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Slovo starosty
Vážení čtenáři,
máme za sebou první měsíce roku
2022. To, co jsme si přáli a začátkem
roku plánovali, se s válkou na Ukrajině
pomalu hroutí. Vyvstávají nové problémy, které jsme si ani nepřipouštěli, že
mohou nastat.
Začínají se projevovat důsledky proti covidových opatření v kombinaci
s opatřeními souvisejícími s válkou.
Zažíváme, jak zranitelná je energetika, neúměrně rostou ceny plynu,
elektrické energie, pohonných hmot,
mnozí obchodníci s energiemi zápasí s dodávkami komodity. Společnost
Quantum i přes podepsané smlouvy
ukončila dodávky plynu Domovu
u rybníka, a ten byl nucen přejít od
1. února k novému dodavateli. Po-covidová situace přináší komplikace
i na stavbě nového pavilonu v Domově. Na kontrolních dnech se s dodavatelem díla pravidelně řeší nebývale
rostoucí ceny stavebního materiálu,
zpožďování nasmlouvaných dodávek, mnohdy i jeho nedostupnost.
Pro stavbu vázanou dotačními podmínkami to přináší řadu složitostí.
Musím ale konstatovat, že postup
prací jde zatím podle schváleného
harmonogramu. Nepříjemností pro
obec je pád banky Sberbank, kde byl
veden spořící účet a uloženy prostředky „Fondu na rekonstrukci vodohospodářské soustavy“. Válka a ní
vyvolaná protiruská hysterie stojí za
pádem bankovního domu Sberbank.
Banka patřila k dobře hospodařícím
subjektům, nabízela velmi zajímavé
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zhodnocení vkladů. Proto také zastupitelstvo v roce 2019 rozhodlo o převodu finančních prostředků. Situaci
řešíme společně se Sdružením místních samospráv. Obec má několik
účtů, na kterých jsou rozhodující finanční prostředky. Obec má dostatek
finančních zdrojů na provoz a plánované investice.
Na přelomu měsíce ledna a února
bylo podáno několik žádostí o dotace z rozpočtu Olomouckého kraje.
Byla podána žádost na rekonstrukci
panelové cesty od OH-Montu po budovu zámku z Programu na obnovu
venkova. Pro JSDH bylo požádáno
o prostředky na nákup hasičského
vozíku za auto. Dvě žádosti byly podány v Programu na podporu kultury v Olomouckém kraji, a to na pořízení kuchyňky do rekonstruovaného
zázemí v košíkárně a na plánovanou
akci „Setkání rodáků“. Také bylo
požádáno o prostředky ze SFŽP na
výsadbu stromků kolem Želečky od
rybníčku po železniční trať.
Po dlouhé době byly zmírněny protiepidemická opatření a je umožněno konečně pořádat různé společenské akce
bez omezení. První vlaštovkou byl Masopustní průvod masek po obci s následující veselicí v košíkárně.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál pohodové Velikonoce a krásné jarní dny. Zbytek letošního roku prožitý
ve zdraví a pokud možno bez různých
omezení a bez války.
					
Eduard Novotný, starosta

Víceměřice

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z naší školičky
Zima, která letos probíhala opět s covidovými opatřeními je zdárně za námi.
Díky vzornému přístupu rodičů proběhlo všechno nad očekávání dobře
a provoz školky byl omezen pouze na
tři dny a děti mohly chodit do školky
a trávit čas se svými vrstevníky.
Letošní zima možná nebyla plná sněhu, ale nám to ve školce nevadilo. Zimních hrátek jsme si užili dosyta – venku
i uvnitř. Stavěli jsme sněhuláky, koulovali se a dělali sněhové andělíčky. Pozorovali jsme tání sněhu i mrznutí vody,
kreslili jsme mráz, hráli zimní hry a plnili sněhové vločkové úkoly. Navštívili
jsme zvířátka i Eskymáky v Grónsku
a poznávali život za polárním kruhem.
Jelikož se letos opět nemohl konat Maškarní ples v obci, uspořádali jsme si jej
ve školce. Děti si celý týden vyráběly
masky, besedovali jsme o Masopustu,
karnevalech a zvycích, které k tomuto
období patří. Společně jsme
si vyzdobili třídu a poslední
tečkou byl samotný karneval, který jsme si v převlečení do různých masech hezky
užili.
Zima byla plná zážitků i zábavy a my už se těšíme na
to, co nám přinese jaro. Toto
nejkrásnější roční období si
s námi zatím hraje tak trochu
na schovávanou, ale my cítíme, že už je všude ve vzduchu. Začíná se zelenat tráva,
pole a ze země vykukují první hlavičky sněženek, fialek,

krokusů, které společně s dětmi obdivujeme. Posloucháme také zpěv ptáčků
a první bzukot včel. Děti pobíhají po
zahradě s lupami a zkoumají a pozorují. Jejich zraku nic neunikne. Ve znamení „Jara“ proběhne také vystoupení,
které si děti připravují se setkání se seniory, které proběhne v neděli 3. dubna.
Současně se naši předškoláci připravují
na zápis k povinné školní docházce, což
je pro ně důležitým mezníkem v jejich
životech a věřím, že to všichni úspěšně zvládnou. Ve školce zrovna tento
týden proběhlo setkání jejich rodičů se
zástupci Masarykovy ZŠ Nezamyslice.
Vzájemně se seznámili a sdělili si svá
očekávání. V pátek 25. 3. zase jedeme
s našimi dětmi předškoláky do školy.
Seznámí se tam s novým prostředím
školy, navštíví letošní prvňáčky a mají
tam pro ně připravené různé aktivity.
Už se všichni moc těší.

Výroba českých vlajek
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Zápis do naší mateřské školy se bude
konat 2. a 3. května 2022 od 14:00 do
16:00. Děti budeme přijímat podle předem uvedených kriterií. Počet volných
míst pro školní rok 2022–2023 je osm
dětí.
Teď na jaře čeká naše děti
spousta akcí, kterých se
budou účastnit. Například připravujeme další projektový den, který
bude zaměřený na vesmír, vystoupení na slavnosti rodiny, slavnostní
rozloučení s předškoláky,
školní výlet, návštěva Agrodružstva Tištín a další
akce. Je to vždycky takový jarní maraton…
A nejvíce ze všeho se děti
těší na slunné dny, které
budeme společně trávit
na zahradě školy. Všem

vám přejeme veselé svátky velikonoční, bohatou pomlázku a spoustu hezkých slunečných dní.
Jitka Tihelková,
ředitelka MŠ Víceměřice

Masopustní karneval

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku „Naše
obec“, opět zde máme jaro, období, na
které se každý těší. Vše se začíná v přírodě probouzet a i nás samotné to táh-

ne více ven za nejrůznějšími aktivitami.
Uživatelé se těší na výlety a nové zážitky. Pevně věříme, že letos nám už žádná pandemie plány nepřekazí.

Mezinárodní den žen
8. března jsme v Domově oslavili Mezinárodní den žen. Seniorky byly obdarovány karafiáty a při promítání dokumentu

„Karel“ si daly kávu a sladké pohoštění.
Kytička od pana ředitele a pana provozního každou ženu moc potěšila.

Pepíkovský turnaj
Pepíkovský turnaj ve stolním tenise je
v naší organizaci dlouholetou tradicí,
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která se obvykle koná 19. 3., a proto je
pojmenována podle svátku Josefa. Le-
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tošní již 25. ročník se konal 17. března.
Na tuto sportovní akci se sjíždí několik
domovů z celé Moravy, mezi něž patří
Hodonín, Kyjov, Střelice, Zlín, Břežany,
Komorní Lhotka a Křižanov. Hráči jsou
podle výkonnosti rozděleni do jednotlivých skupin. Největším soupeřem
hráčů Domova u rybníka jsou sportovci ze Zlína, což přináší velmi náročný
a dlouhý boj o první, druhá a třetí místa. Letos se zadařilo a náš sportovec
pan Zdeněk Ringl získal první místo.
Tato akce je neoddělitelnou součástí
našeho Domova.

