojit do výstavy děti a mládež
se svými rodiči. Tady jsme ale pohořeli – jedinou vystavovatelkou byla
Veronika Hubená se svými originálně zdobenými vajíčky, za které získala zaslouženou sladkou odměnu.
(V příštím roce před výstavou asi

uspořádáme tvůrčí dílničku pro rodiče a děti, kde snad společně nějaké
exponáty vytvoříme.)
• KOCHAVÁ – v této části výstavy
byla připravena expozice velikonočních dekorací, vazeb, kyticí, starých
výšivek, sbírky pohledů a přání,
sbírka asi sta druhů a typů vykrajovátek, rádýlek a „krájedel“ na těsto
– obě jmenované sbírky vystavoval
p. Ludvík Ševčík a spousta a dalších
exponátů a drobností či ozdob vážící
se k velikonočním svátkům.
• MARNOTRATNÁ – i na této výstavce byly nabídnuty věci k zakoupení
– velikonoční ozdoby a dekorace,
výšivky, háčkované kraslice a další,
a jelikož výstava byla zahrádkářská,
bylo si možno zakoupit a odnést za

Pletení pomlázek
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symbolickou cenu výpěstky květin,
keřů, sukulentů, trvalek, trav a dalších rostlinek na zahrádky a do bytu.
• CHUTOVĚ-VZPOMÍNKOVÁ – ani
na této výstavě nechybělo občerstvení. Vzhledem k probíhajícímu půstu
jsme ho pojali netradičně. Na občerstvení byly připraveny tácky s tradičními velikonočními dobrotami z dob
našich prababiček – jidáše, prstky,
makový závin z bramborového těsta, perníky a další speciality, které
upekly naše členky. Na zapití byla
připravena melta, bílá káva, kakao,
čaj, ale i obvyklá káva ale i další nápoje. Kdo měl chuť nebo hlad, mohl
si dát Burdovu „Babiččinu fazolačku“, či jiné občerstvení v našem bufetu. Možnost občerstvení, kávičky
a pobesedování u společného stolu
využili téměř všichni návštěvníci

a věřím, že zde načerpali i pohodově
velikonočně jarní naladění v příjemném a krásně připraveném prostředí
naší výstavy. Hlavní krásná vstupní
aranže a vazby na výstavě byly dílem p. Pavly Novotné, atmosféru
v sále dotvářely výtvory uživatelů
Domova u rybníka, dětí a učitelek
z mateřské školy a členů a členek našeho zahrádkářského svazu. Všem
jmenovaný touto formou ještě jednou děkuji, že pomohli a přispěli
k vytvoření této zajímavé výstavy.
Kdo přišel, věřím, že určitě nelitoval
a kdo tuto ojedinělou akci ignoroval
– jeho škoda. Snad jsem svým článkem nalákal i další čtenáře a těšíme
se na setkání s Vámi na příští Velikonoční výstavě.
Petr Buriánek

21. dubna 2018 Den Země (OÚ)
Předposlední aprílový víkend v nádherném sobotním ránu uspořádal obecní úřad opět po roce, již tradiční „Den
Země“. Tento den se slaví celosvětově
a každé město či obec, nebo skupina
lidí má svůj osobitý program a způsob oslavy života s přírodou. Pořádají se jarmarky, trhy, probíhají výstavy,
sbírají se odpady, věší budky, staví se
hmyzí hotely a spousta dalších aktivit
s hlavním tématem a tou je sounáležitost s přírodou a zemí jako celku.
Nejinak je tomu i u nás ve Víceměřicích. Zde už tento den máme po léta
spojený s výsadbou nových stromů.
V minulosti už se vysadilo několik netradičních stromů na aleji, doplnila se
14

mladými stromky lipová alej a vysadil
se i kousek nové. Nová výsadba je už
i v březové aleji, protože staré břízy
usychají jedna za druhou, vysadili se
třešně u rybníčka, hrušky na Kozlově,
javory, jasany a olše kolem rybníka, věšeli se ptačí budky,…
Také letos jsme pokračovali v této zajímavé už skoro tradici. Obec zakoupila
ovocné stromy a keře, které se vysadili
u hřiště, nad chatou a ve Svodnici. Bylo
vysazeno pět hrušní, osm třešní, čtyři
meruňky, deset lískových keřů a čtyři rakytníky. Práce šla dobře od ruky,
neboť dospělých příznivců přírody se
sešlo relativně dosti, pěkná účast byla
i mladých hasičů, kteří se rozdělili do

Víceměřice

dvou skupin, z nichž jedna sbírala
odpad ve Svodnici a další uklidila od
odpadků příkopy směrem k nádraží
a pak polní cestu vedle trati, tzv. „přerovskou“.
Doufejme, že se většina stromků a keřů
ujme a úklid vydrží na dlouhou dobu.