Výherci Pepíkovského turnaje

Co plánujeme
Na letošní rok máme pro naše uživatele
i zaměstnance připraveno mnoho zajímavých akcí.
• Vynášení Morany
• Jarní zábava
• Pálení čarodějnic
• Letní posezení pro seniory a DOZP
• Rekreace na Pálavě
• Rekreace Jeseníky
• Teambuildingy pro zaměstnance
a mnoho dalších akcí
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
můžete také sledovat na sociálních sítích organizace.
Domov u rybníka Víceměřice přeje
všem zaměstnancům organizace i spoluobčanům obce krásné velikonoční
svátky.
Vít Fialka,
aktivizační úsek

Přání k MDŽ
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
26. 2. 2022 – Masopust
V sobotu 26. 2. 2022 se konal v naší
obci masopust. Průvod v čele se stárkovou a stárkem doprovázeni medvědem s medvědářem, policajty a dalšími
maskami se zastavil u obecního úřadu,
kde požádali starostu obce o právo.
Po řádném poučení, jak se mají chovat
a dodržovat pořádek a po posilnění
něčím tekutým (to už záleželo na jednotlivcích – jestli si dali mléko nebo slivovici) – právo získali. Dále pak prošli
celou obcí. U většiny domů je už občané vyhlíželi a předkládali jim různé občerstvení – koblihy, koláčky, chlebíčky,
jednohubky, bramboráčky. Lidé byli tak
hodní, že co účastníci průvodu nesnědli
na místě, zabalili jim výslužku s sebou.
Odměnou pro občany byla pozvánka
na masopustní veselici, která se konala
v 18,00 hod v košikárně. Průvod došel
po 17,00 hod do košikárny. Zde už pracovali další organizátoři. Rozdělovali
donesené dobroty na tácky a chystali
stoly plné jídla. Někteří krájeli cibuli,
slaninu, uzeniny a ve velkém
hrnci chystali základ na smaženici. Mohli si tak vyzkoušet, jak
funguje nová kuchyňka v košikárně, která byla rekonstruována. Sice jsme měli občas pocit, že
je tam málo místa, ale při dobré
organizaci práce jsme se tam vešli, a vaření bylo nakonec úspěšné. Smaženice byla připravena
k podávání na večeři.
Kolem 18,00 hod se začali scházet občané. Většina z nich byla
v nově zrekonstruované koši6

kárně poprvé, a tak každý začal prohlídkou nových prostor. Už vchod do
košikárny překvapil novou brankou
a nájezdem ke vchodu. Za vstupními
dveřmi po levé straně je vytvořena
nová šatna. Dále je v tomto prostoru sociální zařízení – toalety pro dámy, pány
a vozíčkáře, sprchy. Krásně upravené,
prostorné. Nejen já, ale i některé ženy
postrádaly alespoň menší zrcadlo třeba
nad umyvadlem. Nejedná se o kritiku,
ale jen o připomínku!
Organizátoři si sedli tak, aby viděli
dobře na přicházející. Musím říct, že
většina občanů byla poučena a už ode
dveří se hluboce klaněli právu (někteří
i vícekrát). Košikárna se zaplnila téměř
celá. Po večeři, na které si všichni pochutnali na smaženici s chlebem, zasedal ostatkový soud. Hříšníci byli vypláceni přímo nebo se mohli vykoupit.
Součástí masopustní veselice byla
i tombola. Mezi tahem první a druhé
tomboly byli nahlášeni ještě další hříš-

Masopustní průvod
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níci. Jednalo se o ženy. Jedna byla potrestaná za to, že svého muže v době
masopustu nechala odjet bavit se se
svými kamarády jinam. Druhá dostala
za to, že svého muže málo pouští do
hospody. Třetí doplatila na to, že se svými technickými dovednostmi si chtěla
opravit svůj „vykoupaný“ mobil.
Po celý večer hrála pohodová hudba.
Děti si nechaly zahrát na přání a zatancovaly si „Jede, jede mašinka“ a další
tanečky. Později se na tanečním parketu objevili i dospělí.
Po tombole se chystala druhá večeře. Paní Jaruška Horáková upekla ze
získaných surovin s přidáním koupeného masa chutnou sekanou. Krásně
vypečené bochníky voněly a nakrájené
kousky mizely pod rukama ještě v kuchyňce. Dočkali se i ostatní. Sekanou
jsme naservírovali na talíře a umístili
na stůl pod oknem. Jídlo bylo zdarma.
Ceny nápojů byly opravdu lidové. Tím

byli překvapeni nakupující. Tak jsem
se jich ptala, jestli přispěli do kasičky,
když k nim došel průvod. Při kladné
odpovědi jsem jim říkala, ať se tedy nediví. Slíbila jsem jim, že při další akci
už budou ceny úplně jiné. A to se teprve budou divit.
Před půlnocí se objevili hasiči v pončech a kloboucích, na ramenou nesli
nosítka, kde byla uložena basa. V čele
smutečního průvodu šel pan farář a za
nim plačky. Za kvílení a usedavého pláče plaček po dojemné řeči faráře byla
basa Barborka pochována v koutě, kde
bude až do Velikonoc. Chasa naposledy
zvolala „ Čí je právo?“. Odpověď sice
byla „naše“ ale přesto již právo vrátili
starostovi obce. Ten poděkoval všem,
kteří se podíleli na organizaci a zajištění
úspěšné akce. Pak už se účastníci pomalu rozcházeli do svých domovů.
			
Margita Mézlová, kronikářka

Setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce Víceměřice
První sjezd rodáků se konal u příležitosti jubileí – 675 let od první písemné zprávy o Víceměřicích,
70 let od založení Ústavu sociální
péče a 50 let od založení SDH. Sjezd
se konal ve Svodnici ve dnech 25.
a 26. 6. 1994. Této akci předcházela
usilovná práce nejen zastupitelů, ale
dá se říci skoro všech občanů, kteří
pomáhali shánět adresy nejen svých
příbuzných, ale i známých, kteří se
už dávno z obce odstěhovali. 1. sjezdu se účastnilo hodně občanů a ještě
i v průběhu sjezdu se doplňovali další adresy, aby na příští setkání mohli

dorazit i ti, o kterých se na 1. sjezdu
nevědělo a nebyli pozváni. Účastnící
si mohli v košikárně prohlédnout výstavu kronik a fotografií z akcí, které
probíhaly v obci. Nejen prohlédnout,
ale i zakoupit si mohli výrobky klientů ÚSP. Oficiálně akce začala setkáním občanů v zasedací místnosti OÚ,
kde je přivítal starosta obce p. Dostálík. Seznámil je s programem akce.
Účastníci přešli průvodem k pomníku padlých, kde byla položena kytice a dále se pokračovalo na hřbitov,
kde byla rovněž položena kytice
u hlavního kříže. Další program byl
7
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přichystán ve Svodnici. Zde bylo přichystáno občerstvení. K tanci i poslechu hrála hudba Animo-band Jindřicha Štěpánka.
V neděli odpoledne byl hasičský výlet
u chaty s ukázkou hasičské činnosti.
Program dále pokračoval taneční zábavou.
Již na prvním sjezdu rodáků většina
účastníku projevila zájem, aby se uskutečnilo další setkání občanů. A tak se
domluvilo, že sjezd rodáků bude v intervalech 2 let vždy poslední červnový
víkend.
Dojmy od návštěvníků zapsal kronikář
p. Zahradníček v místní kronice. Většina děkovala za pozvání a za krásně
připravenou akci. Alespoň jeden zápis:
„Rodná obec se velmi změnila k lepšímu a krásnějšímu, i když mládí samotné bylo krásné a vzpomínky zůstávají.
Pořadatelům děkuji a přeji hodně úspěchů snad v dalším pokračování sjezdů
rodáků. Velmi hezké a užitečné.“ /Jan
Vojtek/.
A tak začala v naší obci krásná tradice –
každý sudý rok, poslední červnový víkend bylo připraveno Setkání rodáků,
bývalých i současných občanů obce Víceměřice.
29. 6. 1996 se konal 2. sjezd rodáků. Při
příležitosti setkání byla vydána barevná pohlednice obce s významnými objekty obce. Program byl obdobný jako při prvním setkání. V budově
MŠ byla připravena výstavka kronik
obce a fotografie. Současně s kronikami byly vystaveny práce dětí ze
školky a ukázky prací chovanců ÚSP
s možnosti zakoupení některých vý8

robků. I letos bylo přivítání v zasedací místnosti OÚ. Účastníci průvodu
položili kytice u pomníku padlých
a na hřbitově. Uctili jsme památku
těch, kteří už mezi námi nejsou. Odpoledne byla na chatě taneční zábava.
Zajištěno bylo bohaté občerstvení po
celý den.
3. setkání se konalo 27. 6. 1998. Při
této příležitosti bylo vydáno zvláštní
číslo časopisu Naše obec, které zachycuje změny v obci od posledního setkání. Dopoledne probíhala individuální
prohlídka obce. Ve školce byla výstava
kronik obce. Odpolední program byl
na chatě ve Svodnici. Na taneční zábavě hrála hudba Animo-band Jindřicha
Štěpánka.
4. setkání proběhlo 24. 6. 2000. Program byl už pro většinu účastníků
znám – setkání se starostou obce, průvod a položení kytic k pomníku padlých a na místním hřbitově. Nechyběla
ani výstava kronik, výrobků klientů
ÚSP a prací dětí z MŠ. V odpoledním
programu ve Svodnici vystoupila skupina historického šermu z Vyškova.
K tanci a poslechu hrála hudba p. Jindřicha Štěpánka.
5. setkáni – 29. 6. 2002 – se konalo ve
Svodnici. Dopoledne zde hrála hudební skupina Kluci z ÚSP. Ve školce byla
výstava kronik. Klienti ÚSP zde vystavovali své výrobky. Někteří návštěvníci využili možnost zakoupení košíkářských nebo tkaných výrobků.
Občané si mohli prohlédnout i místní
kapli.
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Odpoledne byly položeny věnce u pomníku a na hřbitově.
V kulturním programu ve Svodnici vystoupila skupina historického šermu
z Vyškova. Své umění předvedl silák
„Železný Zekon“. Na taneční zábavě
hrál Animo-Band J. Štěpánka.
6. setkání – bylo 26. 6. 2004 – na obecním úřadu měli návštěvníci možnost
prohlédnout si výstavu o historii obce
a prolistovat kroniky. Prodejní výstava
košikářských výrobků byla umístěna
v přízemí OÚ. Otevřená byla i kaple
sv. Floriána. Zájemci si mohli prohlédnout část prostor ústavu. Nově byla
pro veřejnost otevřena ČOV.
Slavnostní přivítání účastníků starostou obce bylo ve 13,00 hod. v bývalé
klášterní kapli ústavu. Zde bylo připraveno krátké koncertní vystoupení paní PaedDr. Miluše Tomáškové,
PhD., rodačky obce, a její dcery Radany. V úvodní části jsme vyslechli
klavírní díla českých i světových skladatelů. Druhá část koncertu nazvaná
„Procházka mezi žánry“ nám přiblížila různé žánry – lidovou píseň, ukázky z operet, muzikálů, populární hudbu i evergreeny. Obdivovat jsme mohli
nejen hru na klavír v podání p. Tomáškové, ale i hru na violu a zpěv slečny
Radany. Odpolední program probíhal
ve Svodnici. Uváděl ho p. Pavel Riedl.
Na úvod zazpívala sl. Monika Fialková a Michal Foret. Zpestřením bylo vystoupení siláka Standy Pukla. V předvečer byl koncert zpěváka Boba Frídla
a zpěvačky Aťky.
Večer na taneční zábavě nám hrála
hudba DORADO Morkovice.

7. setkání 24. 6. 2006
Pro návštěvníky byla připravena výstava o historii obce na OÚ. Díky paní
Meliškové, kronikářky obce, jsme se
mohli seznámit s historii jednotlivých
rodů v obci. Zájem byl i o prohlídku
části ÚSP a DD. Hodně lidí si prohlédlo kapli sv. Floriána a ČOV. K prohlídce lákalo i okolí ústavu, kde probíhala
revitalizace aleje s budováním rybníku.
Slavnostní zahájení bylo v bývalé kapli
ÚSP. V kulturním program vystoupila
slečna Hana Mézlová, rodačka obce.
S p. učitelem Dostálem přednesli dvě
skladby pro housle za klavírního doprovodu p. uč. Pospíšilové. V tomto roce
se poprvé konal program v Bloudníku.
Tento ročník nám zpříjemnili svým vystoupením sólisté zpěvohry Městského divadla Brno – Lenka Bartolšicová,
Magda Vítková a Miloslav Čížek. Program „Odpolední setkání s kouzelným
světem operety a muzikálu“ nám připomněl známé i méně známé skladby.
Večerní zábava byla se skupinou DORADO Morkovice.
8. setkání – 28. 6. 2008
V budově mateřské školy byla připravena výstavka o historii i současnosti
obce. Poprvé si zde mohli návštěvníci
prohlédnout dobové předměty, sklo,
keramiku, oděvy, které zapůjčili občané obce. Listovat mohli ve starých
obecních i školních kronikách. Na fotografiích mohli sledovat, jak se mění
obec v průběhu času. V kapli byla sloužena mše svatá.
Domov u rybníka umožnil návštěvníkům prohlídku tohoto sociálního zařízení.
9
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Dopoledne hrála v Bloudníku skupina
Kluci.
Slavnostní zahájení se konalo v bývalé
kapli ústavu. Účastníky přivítal starosta obce. Kulturní program – „Hudbou
k srdcím“ si pro nás připravila PaedDr. Miluše Tomášková, PhD. se svými
hosty – dcera Radana Przybylová hrála
na violu, na klavír se představil Libor
Tomášek a zpíval Rudolf Medňanský.
Vlastní verše recitoval Jan Przybyla.
V odpoledním programu v Bloudníku
vystoupily němčické mažoretky „Orionky“. A pak následoval koncert zpěvačky Petry Černocké a jejího muže
Jiřího Pracného.
V programu dále vystoupili mladí začínající zpěváci David Spilka a Tereza
Najdekrová, známí ze soutěže Česko
hledá Superstar.
Své hudební vystoupení předvedl Vojta z Domova u rybníku, který zpíval
a hrál na bubny.
Na tomto sjezdu jsme mohli pozdravit
nejstarší rodačky obce paní Annu Formánkovou a Vlastu Ševčíkovou. Celým
odpoledním programem nás provázel
Pavel Riedl. Večer si návštěvníci užili taneční zábavu s hudební produkcí
MAESTRO.
9. setkání se konalo v sobotu 26. 6. 2010
V tomto roce byly přípravy opravdu složité. Běžnou agendu spojenou
s pozvánkami, zajištěním programu
a sponzorů organizátoři zvládli výborně. Bohužel naši obec postihla v noci
12. 6. vichřice, která způsobila velké
škody. A tak přípravy začínaly úklidem
popadaných a polámaných stromů
v obci, Bloudníku i ve Svodnici. Dopo10