Závěrečné setkání a finále pohodového
dopoledne proběhlo v Bloudníku, kde
se účastníci mohli posilnit špekáčky
a doplnit vypocené tekutiny limonádou věnované obecním úřadem.
		
Petr Buriánek

Účastníci akce Den Země

29. dubna 2018
73. Výročí osvobození obce (OÚ, SDH)
V podvečer neděle 29. dubna se u pomníku padlých sešli občané Víceměřic,
aby si připomněli 73. výročí od osvobození obce. Kytici k pomníku přinesli

místní hasiči v čele se starostou obce.
Po položení kytice a krátkém projevu
starosty zazněla státní hymna. Pietního shromáždění se zúčastnilo stejně
15
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jako v minulých letech asi třicet občanů
všech věkových kategorií.
Důstojný a slavnostní ráz tomuto
upomínkovému shromáždění dodala
zejména jednotka místních hasičů ve
svátečních uniformách, kteří kytici při-

nesli v pořadovém tvaru, v čele s vlajkonošem, který nesl hasičský prapor
v bílých rukavicích. Za tuto ukázkovou
reprezentaci při pietním aktu jim určitě
náleží velká pochvala!
Petr Buriánek

30. dubna 2018
Slet čarodějnic a čarodějů (SDH, OÚ, ČZS)
Ani v letošním roce jsme se nevyhnuli čarodějnickému reji. Neboť v pondělí 30. dubna po šestnácté hodině se
čarodějnice, čarodějové i čarodějnický
potěr vydali na tradiční průlet obcí.
I tentokrát byli doprovázeni bytostmi
v civilním lidském šatu, což na sobě
měli ti, kteří pod ním ještě stále skrývají svou pravou čarodějnickou identitu. Z kopce jsme vylétli s doprovodem
tematické rozverné hudby linoucí se
z kouzelných krabiček zavěšených na
železných kůlech. Bohužel se trochu
podcenila domluva, takže už po překonání přejezdu se průvod čarodějnictví
podobal spíše průvodu smutečnímu.
I my letití čarodějové, ukolébáni pravi16

delnými každoročními tony linoucích
se z kouzelných skříněk v minulých
letech, jsme podcenili nutnost píšťalek,
frkaček a „kvíleček“ a dalších nezbytných instrumentů patřícímu k průvodu. Jelikož naše hlasové projevy byly
slabé, prošli jsme obcí v tichosti. Snad
i proto už letos nesledovalo náš průvod
před svými domy tolik lidí jako v minulosti, ale za rok se polepšíme.
Průvod obcí byl zakončen jako tradičně
na Chatě ve Svodnici. Kde už pro nás
hasiči měli připravenou hudbu, občerstvení a vatru s nádhernou do detailu vyvedenou čarodějnicí. Ta ovšem během
večera letos nevzplála, neboť díky celodennímu silnému větru bylo vyhlášeno
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hasičským záchranným sborem silné riziko požárů, a proto byl na opečení špekáčků připraven oheň menší.
V letošním roce byla pro čarodějnický
dorost připravena spousta soutěží, za
které dostávali razítka a ty pak směnili za špekáčky na opečení, či sladké
pokušení v čarodějném baru u čarodějnice „MARIEH“, kde byly jako každoročně v nabídce lektvary a tradiční pečené dobrůtky. U dětí byl velký zájem

o pečené obří prsty, které byly tak autentické, že když se mi jich pár podařilo
zachránit na ochutnání pro pořadatele,
tak ti na ně koukali s nedůvěrou…
Letošní slet se opět vydařil, troufám
si říct, že úspěšně – bylo hezky, přišlo
dost kostýmovaných účastníků a následně i dalších hostů na chatu, lidé se
bavili, co více si přát. Poznámky ze sletu na tři páry netopýřích křídel zaznamenal „ČÁRY BURDA“