ledne hrála v Bloudníku skupina Kluci
z Domova u rybníka.
Účastníci si mohli prohlédnout kapli
a zúčastnit se mše svaté.
Nově si mohli prohlédnout upravenou
knihovnu. Paní Novotná Anežka ráda
všechny přivítala a ukázala jim práci
v knihovně.
Kronikářka p. Melíšková připravila
výstavu fotografii v košikárně. Vedle
historie obce se mohli účastníci seznámit s akcemi, které se v obci uskutečnili
za poslední dva roky. Na vystavených
fotografiích byl dokumentován bohatý
společenský a kulturní život v obci.
Domov u rybníka nabízel prohlídky.
Návštěvníky zaujala hlavně prohlídka
Domova pro seniory, který byl otevřen
v březnu 2010.
Slavnostní zahájení bylo v bývalé kapli
ústavu. Účastníky přivítal pan starosta
Dostálík. I tentokrát si program připravila paní Tomášková se svými hosty –
dcera Radana Przybylová, Jan Przybyl
a Libor Tomášek. Koncertem „Chopin –
básník klavíru“ nám představila tohoto
významného hudebního skladatele.
V odpoledním programu, který byl nachystán v Bloudníku se nám představili naši nejmladší rodáci – děti mateřské
školy a naši školáčci, kteří chodí do
školy do Nezamyslic.
V 16,00 hod. začal koncert Boba Frídla.
Na taneční zábavě nám hrála hudební
skupina Předina.
10. setkání se konalo 23. 6. 2012
Oslavy byly zahájeny položením kytic
u pomníku padlých a na hřbitově. Po
celý den bylo možné si prohlédnout
výstavu na obecním úřadě, která doku-
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mentovala vývoj v obci. Zájemci o historii mohli prolistovat kroniky obce.
Svou činnost představil keramický
kroužek. Se sportovními úspěchy se
pochlubili fotbalisté SK Mexiko. Zaujaly i fotografie z činnosti Domova u rybníka a Mateřské školy.
Den otevřených dveří probíhal ve
školce, v Domově u rybníka, v kapličce a v hasičské zbrojnici. A zájem byl
opravdu velký.
Odpolední program byl zahájen v bývalé kapli ústavu již tradičním klavírním koncertem PaedDr. Miluše Tomáškové. Spolu s ní vystupuje dcera
Radana Przybylová, která hraje na violu. Letos jsme vyslechli koncert s názvem „Melodie stále živé“. Po krásném
kulturním zážitku jsme se přemístili
do Bloudníku, kde probíhal odpolední
program.
Průvodní slovo měl pan Jiří Vrba. Uváděl nejen jednotlivá vystoupení, ale
připomínal činnost obce a jednotlivých
organizací a spolků. Svým vystoupením všechny potěšily děti z mateřské
školy. Mladí hasiči předvedli hasičský
útok. Následovalo vystoupení mažoretek z Domu dětí a mládeže Orion Němčice nad Hanou. Svým představením
nás pobavil divadelní kroužek klientů
Domova u rybníka. Odpoledne hrála
dechová hudba Vřesovanka.
Na večerní zábavě hrála k tanci i poslechu hudba Animo-Band p. Jindřicha
Štěpánka.
11. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce Víceměřice proběhlo v sobotu 21. 6. 2014 a bylo spojeno
s připomínkou 90. výročí založení

sociálních služeb v obci, které oslavil
Domov u rybníka. Pozvání na oslavu
přijaly sestry Dominikánky a náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje
paní Yvona Kubjatová.
I tentokrát měli občané možnost nahlédnout do zrekonstruovaných prostor mateřské školy. Otevřená byla kaplička sv. Floriána s opravenou střechou.
Prohlídky nabízel Domov u rybníka.
Návštěvníci se mohli projít v zámeckém parku a obdivovat novou kapličku, která byla otevřena a vysvěcena
v květnu 2014.
Někteří si nenechali ujít ani návštěvu
Chráněného bydlení, čp. 109.
Otevřeno bylo Muzeum paměti a života
obce, které je v budově OÚ. V zasedací
místnosti byly vystaveny staré kroniky,
matriky a domovní listy. Zaujal i nový
prapor hasičů, který byl slavnostně vysvěcen 3. 5. 2014.
Další výstava byla připravena v košikárně. Byly zde instalovány panely s fotografiemi dokumentující život v obci
za uplynulé roky. Vystaveny byly fotky
z minulých sjezdů rodáků a z akcí pořádaných jednotlivými organizacemi.
Nechyběla ani ukázka z činnosti keramického kroužku. Hasiči měli výstavu
techniky a vybavení v hasičské zbrojnici. Zde vévodily hlavně poháry a diplomy, které získávají většinou mladí
hasiči na různých soutěžích.
Kulturní program byl v Bloudníku.
Ráno vyhrávala k dobré náladě skupina Naši kluci. Divadelní kroužek Domova u rybníka nám předvedl představení Indiánské léto.
V odpoledním programu, který uváděl pan Tomáš Brabec, vystoupily děti
11
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z naší školky. Následovala taneční vystoupení HipHopu, mažoretek Domu
Dětí a mládeže Němčice nad Hanou
a ukázka společenského tance p. Kurečkové a p. Plačka.
Po celé odpoledne až do nočních hodin
hrála hudba Animo-Band p. Jindřicha
Štěpánka.
12. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce se konalo v sobotu
24. 6. 2017 a bylo spojeno s oslavami
700. výročí od první písemné zmínky
o obci. Program začal ráno v 9,00 hod.
slavnostní mši v kapli sv. Floriána, která po loňské generální opravě zářila
novotou. Po slavnostní mši zástupci
obce v doprovodu uniformovaných
hasičů položili kytici u centrálního kříže na místním hřbitově. V 11,00 hod.
pokračoval program na aleji, kde byly
u příležitosti 700. výročí obce vysazeny 4 duby – stejně jako je počet dubových žaludu ve znaku obce. Svůj strom
vysadili hasiči, sportovci, zahrádkáři
a rybáři spolu s myslivci. Tato událost
pro budoucnost byla zaznamenána na
žulovém kameni.
V košikárně byla připravena výstava,
která dokumentovala život v obci. Své
expozice zde měly také spolky – hasiči,
myslivci, fotbalisté, zahrádkáři, keramický kroužek.
Část prostor byla věnovaná Domovu
u rybníka, kteří vystavovali košíky, tkané dečky a ukázky keramiky. Zájemci si
mohli některé výrobky i zakoupit.
Se svou činností se pochlubila i naše
mateřská škola.
Na obecním úřadě byla přichystaná
výstava s názvem „Obchodní a výrob12

ní centrum Němčice nad Hanou – Víceměřice, archeologické naleziště Zadní
dlátko a Kratiny“. V expozici byly vystaveny předměty nalezené v kulturní
památce – keltském oppidiu v katastru
obce. Současně bylo otevřeno Muzeum
paměti a života.
Domov u rybníka umožňoval prohlídky po celý den. Dopoledne v Bloudníku vyhrávala slupina Kluci z Domova
u rybníka.
V hlavním programu jsme se po delší době vrátili k průvodu, který se ve
13,00 hod. začal řadit u hřiště. V čele šli
vlajkonoši, za nimi mažoretky a krojovaní Hanáci. Za nimi šli představitelé obce
a hosté. Dále šli jednotlivé spolky a další
občané. Do kroku hrála Vřesovanka. Průvod se zastavil u pomníku padlých, kde
hasiči se starostou položili kytici. Průvod
došel do Bloudníku. Zde program zahájil
starosta obce. Přivítal všechny účastníky sjezdu. Poté bylo při příležitosti 700.
výročí obce oceněno 43 občanů pamětní
medailí za práci pro obec a její občany.
Medaile předával starosta obce p. Eduard
Novotný a senátorka Božena Sekaninová.
V kulturním programu vystoupily mažoretky z Orionu Němčice nad Hanou. Dále
se představily se svým pásmem písniček,
básniček a tanečků děti z naší školky. Sjezd
pozdravil svým tanečním vystoupením
Hanácký soubor z Hrušky. Celé odpoledne hrála k tanci i poslechu dechová
hudba Vřesovanka. Odpolední program
ukončil svým vystoupením muzikálový
zpěvák Marián Vojtko. Ve večerním programu hrála skupina Předina. Po celý den
bylo zajištěno bohaté občerstvení, které zajišťovaly jednotlivé spolky, Domov
u rybníka a hospoda v Bloudníku. Děti
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si užívaly skákací hrad. V bohaté tombole měl každý šanci získat některou z cen.
Letos se tedy uskuteční již 13. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce.
Interval z původních dvouletých se
trošku prodloužil, ale i tak si myslím,
že se občané na setkání těší. Nabízí se
jim možnost po letech se setkat s rodáky, bývalými občany, spolužáky, přáteli, kteří žijí v jiných městech a obcích,
ale rádi se vrací do Víceměřic, aby
zavzpomínali na léta strávená v naší
krásné obci. Aby si prohlédli, co se
v obci podařilo vybudovat, zlepšit. Jak
se nám zde dobře žije.
Jeden z hlavních organizátorů prvních
sjezdů, pan Ludvik Ševčík, vždy říkal:
„Program musí být takový, aby zaujal
všechny. Nesmí být ale moc dlouhý,
protože hlavním posláním sjezdu je setkávání lidí, aby měli možnost si v klidu popovídat“.
Chtěla bych shrnout obecné poznatky
ke všem ročníkům sjezdu. Hlavním organizátorem bylo obecní zastupitelstvo
a zaměstnanci obecního úřadu v čele
se starostou. Nejdříve pan Antonín Dostálík a od r. 2012 pan Eduard Novotný.
Při organizaci a pak zajištění akce byli
aktivní i členové jednotlivých organizací – hasiči, zahrádkáři, rybáři, sportovci.
V prvních letech jsme se snažili organizovat průvod obcí spojený s položením
kytic u pomníku padlých a na hřbitově.
Po zjištění, že v průvodu chodí čím dál
méně lidí, se starosta obce od r. 2002 rozhodl, že kytice položí během dopoledne
jen s místostarostou a hasiči.
Na prvních sjezdech bylo zahájení v zasedací místnosti obecního úřadu. Od
roku 2004 bylo zahájení v bývalé kapli

ústavu. Kulturní program při slavnostním zahájení připravovala paní Tomášková svými krásnými koncerty r.2004,
2008, 2010, 2012.
První ročníky probíhaly u chaty ve
Svodnici. Chata i okolí byly vždy krásně
upraveny. A přírodní prostředí ve Svodnici bylo vhodným místem pro setkání.
Přesto se rozhodlo, že od r. 2006 se program připravoval v Bloudníku. Prostory
Bloudníku byly výhodnější nejen pro občany, kteří to měli blíž než do Svodnice.
A hlavně přístup pro maminky s kočárky
nebo pro lidi na vozíčku byl jednodušší. Nemuseli překonávat žádné schody
nebo jiné nerovnosti. Změnu místa ocenili i pořadatelé, kteří chystali občerstvení a zajišťovali organizaci. V Bloudníku
to měli jednodušší. Byli v místě dění a někteří ocenili, že se mohli zúčastnit i slavnostního zahájení v kapli ústavu.
Po dvou letech, kdy kvůli protiepidemických opatření bylo organizování
různých akcí hodně omezeno, se už
všichni těšíme na letošní setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce
Víceměřice. A doufejme, že i když je to
v pořadí již 13. setkání, tak ta třináctka
bude pro nás všechny šťastná a setkání se vydaří. A bude i letos platit to, co
po prvním sjezdu rodáků napsala paní
Marie Horčicová – „Děkuji všem, kdo
připravili sjezd rodáků a denně usilují,
aby Víceměřice zůstaly pěknou vesnicí
přitažlivou pro své obyvatele a i ty, kdo
se rozběhli do světa“.
U příležitosti sjezdu si vždy vzpomenu
na p.Melíškovou, která uvedla na jedné
výstavě krásný citát „Šťastni ti, kteří se
mají kam vracet…“
Margita Mézlová, kronikářka
13

Naše obec

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
Zahrádkářské okénko
Také na přelomu loňského a letošního
roku pořádání akcí ještě narušila covidová pandemie a i když už opatření
nebyla tak drastická jako před rokem,
přesto neumožnila pořádání vnitřních
společenských akcí pro více osob. Tak
jsme se jako zahrádkáři jen podíleli
příspěvkem na občerstvení u povánočního pochodu Z Kozlova až… a taktéž
jsme podpořili bublinkami přípitek na
Kozlově při vítání nového roku, kterého se účastnilo opět kolem 25 příznivců
hezkých půlnočních rozhledů.
I v letošním roce jsme museli vypustit

pořádání jedné z našich velkých zahrádkářských akcí – Zeliády.
8. března jsme opět nezapomněli poděkovat a popřát s květinou našim členkám při příležitosti jejich velkého svátku – Mezinárodního dne žen.
V sobotu 19. března proběhla hodnotící
Výroční členská schůze, kde jsme společně zhodnotili, co se nám podařilo,
nepodařilo, co jsme udělali nebo jsme
nemohli udělat v uplynulém roce 2021.
Ale snad, už letos bude líp. Následující upoutávky budou pozváním na zahrádkářské akce v nejbližší době.

Sobota 2. dubna 2022 – Víceměřická gořalka roku 2022
Po dvouleté odmlce letos znovu připravujeme s Hasiči a OÚ oblíbený košt
pálenek. Opět se bude soutěžit v několika kategoriích pálenek – švestky,
jádroviny a ostatní a samozřejmě nezapomeneme i na naše drahé polovičky,
kdy si můžou zasoutěžit a degustovat

v kategorii likérů, zase se dvěma podskupinami – krémových a ovocných
likérů. Doufám, že jste v Covidu vše
nevypili a něco Vám zůstalo i do našeho klání. Ale přijít degustovat můžete
klidně i bez vzorků. Srdečně vás všechny zveme.

Počátek dubna – Velikonoční dílnička pro děti i dospělé
Někdy zkraje měsíce proběhne Velikonoční dílnička nejen pro děti, ale i dospělé. Instruktorky vám předvedou – s možností i samostatně si vyzkoušet výrobu,
či malování velikonočních dekorací,
zdobení perníčků atd. Pokud máte i vy

nějaký inspirativní nápad, který by zaujal a chcete se s ním podělit, přihlaste
se včas u p. Buriánka a zkusíme zajistit
materiál pro ostatní zájemce. Bližší informace o datu a konání akce budou zveřejněny na obvyklých místech a v rozhlase.