Čarodějnice a čarodějové všech generací

5. 5. 2018 Hodové odpoledne (SDH, OÚ, ČZS)
Letošní hodové odpoledne připadlo
na sobotu pátého května. V tento den
bylo i pěkné počasí, tak hody v obci
mohly proběhnout na chatě ve Svodnici. Již po několik let probíhá odpolední program v režii hasičů za podpory
obce a zahrádkářů. Letos si hudební
vystoupení a soutěže pro děti vzala na
starost obec a objednala hudební skupinu Peter’s music z Doloplaz. Součástí jejich hudebního vystoupení byla

připravena i Minishow s Míšou, což je
program připravený pro děti. Myslím
si, že se změna v programu vydařila
a pro děti byla Míša a její námořnická
show příjemnou změnou. Po skončení
soutěží s Míšou opět nezklamala paní
doktorka Mézlová a nachystala tvůrčí
koutek pro děti. Za to jí velký dík. Během odpoledne byla připravena hodová střelnice, ve které si přítomní mohli
vystřelit růži, hodový perník či nějakou
17
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sladkost. Nechyběla soutěž o hodový
koláč, o které se dozvíte v následujícím
článku, no a samozřejmostí na akcích
pořádaných ve Víceměřicích (snad
mimo ohňostroje ) je tradiční tombola. Během odpoledne voněly nejen
klobásy z udírny, ale i uzené maso. Bo-

haté občerstvení zajistili hasiči. Během
odpoledne hrála již zmíněná skupina
z Doloplaz, která pokračovala i do
pozdních večerních hodin. Přítomní
se dobře bavili a o to nám všem pořadatelům jde především.
-red-

5. května 2018
„O nejlepší hodový koláč roku 2018“
(SDH, OÚ, ČZS)
V sobotu 5. května proběhlo na Chatě
ve Svodnici tradiční „Hodové odpoledne“. Je to společná akce místních
hasičů a obecního úřadu, svůj kousek
programu zajišťují i zahrádkáři. Tím
kouskem se rozumí degustační soutěž
„O nejlepší hodový koláč“. Jak už asi
víte z propozic, které jste našli ve svých
18

schránkách, soutěží se ve dvou kategorií. V té první soutěží zákusky a do
druhé kategorie patří dobroty z kynutého těsta. V letošním roce se nám sešlo
do soutěže 15 vzorků, z toho bylo deset
zákusků a pět vzorků bylo z kategorie
kynuté. Hodnotiteli byli i tentokrát zájemci z řad návštěvníků odpoledne. Po
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složení degustačního slibu se už šestice ochutnávačů mohla naplno pustit
do koštování a následného hodnocení
přinesených vzorků. Hodnotilo se stejně jako ve škole od 1 do 5, z čehož vyplývá, že vzorky s nejmenším počtem
bodů se umístily na předních místech.
A nyní už samotné výsledky soutěže
„O nejlepší hodový koláč roku 2018“:
kategorie zákusky – 10 vzorků
1. „obliž prst“ – Jarmila Mézlová
2. „malinový řez“ – Iveta Vydláková
3. „salámoví šneci“ – Kateřina
Moudrá (Dobromilice)

kategorie kynuté – 5 vzorků
1. „sváteční vdoleček“ – Jarmila Horáková
2. „vdolečky“ – Marie Štvrtecká
3. „koláčky“ – Anežka Novotná
Všem jmenovaným výhercům byly předány kromě diplomů i věcné ceny, které
věnoval obecní úřad. Zbylé vzorky byly
rozkrájeny a rozneseny po stolech a nabídnuty k ochutnání všem návštěvníkům hodového odpoledne. Ještě jednou
bych chtěl blahopřát všem výherkyním
a všem kuchařkách či cukrářkám poděkovat za dodané vzorky do soutěže.
Petr Buriánek