14. – 16. 4. 2022 – Hrkání
Kdysi už jsem tu o průběhu tohoto
zvyku psal, ale jak se říká, opakování
14
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I v letošním roce, snad, vyrazí ve čtvrtek na večer, na svou první obchůzku
hrkači a budou pokračovat v tradičním
předvelikonočním zvyku Hrkání. Nahradí tak hlas zvonů, které na tři dny
utichnou. Je to spojeno s církevními
křesťanskými událostmi.
Na Zelený čtvrtek byl zrazen a zajat
Pán Ježíš, na Velký pátek byl mučen,
ukřižován a poté pohřben. V hrobě
odpočíval po celou Bílou sobotu. Na
připomenutí těchto smutných událostí, již kdysi dávno vydal papež pokyn,
aby zvony po tyto dny nezvonily; zlidovělo tak říkání, že zvony odletěly
do Říma. A právě po tuto dobu je zvuk
zvonů nahrazován hrkáním a klapáním. Hrkači pak obcházeli za zvuku
hrkaček celou vesnici nejen proto, aby
je bylo všude dobře slyšet, ale zároveň
vyháněli rámusem zlé duchy a moci,
ale i myši a jiné škůdce za hranice vesnice. Jelikož se snažíme o zachování

této tradice, vzali si patronát nad hrkáním Zahrádkáři společně s Kulturním
výborem a tak opět proběhne hrkání
ve Víceměřicích již na Zelený čtvrtek
v 17 hodin, na Velký pátek v 8 hodin,
ve 12 hodin a v 17 hodin a na Bílou
sobotu již od 9 hodin. Časy této tradice nejsou dodržovány úplně striktně,
jedná se hlavně o připomenutí a udržení tohoto zvyku.
V sobotním dopoledni pak hrkači zvoní na jednotlivá stavení na koledu, jež
je odměnou za hrkání s říkáním: „Milý
pane, milá paní, dejte něco za hrkání.“
Je dobrým zvykem, že za to obdrží
minci nebo sladkosti, které si pak spravedlivě rozdělí mezi všechny děti, které hrkaly. Proto jim, prosím, nespílejte,
ale spíš předáním drobnosti u nich udržujte radost z hrkání a tím i motivaci
pro udržení tohoto zvyku do budoucna. Děti budou z důvodu bezpečnosti
doprovázeny dospělým dozorem.

15. 4. – 16. 4. 2022 – Velikonoční výstava
V letošním roce jsme se po neplánované dvouleté pauze opět rozhodli uspořádat v sále košíkárny dvoudenní Velikonoční výstavu.
Výstava bude probíhat na Velký pátek,
v době od 9 do 17 hodin a na Bílou sobotu ve stejném čase. Opět se ji, stejně
jak v minulosti, budeme snažit udělat interaktivní – s možností osahaní,
ochutnání, vyzkoušení…
Takže pokud se nám to vše podaří,
opět by měla být – POUČNÁ – bude
připravena prezentace a zjednodušené vysvětlení tradic od masopustu až
do Velikonoc, INSPIRATIVNÍ – zde
chceme soustředit a vystavit formy na

beránky, kraslice, velikonoční dekorace, KOCHAVÁ – zde se opět pokusíme vytvořit velkou zajímavou aranži
z předmětů, výšivek, vazeb či pohlednic, NAUČNÁ – opět bude možnost
zakoupit si nebo si sami, či pod dohledem zručných košíkářů z Domova
uplést čerstvou pomlázku, MARNOTRATNÁ – bude možné si zakoupit velikonoční ozdoby a dekorace, výpěstky
květin, rostlin, přísad zelenin, košíkářských výrobků a dalších všemožných
předmětů, SOUTĚŽIVÁ – opět bude
připravena okamžitá ruličková recesní
tombola se spoustou cen, CHUŤOVĚ
– VZPOMÍNKOVÁ – s bohatým občer15
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stvením v podobě zapomenutých jídel
a sladkostí; na Velký pátek samozřejmě
bezmasá. A nakonec ODPOČINKOVO – RELAXAČNÍ – kdy bude připraven prostor pro posezení a besedování
se známými po dlouhé, nejen zimní
sdružovací pauze.
To je zatím vše jen v představách. Výstavu s námi můžete spolu vytvořit
i Vy! Zapůjčením velikonočních předmětů vazeb, kraslic, dekorací atd. Výstavu budeme chystat už na Zelený
čtvrtek od 15 do 18 hodin. Těšíme se na

Vás! Udělejte si pěknou procházku ve
sváteční dny, vytáhněte od PC nebo TV
své děti a užijte si společně příjemnou
návštěvu výstavy v košíkárně.
Toto byly upoutávky na akce, které
v nejbližší době připravujeme nebo se
na nich budeme jako organizace spolupodílet. Celkový přehled plánovaných
akcí v obci v prvním pololetí, najdete
v samostatném článku. No a na závěr
tu pro Vás máme i letos připravený
kousek zahrádkářské osvěty.

Chystáte se vysadit ovocné stromy?
Je tu jaro a všude kolem se na nás hrne
obrovská nabídka stromků, keřů, trvalek, květin, skalniček a dalšího zeleného materiálu na zahrádky. Po zimní
pauze, kdy je vše smutně žluté, zatažené, bez listí, bez života, se nám zdají
naše zahrádky takové nějaké prázdné
a tak nakupujeme a nakupujeme… pak
doma vysazujeme a v červnu zjišťujeme, že máme zahrádku přehoustlou…
Ale to už tak je a asi má být.
Já bych se tentokrát chtěl pozastavit
u nákupu ovocných stromů. Na trzích,
v zahrádkářských prodejnách, v letácích či na netu na naše oči útočí obaly a obrázky se záplavami plodů na
stromcích. Bohužel, jsou to jen komerční firmy, které se zabývají prodejem
něčeho, co se jim podařilo někde levně nakoupit. Ne nechci se dohadovat,
stromy se ve většině případech ujmou,
za dva roky po výsadbě se objeví i plody, za pět let stromek dává plody, ale
stále je uvázaný u opory a je nějaký takový nedomrlý…
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A zde začneme přemýšlet a zjišťovat
proč. A dojdeme postupně k tomu, že
je to všechno o podnožích. V dnešní
době se dá vše najít na internetu, ale
tam většinou zabrousíme, stejně jako
já, až zjišťujeme, co děláme špatně, že
se nám nedaří vypěstovat pěkný strom.
A najednou zjistíme, že většina zakoupených „komerčních“ stromů je naroubována na zakrslých
nebo málo vzrůstných podnožích, kdy
stromky sice začnou brzy rodit, ale jejich životnost je kolem 10 až 15 roků,
a pak musíme koupit nový – proto ten
titul „komerční“. Ano, i tyto stromky
mají své výhody. Brzy plodí a nezaberou moc místa. Ale u nás na vesnici,
kdy téměř všichni máme kus zahrádky,
jsou podle mne zákrsky pasé. Nehledě k tomu, že na většině je vystřihnutý terminál, a stromek je tvarován do
duté koruny. Stromek je pak většinou
nižšího tvaru, do výšky moc neroste,
protože ho v tom brzdí slabě rostoucí
podnož, a tak stříháme, snažíme se ho
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řezem povytáhnout, ale marně. Stromek plodí a košatí, kousek nad zemí,
špatně se pod ním obrývá půda, nebo
seče sekačkou, nedává téměř žádný
stín …
A jsme u toho, co Vám chci v tomto povídání sdělit. Pokud máte trošku větší
zahradu a chcete na ní mít opravdové stromy, navštivte místo trhů, či
zahrádkářských prodejen, ovocné
školky v okolí, které si své stromky
nejen pěstují a prodávají, ale i roubují
na podnože vhodné pro místní půdy
a podnebí, které je dáno i nadmořskou výškou. Pro normální zahradu,
bych se jistě už vyvaroval vřeten, zákrsků, palmet či čtvrtkmenů a zvolil
bych vzrůstnější tvar – polokmen, či
vysokokmen ovšem na vhodné podnoži; a v tom Vám školkaři jistě rádi
poradí. Klidně se jich zeptejte na druh
podnože kupovaného stromku. Nyní
se zaměřím na jabloně. Chceme-li,
aby stromek byl vzrůstnější, proto je
vhodná podnož semenáčková nebo
z jadrničky – mají bujný růst, ale začnou plodit o nějaký rok později; pro
růst pěkného stromu je hojně používaná podnož A2, no pak snad je ještě
vhodná podnož MM106, která se řadí
mezi středně rostoucí. Dle mého názoru a zkušeností jsou pro naše podmínky nevhodné podnože M9, M26, M27
– jsou to slabě rostoucí podnože – stromy sice brzy rodí, ale jelikož mají malý
kořenový systém, tak po celou dobu
svého, většinou krátkého života potřebují oporu. (Likvidoval jsem doma tři
takovéto „komerční“, 10leté stromy,
kdy každý měl tři, max. čtyři kořeny –
síly palce a zbytek byly jen vlásečnice)