Hodnocení nejlepšího hodového koláče
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23. května 2018
Návštěva arboreta v Prostějově (ČZS)
Ve středu 23. května zajistilo okresní sdružen ČZS v Prostějově pro členy zahrádkářských organizací komentovanou prohlídku prostějovského arboreta Bohužel nejen
pro členy, ale i celé spolky, je komunikace
a propagace připravovaných akcí nejen
mezi organizacemi, alel i ústředím taková
rozpačitá, neboť organizace drží u chodu
a při životě zejména starší členové (a za to
velký dík), kteří, ale bohužel s moderními
výdobytky komunikace moc nekamarádí,
a proto se i tato zajímavá informace ke ně
jako k předsedovi dostala jen ústní cestou
a na poslední chvíli takže jsem stihl oslovit na návštěvu akce jen zájemce z řad
výboru. I přes naše nejpočetnější obsazení
(pět členů víceměřické organizace) se nakonec sešlo v arboretu jen asi 25 lidí, většinou předsedů organizací a členů územní rady, z čehož usuzuji, že komunikační
blok funguje asi u všech organizací, což je
kvůli zajímavým připravovaným akcím
škoda.
A nyní už k samotnému arboretu. Kdysi už jsem o něm slyšel a snad třicet let
jsem se ho chystal navštívit. Moje představa o něm byla – malá zahrádka mezi
paneláky. Arboretum se nachází v klidné části města, asi uprostřed Lidické ulice, což je ulice mezi Petrským kostelem
a vchodem do staré nemocnice. Zvenčí
to vypadá na běžnou zahrádku, ale po
vstupu po několika metrech návštěvník pozná, že je tu správně. Rozlohou
bych tuto sbírkovou zahradu přirovnal
k našemu, o kousek většímu, víceměřickému zámeckému parku. Parčík má
několik nenásilně propojených sekcí.
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Skalky, rybníček, rozárium, pískomilné
rostliny, trávy, bažinaté rostliny, azalky, a podobně. Velkově je zaměřen na
české a vnitrozemské rostliny, květiny,
byliny, trávy, keře a stromy, i když zde
najdete i další rostliny z různých koutů
světa. Arboretum je protkáno chodníky, chodníčky, stezkami a cestičkami,
nebo jen pěšinkami, aby bylo možno
se dostat ke každé jedné pěstované
rostlině, kterých je tu přes 1400 druhů
a variací. Všechny exponáty jsou pěkně
označeny dobře čitelnými cedulkami
s českým i latinským názvem.
Jelikož zahrada vznikla už v roce 1934,
je tu i množství vzrostlých stromů, nechybí samozřejmě jinan nebo právě
kvetoucí liliovník tulipánokvětý, který
už v zámeckém parku máme vysazený
i my. Celý areál je doplněn spoustou laviček ve stínu i na sluníčku, mezi nádhernými růžemi či aromaticky kvetoucími keři a samozřejmě pěknými výhledy
na krásná zákoutí. Celý areál se dá projít
za hodinku nebo i třeba z a celý půl den.
Stále je na co koukat. Určitě nelituju
stráveného dopoledne v této botanické zahradě. Vřele vám všem můžu návštěvu tohoto přírodního ráje uprostřed
města vřele doporučit, určitě to stojí za
to. Nechci předjímat, ale možná zkusíme s větší propagací uspořádat pro zájemce o návštěvu tohoto areálu, výlet.
A pokud se vám nechce cestovat daleko,
koukněte přes plot ke mně. Buduji zde
něco podobného, zatím jsem ve fázi hýčkání nepřeberného množství plevelů.
Petr Buriánek
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26. května 2018
Setkání hasičských praporů Brno
Členové Sboru dobrovolných hasičů
Víceměřice se zúčastnili akce Setkání
hasičských praporů, která se konala
na Brněnském výstavišti k příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky. Na 400 praporečníků
nejen z řad dobrovolných hasičů, ale
i záchranných složek České republiky
se vydalo na slavnostní průvod branami výstaviště na určené seřadiště,
na kterém byla ke každému praporu
připnuta stuha k tomuto výročí. Celá
akce byla součástí zahájení festivalu
RE:PUBLIKA.
Luboš Novotný,
vedoucí kolektivu mladých hasičů
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10. června 2018 Koncert v kapli (OÚ)
V neděli 10. 6. obec Víceměřice zvala
na koncert Dua Vespral. Návštěvníci
si mohli před koncertem prohlédnout
krásně vyzdobenou kapli. Na první pohled zaujala hlavně vkusně provedená
květinová výzdoba. Vázy plné bílých
lilií byly nádherné.
V 16,00 hodin přivítal starosta obce
Duo Vespral. Koncert uváděl pan Petr

Duo Vespral

Vrána, který působí jako profesor houslí na Konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci. Jeho paní, Zdeňka
Vránová, je členkou Komorní filharmonie Pardubic. V průběhu koncertu nám
bylo vysvětleno – proč zrovna Duo Vespral. Vysvětlení je jednoduché. První jednání o společném vystupování manželů
Vránových proběhlo nad sklenicí dobrého
španělského vína značky Vespral.
V repertoáru zazněly skladby baroka a klasicismu. Program byl doplněn
vlastními autorskými skladbami. Některé ukázky měly neobvyklé aranže.
Nechyběla ani hudba 20. století. Duo
Vespral nám představilo průřez tvorbou významného amerického skladatele 20. století – Georga Gershwina.
Připomněli jsme si známé melodie
z muzikálů a filmů. Zazněla i hudba
ve stylu jazzu. Zaujala nás i skladba
Josefa Suka. Jednalo se o vystoupení
smyčcového dua. Většina skladeb byla
v podání dvou houslí. Některé skladby
zazněly v podání housle a viola, na kterou hrála paní Vránová.
Po přídavku jsme odcházeli obohaceni
o krásný umělecký zážitek.
Margita Mézlová, kronikářka

ZE ŽIVOTA KULTURNÍ KOMISE
Komise kulturní pracuje ve složení pí.
Vránová, pí. Mézlová M., pí. Malčíková, pí. Vydláková, pí. Štvrtecká a pí.
Kalvodová.
Každý první týden v měsíci probíhá
rozhlasová relace, mluveným slovem
provází moje maličkost, elektroniku za22

jišťuje paní Rácová nebo paní Burešová.
Z důvodu rekonstrukce na OÚ jsme nemohly přivítat nově narozené děti do
života v obci, proto jsme se rozhodly
posunout vítání na pozdější dobu. Od
nového roku jsme byly přát deseti jubilantům. Pomohly jsme na akci pořá-

Víceměřice

dané obecním úřadem Setkání seniorů.
Na konci školního roku se rozloučíme
s dětmi a paní učitelkami z MŠ, odměníme je malým dárkem.

Všem občanům přeji, za náš ženský kolektiv, hezké prázdniny.
Hana Kalvodová,
předsedkyně kulturní komise

ZE ŽIVOTA SK – MEXIKO
SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
V posledním období (od vydání 2. čísla
roku 2018 „obecního plátku“) bylo jak
v soutěžní části, tak i v kulturní obecní činnosti napilno. Proto bych se rád
k proběhlým událostem vrátil a připomenul jejich zdárný průběh a pozval
vás na další akce.
Květen jsme zahájili hodovým fotbálkem tradičním utkáním svobodní
– ženatí, dále následovaly 2 soutěžní
turnaje se slavnostním ukončením
soutěže a na závěr jsme ve spolupráci
s obcí a kinem Oko Němčice nad Hanou organizovali 1. ročník sportovně

- kulturní akce „běh Poznej Víceměřice“.
Tradiční hodové utkání, kde poměřily síly mužstva svobodných a ženatých se konalo v neděli 6. 5. 2018
dopoledne. Účast diváků i hráčů byla
hojná a bylo se na co dívat. Průběh
utkání byl z počátku vyrovnaný, branky padali na obou stranách, v druhé
polovině selhával útok ženatých na
rozdíl od útoku svobodných, kterým
se na konec podařilo vsítit 7 branek
oproti 4 u ženatých, závěrečné skóre
tedy 7:4 pro svobodné. Dále proběhly
pro zpestření pokutové kopy a utkání
dětí.

Obr. 1: – Mužstvo svobodných (žlutí) a ženatých (červení)
23
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V soutěži 2. ligy malé kopané Prostějov při Okresním sdružení České unie
sportu Prostějovska se nám v jarní části

podařilo uhrát skvělé výsledky, které
nás posunuli na celkové 1. místo viz
tabulka níže.

Pořadí
1.

Mužstvo
Víceměřice

Utkání
14

Výhry
10

Remízy Prohry
0
4

Skóre
51:24

Body
30

2.

Smržice

14

9

2

3

47:32

29

3.

Čehovice,
Hluchov

14

8

2

4

47:30

26

4.

Dřevnovice

14

7

2

5

66:38

23

5.

Béci PV

14

5

1

8

31:49

16

6.

Zavadilka PV

14

5

1

8

32:32

16

7.

Hymláci PV

14

4

0

10

34:82

12

8.

Graphic PV

14

2

4

8

26:47

10

Tab. 1: – Výsledková tabulka soutěže fotbalové sezóny 2017/2018

Obr. 2: – Tým SK Mexiko z posledního turnaje 9. 6. 2018 v Dřevnovicích
24
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Další událostí byla sportovně-kulturní
akce, 1. ročník běhu Poznej Víceměřice. V současné době je běhání „in“ proto i my jsme nezůstali pozadu a vyšli
jsme vstříc doporučení pana starosty
a vymysleli a zrealizovali sportovní
událost. Akce se konala 2. 6. 2018 na
Chatě ve Svodnici ve spolupráci s obcí
Víceměřice a kinem Oko Němčice nad
Hanou, které zaštiťovalo večerní promítání letního kina filmu Špunti na
vodě (rodinná česká komedie).
Do pohybu se dalo celkem 55 registrovaných účastníků, ze kterých 13 běželo
hlavní trať A
(4,8 km), 28 trať B (1,6 km) a na chůzi s trekovými holemi z Víceměřic do