A ještě k otázce sloupových jabloní,
nebo-li balerín. Pro tyto je nejvhodnější střední, rychle rostoucí podnož
MM111, nebo pro horší půdy P14.
Ale položme si otázku: Sloupovitá
jabloň na zahradu? Proč?
Snad jen pro toho, kdo má úzký pásek
půdy, někde na zadlážděném dvorku.
Stromky se sází ve vzdálenosti 60–
80 cm od sebe, sloup má totiž v průměru maximálně půl metru, to znamená,
že plodonosné větve mají kolem 25 cm.
Stromky dorůstají do výšky až tří metrů. V naprosto ideálních podmínkách
jsou slibované výnosy až 5 kg ovoce
z metru stromku, což je 15 kg z dospělého stromku po několika letech. Ale
nikdy, určitě, asi nedosáhneme těchto
maxi úrod, počítejme spíš až o polovinu méně. Proto si myslím, že na naše
vesnické zahrady jsou opravdu vhodnější vzrostlejší stromy, které za pár
roků kromě úrody přinesou i blahodárný stín, vytvoří vlhké mikroklima,
jsou útočištěm a domovem zpěvných
ptáků, a máme dobrý pocit z hezkých
stromů, které jsou dominantou zahrady. Ovšem nezapomeňte na dostatečně velké rozestupy mezi stromy, či od
sousedova pozemku! Zde jsou řešením
střídavé výsadby vzrůstnějších stromů,
s méně vzrůstnými s brzkou úrodou,
které mají kratší životnost a po vykácení vytvoří prostor pro ty vzrůstné…
Mám tu ještě mnou nevyzkoušenou
radu, když si koupíte někde stromek,
a až doma vyčtete, že je na nevhodné
podnoži. Zde mi bylo doporučeno zakopat stromek o 20 cm hlouběji, než je
místo srůstu podnože s roubem. Nad
místem srůstu pak lehce narušit kůru
17
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roubu. Z roubu pak vyrostou nové kořínky a stromek tak zpravokoření a bude
mít bujnější růst. Ale tohle jen předávám – osobně vyzkoušeno to nemám.
Toto povídání jsem psal z důvodu,
abyste se při nových výsadbách stromů nedopustili stejných chyb jako já.
Po 14 letech z původně vysazených
16 stromů a velkých očekávání, mám
asi polovinu se solidní úrodou, zbytek buď postupně odumřel nebo jsem
ho nahradil novými stromky, snad už
lepšími, dle rad zkušených zahrádkářů
a studiem informací na internetu – je to
zde rychlejší a jsou tu mnohdy novější
zkušenosti a metody než v knížkách.
Proto Vám chci poradit než vyrazíte

na nákup stromků pro novou výsadbu
do ovocné školky, řádně si nastudujte
na netu, co vlastně potřebujete, jakou
podnož, jaký tvar stromku požadujete a pak až Vámi vybranou odrůdu.
V okolí Vám můžu doporučit ovocnou
školku Střílky, Lipník nad Bečvou a pak
možná Litenčice (zde jsem ale před
10 lety neměl dobrou zkušenost s koupenými stromky, ale třeba už snad?)
Toto bylo mých pár osobních zkušeností
s pěstováním ovocných stromků, se kterými jsem se s Vámi chtěl podělit. Ať mé
rady použijete či pohaníte, přesto Vám
přeji spoustu zdaru, úspěchů a spokojenosti při pěstování ovocných stromků.
Petr Buriánek, předseda ZO ČZS

ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
Z naší obecní knihovny
Vážení spoluobčané a milí čtenáři, zdravím vás všechny a přináším
malé statistické shrnutí návštěvnosti obecní knihovny v roce 2021.
Z důvodu covidové pandemie došlo
v knihovně jen ke 153 výpůjčkám,
což bylo daleko méně než v předešlých letech.

Knihovní fond
Celkový počet knih: 2796
Z toho beletrie: 2040,
naučná literatura: 756.
Kromě našeho knižního fondu, máme
ještě půjčeno 300 knih z výměnného
souboru regionální knihovny v Prostějově. Tyto se po půl roce vždy obmění.

Malá nabídka nových a zajímavých knih
Karel Gott – Má cesta za štěstím: Unikátní autobiografie největší legendy české
a československé hudební scény všech
dob. Publikace obsahuje přes 1800 fotografií a jiných dokumentačních materiálů, z nichž mnohé dosud nebyly zveřejněny. Knihu dokončil ještě za svého
života a intenzivně též pracoval na obrazové dokumentaci až do posledních dnů.
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Patrik Hartl – 15 roků lásky: Unikátní
autobiografie největší legendy české
a československé hudební scény všech
dob. Publikace obsahuje zhruba Realita
umí být neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně.
Aleš by do svých třiceti dvou let nevěřil, že jeho život bude vypadat takhle.
Představoval si ho úplně jinak. Jednoho
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dubnového odpoledne roku 2001 se zamiloval do ženy, která na něj naložila
takovou porci lásky, že by to porazilo
i vola. Tento román vypráví o všem, co
musel zvládnout, aby se s tou láskou
naučil žít. Je to příběh o výjimečném
štěstí a radosti, které dlouho vypadají
jako velký průšvih.
Ladislav Zibura – Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii: Po dvojici bestsellerů
přichází princ Ládík s další knihou –
tentokrát o cestě do Arménie, Gruzie
a Náhorního Karabachu. Ladislav Zibura se vydává do těch nejzapadlejších
vesnic, aby mohl poslouchat příběhy
místních a načerpat něco z jejich moudrosti. Alkohol teče proudem a mladý
dobrodruh důvěrně poznává kulturu
plnou pohostinnosti, rozhodných slov
a sovětské nostalgie. Své zážitky z kavkazského putování Zibura líčí s tradičním humorem a sebeironií, pro které ho
čtenáři nenávidí a milují.
Anne Jacobsová – Venkovské sídlo / Zlaté
časy: Když sedmdesátiletá Franziska
krátce po pádu Berlínské zdi navštíví
bývalé rodinné panství Dranitz ve východním Německu, kde vyrůstala, je
rozhodnutá zůstat tady už natrvalo.
V pohnutých časech 2. světové války
musela její rodina venkovské sídlo na
příkaz sovětské okupační správy opustit. Touha po domově však Franzisku
nikdy neopustila. Společně s vnučkou
Jenny se snaží vrátit starobylému venkovskému sídlu dřívější lesk. Přitom se
jí vynořují vzpomínky na bezstarostné
dětství, na ztrátu rodičů a sourozenců,
i na první velkou lásku, Waltra Iversena, kterého jí vzala válka. Když se náhle dozví, že je Walter naživu, začne