Mořic (4,2 km) kolem řeky Brodečky
se přihlásilo 14 účastníků. Blíže viz
výsledková listina v tabulkách níže.
Účastnily se všechny věkové kategorie,
ale největší zastoupení měli děti, které
oslavily den dětí pohybem a volnou
zábavou při doprovodném programu, který zajišťoval oddíl lukostřelby
Tondy Bartošíka a atletické disciplíny
s Adélou Balůskovou, tímto bych jim
chtěl poděkovat za výbornou spolupráci a budeme se těšit na další.
Věříme, že jste si akci užili, že budete
šířit pozitivní ohlasy dál a příští rok
se sejdeme opět na Chatě ve Svodnici
a zasportujeme si v minimálně stejném
počtu závodníku jako letošní rok.

Tab. 2: – Výsledková listina
závodníků běhu Poznej
Víceměřice 2018, kategorie B
Obr. 3: – Nejlepší 3 běžci
kategorie A- běh 4,8 km
25
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Obr. 4: – Nejlepší 3 běžci kategorie B (mládež a děti) - běh 1,6 km

Tab.3: – Výsledková listina závodníků
běhu Poznej Víceměřice 2018, kategorie A
26

Víceměřice

Velké dík patří všem organizátorům,
sponzorům, ale samozřejmě i zúčastněným. Tímto bychom vás chtěli po-

zvat na další ročník, který proběhne
opět v červnu příštího roku 2019.

Ukázka správného používání trekových holí
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Tab.4: – Seznam sponzorů běhu Poznej Víceměřice 2018
a zároveň turnaje Mexico Cup 2018
Dále bych vás chtěl pozvat na celodenní sportovní akci XII. ročník turnaje
malé kopané MEXICO CUP 2018, kte-

Přeji vám příjemné strávení letních měsíců, krásné zážitky a hodně odpočinku při letních dovolených.
28

rý se bude konat 14. 7. 2018 na hřišti
v areálu Domova u rybníka.

Michal Hamala,
místopředseda SK - Mexiko

Víceměřice

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA NAŠÍ OBCE
Opět je tady konec dalšího školního
roku. K osvěžení paměti starších a pro
informaci mladším generacím uvedu několik vzpomínek na základní
školu v naší obci koncem čtyřicátých
a počátkem padesátých let 20. století.
Po válce se několikrát změnili učitelé.
Od školního roku 1948-49 byla ustavena Jednotná škola. Správcem školy byl jmenován Karel Mrázek a jeho
manželka učila první a druhý postupný ročník. Škola byla dvoutřídní, od
6. ročníku se chodilo do měšťanky v Nezamyslicích. Chodilo se pěšky v létě po
cestách, v zimě ve sněhu nejkratším
směrem od železničního mostu husím
pochodem za sebou až ke Kůrkovému
v Nezamyslicích. Postupné ročníky
1. a 2. byly společně v dolní místnosti,
kde má dnes hernu mateřská škola. Postupné ročníky tři až pět se vzdělávaly
v prvním patře vyšší budovy. Sedávalo
se v lavicích po dvou žácích. Originál
lavice z místní školy je umístěna v budově obecního úřadu před vstupem do
zasedací místnosti v prvním poschodí.
Manželé Mrázkovi ukončili svoji učitelskou službu koncem školního roku
1950. Následující rok byl ředitelem
školy p. Krobot a ve funkci druhého
učitele se vystřídalo v průběhu následujících dvou roků několik vyučujících. Stav byl nevyhovující a bylo nutné řešit stabilizaci učitelů. Na počátku
školního roku 1952 přichází manželé
Stanislav a Vítězslava Pavlicovi. Pavlica Stanislav byl jmenován ředitelem.
Učil 3. – 5. ročník a jeho manžela učila 1. a 2. ročník řadu let. Po odchodu