rozplétat příběh, který by mnozí raději
nechali spát…
Jo Nesbo – Žárlivost a jiné povídky: Nevěra
se nevyplácí a nakonec vždycky vyjde
najevo. A když se vášeň proplete se žárlivostí, k pomstě zbývá už jen krůček. Dva
úplně stejní horolezci bojují o krásnou
řeckou servírku. Taxikář nachází v šéfově autě náušnici své manželky. Žena
letící z New Yorku do Londýna se kvůli
manželově nevěře rozhodla spáchat sebevraždu a bez okolků své plány svěřuje
podivnému spolucestujícímu. Nebezpečný kolotoč silných emocí se dává do
pohybu… a už nepůjde zastavit.
Robert Bryndza – Kanibal z Nine Elms:
Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového
vraha s trefnou přezdívkou Kanibal
z Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela. Během posledních dvou
let byly uneseny další dvě dívky. Obě
dvě navečer, když se vracely ze školy
domů. Jejich těla byla objevena několik dní po zmizení, odhozená v londýnských parcích. Nyní Kate přednáší
na univerzitě a snaží se vést poklidný
život, když se minulost začne vracet.
E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě probíhajícího vyšetřování
vražd mladých dívek, který nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety vyřešila.
Udělejte si čas a přijďte si vybrat. Těším se na setkání v knihovně. Otevírací
doba knihovny je v pondělí od 13.00 do
17.00 hodin. Veškeré služby v knihovně
spojené s půjčování knih jsou zdarma.
Jarmila Janušková, knihovnice
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ZE ŽIVOTA MUZEA
Muzeum života paměti
Jelikož je opakování matkou moudrosti, a blíží se velké jarní úklidy v domácnostech a hospodářstvích, tak bych
Vám chtěl opět připomenout, že než
něco staršího, až asi do roku 89, vyhodíte, tak nám to třeba zkuste nabídnout
do Muzea. Zkontaktujte mne, třeba na
čísle 776 044 354, já na to kouknu a do-

mluvíme se, zda to třeba nepoužijeme
do některé z našich chystaných expozic. V podstatě to může být cokoliv.
Od maličkosti až po kredenc… zkusme
společně zachovat vzpomínky na běžný život na vesnici.
Petr Buriánek

Počasí v roce 2021
Loňská zima oproti před loňsku byla
více mrazivá a spadlo o 40 mm více
srážek. Pořádná zima udeřila ve druhé dekádě ledna, kdy se teploty držely
celý den pod bodem mrazu. Poté nastalo částečné oteplení. Další vlna celodenních mrazů přišla od 7. února do
16. února, kdy noční teploty neklesaly
pod –10 °C. Nejnižší teplota zimy byla
naměřena 15. února –13,6 °C. Jaro začalo chladnějším počasím, jarní teploty
napravil do normálu až měsíc květen.
Srážek spadlo o 50 mm méně. Nejvíce srážek –41 mm spadlo 24.června,
obcemi na jižní Moravě se prohnalo
ničivé tornádo. Červen předpověděl
deseti tropickými dny rychlý nástup
léta. I červenec se nedal zahanbit tropickými teplotami. Nejvyšší teplota
léta 34,1 °C byla naměřena 27. července v 15 hodin. Vůbec, červenec byl nejteplejším měsícem roku. Teplotně byl
srpen teplejší než loni, srážky dosáhly
loňského průměru. Podzimní srážky,
oproti loňsku, propadly o 200 mm.
Největší zásluhu o to, si připsal říjen
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s pouhými 8 mm srážek. Také teploty
byly pod loňským normálem, denní
průměry teplot od poslední dekády
listopadu nepřesáhly 5 °C. Celkově se
jevil rok 2021 chladnější zima a jaro,
pak tropické léto s nadprůměrnými
srážkami.
Vydatné srážky a teplé léto se projevily na výši úrody ze zahrady. Velice
dobře zarodily všechny peckoviny,
nadprůměrně višně a švestky, také
broskve daly dobrou úrodu, i když
polovina shnila na stromě. Jabloně se
pod násadou plodů doslova lámaly.
V zelinářské části zahrady byla dobrá
úroda červené řepy a mrkve, excelovala velikost petržele. V normě byla cibule a česnek. Nadprůměrně zarodily
nakladačky, cukety i hokaido. Sklizeň
brambor byla o třetinu vyšší. Po loňských nezdarech jsem upustil od pěstování rajčat a paprik. Perenosporóza
u hroznů mne nutí k zamyšlení přejít
k odolnější odrůdě.
Květoslav Špaček, Poličky
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INFORMACE PRO OBČANY
Tříkrálová sbírka 2022
Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen tří
králů a koledníkům za pomoc při Tří-

králové sbírce 2022. V naší obci bylo
při lednové sbírce vybráno celkem
9.027,- Kč.

Koledníci

Odpadové hospodářství
Za podpory dotací z MAS Hanácký
venkov byly pořízeny nové popelnice. Od podání žádosti po dodání
popelnic uběhly dva roky. Zájemcům byly vydány hnědé popelnice
na bioodpad, žluté na plasty a modré
na papír. Svoz bude zahájen v měsíci
dubnu. Společnost SUEZ připravuje
harmonogram svozů. Po jeho dopracování bude zveřejněn na stránkách
obce a rozdán do domů. Stávající

hnízda s kontejnery na tříděný odpad
po obci zůstanou. Upozorňujeme občany, že do zelených velkoobjemových
kontejnerů není možné vhazovat žádné
větve. Ty odkládejte vedle kontejnerů,
po dobu než budou dodány další kontejnery, průběžně budou odváženy k likvidaci samostatně. Pokud máte hodně
větví, lze se domluvit na individuální
odvoz větví.
Žádáme o odpovědné třídění.
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Víceměřice

Pomoc Ukrajině
Obec se zapojila do pomoci Ukrajině.
Reagovala na výzvu města Olomouce
zorganizovat okamžitou humanitární
sbírku pro partnerské město Červenici.

Darované věci zaměstnanci obce nabalili podle pokynů a byly odvezeny na
sběrné místo ve Velké Bystřici.
Dárcům velmi děkujeme.

Balení darů

Převoz darů
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Plánované akce v obci
v první polovině roku 2022
28. ledna 2022
5. února 2022
18. února 2022
26. února 2022
19. března 2022
26. března 2022
2. dubna 2022
3. dubna 2022
?. dubna 2022
		
14. dubna 2022
15. – 16. dubna 2022
30. dubna 2022
7. – 8. května 2022
?. května 2022
		
10. června 2022
11. června 2022
18. června 2022
25. června 2022
		

Ples SDH – ZRUŠENO – Covid-19
Zeliáda (ČZS) – ZRUŠENO – Covid-19
Ples SK MEXIKO – ZRUŠENO – Covid-19
Masopust (SDH) – akce už úspěšně proběhla
Výroční schůze (ČZS)
Na stojáka! (SK Mexiko)
Víceměřická gořalka roku 2022 (SDH, ČZS, OÚ)
Setkání seniorů (OÚ, KV)
Velikonoční dílnička pro děti i dospělé (ČZS)
– bude včas upřesněno
Hrkání (ČZS, KV)
Velikonoční výstava (ČZS)
Slet čarodějnic (SDH, ČZS)
Víceměřické hody – mše, fotbal, hodové odpoledne
Prohlídka zahrádek (ČZS)
– upřesní se, dle počasí a kvetení
Noc kostelů v Kapli sv. Floriána (KV)
Gulášvar 2022 – (OÚ)
Průjezd a zastavení auto-moto veteránů u zámku
Setkání rodáků, bývalých a současných obyvatel obce
(OÚ a spolky)

Případné změny a časy, budou včas obvyklými způsoby upřesněny!
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