učitelky Pavlicové do důchodu přichází do obce učit František Veselý a odchodem do důchodu ředitele Pavlici se
redukuje počet tříd na jednu a vyučoval se v obci jen 1. – 4. ročník. V roce
1975 skončil poslední školní rok v budově školy pro žáky základní školy.
Od prvního postupného ročníku začaly děti chodit - dojíždět do Základní
školy v Nezamyslicích. S úctou a láskou vzpomínáme na naše učitele, kteří nám dali základy poznání pro celý
život ve skromných podmínkách vesnické dvojtřídky. Žáci z Víceměřic byli
vždy jedni z nejlépe připravených pro
pokračování výuky v Nezamyslicích
a dále ve studiu učebních oborů nebo
dalším studiu na středních školách.
Vraťme se ale v čase zpět. Ve školním
roce 1949-50 nastoupil do školy v obci
ročník 1943. Bylo nás 11 kluků a dívek. Jmenovitě Kubát Václav, Kuchař
František, Ševčík Ludvík, Grošek Jiří,
Doupovec Jaroslav, Hrdý Jaroslav, Zatloukalová Marta, Kroupová Růžena,
Vránová Miroslava, Hrubá Zdeňka,
Klimešová Bedřiška. Ze stejného ročníku začala školní docházku o rok dříve
taktéž narozená v r. 1943 Kubová Marta (provdaná Urbánková).
Ve škole se topilo v každé místnosti
uhlím ve velkých kamnech. Ráno bylo
vždy v místnostech příjemně a to díky
paní Vlastě Vetešníkové, která ve škole
vykonávala dlouhou řadu let školnici
a prováděla veškeré fyzicky náročné
práce. Jakou jsme měli radost, když byly
několikrát vyhlášeny uhelné prázdniny pro nedostatek uhlí a nemuselo se
29
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do školy. Radost s námi ale většinou nesdíleli rodiče. Drobné fyzické tresty za
prohřešky nebyly vzácností. Doma se
ale nikdo nepochlubil, většinou rodiče
ještě přitvrdili a nikdy si nepamatuji,
že si šli „vyšlápnout“ na učitele za provedené potrestání svého dítěte. Psalo
se bílou křídou na tabuli a v přestávku
zpravidla službu konající žák měl povinnost tabuli „smazat“ a připravit čistou pro další vyučovací hodinu. Dnes
si asi těžko dovedeme představit, jak
současně probíhala výuka tří ročníků
současně. S jedním ročníkem učitel pracoval slovně a další dva měly zadány
písemné úkoly - v češtině, matematice,
kreslení,… V matematice - počtech převažovaly úsudkové příklady a hodně
se pilovala násobilka. Svačinu si každý žák nosil z domova. K obědu, který
byl vždy připraven doma, byla polední
přestávka. Vyšší ročníky měly vyučování v některé dny i odpoledne. Žáci
se pod vedením svých učitelů účastnili
mnoha kulturních veřejných vystoupení. Několikrát se hrálo i divadlo v sále
„U Zobaníků“. Každoročně se jezdilo
na jednodenní školní autobusové výlety na známá historická místa v okolí.
V roce 1954 a dalších asi dvou letech
proběhla na školách a také v naší obci
akce - Chováme bource morušového.
Vše se připravovalo již asi rok dva předem. V obci byly ve větším množství
vysázeny stromy moruší. Důvodem
byla potřeba morušových listů pro krmení housenek bource morušového.
Stromy a keře moruše byly vysázeny
blízko rybníka ve Svodnici (dnes vedle zahrady Santyivánových, kde je nyní
několik stromků třešní) a za brankou
i na břehu fotbalového hřiště. Místo
30

vyučování byl některý z žáků poslán
v květnu a červnu téměř denně natrhat
do košíku potřebné množství čerstvého
morušového listu. Housenky bource
morušového po určitém čase krmení
dorostly a začaly vytvářet mnohametrovou jemnou hedvábnou nitku, kterou se obalily a zakuklily se do tzv. kokonu. Tím v daném kalendářním roce
akce skončila. Zámotky byly předány
k dalšímu zpracování do továrny. Tak
se i naše škola podílela na výrobě kousíčku hedvábné látky v naší vlasti. Akce
pokračovala opět za rok a tak jsme chodili i ze školy v Nezamyslicích na list
moruše pro chovaného bource do Víceměřic. Při ohlédnutí se v čase si ani neuvědomujeme, že stále rostoucí moruše
za fotbalovou brankou u železniční trati mají dnes téměř 70 let života. A pěstování moruší se stává v současnosti opět
modlou pro její plody a ne pro listy.
Na závěr několik údajů. Vyučování
školy v obci začalo v roce 1807, ukončeno bylo v roce 1975. V roce 1874 do
školy chodilo 65 žáků - 25 děvčat a 40
kluků. V roce 1893 - 94 měla škola již
116 žáků. Ve školním roce 1948-49 bylo
ve škole 47 žáků - 17 v první třídě (1.
a 2. postupný ročník) a 30 žáků ve druhé třídě (3. – 5. postupný ročník).
V současnosti je školní budova plně využívána pro provoz Mateřské školy Víceměřice. O umístění dětí předškolního věku v místní školce je velký zájem
i z okolí. Důvodem je výborný kolektiv
zajišťující provoz školky a kvalita přípravy dětí do základní školy pod vedením paní ředitelky Tihelkové. Přejme
si všichni hodně úspěchů a radosti malým i dospělým.
Ludvík Ševčík, vedení muzea
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POVÍDKY Z PERA PANA OUTRATY
Život na rybníku
Při své lednové procházce k rybníku jsem
byl překvapen pohledem na dvojici velkých bílých ptáků. Uprostřed zamrzlého,
a popraškem sněhu pokrytého rybníku,
se černala nevelká plocha volné hladiny
a na ní pohupující se dvojice velkých bílých ptáků. Dalekohled mě ujistil, že jde
o pár labutí velkých, který tu v minulém
roce přivedl na svět, vychoval a na daleké
cestě do zimoviště doprovodil devět mláďat. Zbláznily se? Je patnáctý leden. Není
se čemu divit. Celá příroda je jaksi vykolejená! Naštěstí v následujících dnech přišlo
oteplení a led zmizel, ale s ním i labutě,
neznámo kam. Objevil jsem je až 4. března
směšně klouzající na ledové ploše, rychle se měnící pod teplými paprsky slunce
ve volnou vodní hladinu. Zkušená, spolehlivá a pečlivá máma ji využívala k vyhledávání bezpečného úkrytu pro stavbu

potřebného hnízda. 8. května už chránila a zahřívala na hnízdě sedm velkých
vajec. Její druh pečlivě střežil bezpečí
a klid. Koncem prvního májového týdne
bylo dílo hotovo. Sedící labuť jsem uviděl
v krytu zeleného porostu dne 8. května.
Tak tam hlídala a zahřívala velká vejce celých osmnáct dnů a nocí.Moje radost byla
veliká. Byla tu jistota, že i letos budou tito
ptáci ozdobou našeho rybníku lákající
k vycházkám děti i dospělé.
Nyní nám musí stačit jen sledování rodin
divokých kachen a černých lysek s bílými
čely a občasnými návštěvami dvojice volavek popelavých. Nezbývá než čekat na
jaro a doufat, že nějaká dvojice hejna letících labutí najde zalíbení v tomto pěkném
koutku přírody, zabydlí se na hladině
našeho „Nebesáčku“ k potěšení a radosti
našich občanů.

Den otevřených dveří v Domově
Teplé sluneční paprsky vymetly ze zámeckého parku poslední záchvěvy nepříjemné zimy. Pod korunami vysokých
jehličnanů se rozvinul koberec travin,
protkaný barvami nedočkavého kvítí.
V sílícím zpěvu ptactva denně narůstal
pracovní ruch.
Hrabalo se, vysazovaly se okrasné dřeviny,
upravovala rabata a dokonce se objevily
i čtyři kachlíky vydlážděné plochy. Důvod.
Proběhne „Den otevřených dveří“ se setkáním našich uživatelů se spoluobčany.
Ten první plánovaný sraz překazil déšť.
Ale plně nám to vynahradilo poslední májové odpoledne, příjemnou teplotou, mírně

podmračenou oblohou, výborně vychlazeným pivečkem, odborně na rožni opečeném selátku, dobře vyuzenými klobásami.
A ty vdolečky! Nešlo však jen o tu baštu!
O potravu duše se postarali chlapci z dramatického kroužku, děti místní mateřské
školy, němčický Pantlék.
Náladu a pohodu udržovala hudební skupina „Kluci“.
Bylo to velmi příjemné a pohodové odpoledne. Ale i velmi prospěšné. Nezbývá,
než VYSLOVIT srdečný dík všem, kdož se
na této akci podíleli splnění jediného přání: „Jenom houšť a větší kapky“.
Bohumil Outrata, uživatel Domova
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Naše obec

Pozvání na připravované akce
14. 7. 2018
26. 7. 2018
28. 7. 2018
1. 9. 2018

MEXIKO CUP
hřiště Domova u rybníka SK Mexiko
Prohlídka zahrádek
ČZS
Pyžamová party
chata ve Svodnici
ČZS, SDH
Hasičské závody pro mládež a veterány
fotbalové hřiště
SDH

PRO CHVILKU ODDECHU
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