Váţení spoluobčané,
máme za sebou první čtvrtletí, plesovou sezónu a před sebou
krásné jaro. Věřím, ţe bez problémů, dvoje volby (doufám, ţe bez
účelového napadání), setkání rodáků, snad jen samé příjemné věci.
A nyní konkrétně.Plesová sezóna se letos opravdu vydařila. Všechny
tři plesy se mohou pochlubit dobrou organizací, návštěvností a
spokojeností hostů. Taktéţ dvoje šibřinky pro mladší generaci.
Trošku vadou na kráse měla panem ředitelem mediálně ohlášená akce
místo šibřinek – setkání s důchodci. I přes kulturně hodnotný program
v obci, kde ţije vetší část důchodců pozvat dvanáct z nich, jednoho
z manţelů, asi není to co pan ředitel chtěl. A u přípravy takové akce
prostě neznalost neomlouvá, zvláště kdyţ pracovnice ústavu
konzultovala situaci na obecním úřadě.
Nyní pár slov k investičním akcím :V současné době dva roky po
ukončení stavby čistírny odpadních vod a kanalizace, po schválení
závěrečného účtu obce za rok 2004, po kontrolách finančním
úřadem, státním fondem ţivotního prostředí, prošetřuje komise pod
vedením pana Ševčíka údajné pochybení v investování celé akce.
Realita: Stavba revitalizace aleje zdárně pokračuje. V současné době
je na čas přerušena a aţ nám příroda a počasí budou nakloněny, bude
se pokračovat. Hlavní část bude hotová do konce května.
V první polovině roku dojde k odkoupení areálu ústavu sociální péče
a domova důchodců.
V druhé polovině roku proběhne I. etapa opravy mateřské školy,
oprava komunikace a kanalizace na Zábraní a zatím nespecifikovaná
investice v hodnotě 1 mil. Kč v ÚSP a DD. Současně se jedná o
rozšíření domova důchodců.
O stavu přípravy na výsadbu zeleně komise neinformovala.
Před vydáním tohoto časopisu naši obec znovu postihla velká voda,
která se v současné době vylévá z koryta potoka jen na pole, je
vyhlášen II. stupeň pohotovosti. Přeji si a doufám, ţe tato voda
nenadělá velké škody na našich příbytcích.
Touto cestou zároveň děkuji všem obyvatelům, hlavně hasičům, kteří
jsou nápomocni u zabezpečovacích prací.
Závěrem přeji krásné jaro, radostné prožití svátků velikonočních,
mnoho sluníčka jak na zahradě tak i v duši
Antonín Dostálík, starosta obce

U S N E S EN Í
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 23. ledna 2006 v 18,00 hod
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. zprávu finančního výboru
3. plán práce komise pro kulturu, vzdělávání a ţivotní prostředí
4. plán práce stavební komise na rok 2006
5. informaci předsedy komise pro kulturu, vzdělávání a ţivotní
prostředí o doplnění komise novým členem / Komínek Milan/

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření obce Víceměřice č. III/ 2005
2. rozpočtové opatření ÚSP a DD, Víceměřice
- č. 4/2005 - úprava rozpočtu organizace
- č. 5/2005 - dorovnání mzdových prostředků
- č. 6/2005 - úprava rozpočtu organizace
3. změnu závazného ukazatele u poloţky mzdy /ÚSP a DD,
Víceměřice/
4. stanovení závazných ukazatelů pro ÚSP a DD, Víceměřice
p.o., pro r.2006
5. rozpočtové opatření č. 1 obce Víceměřice na rok 2006.
6. Rozpočet po rozpočtovém opatření bude vyrovnaný a bude
činit 26 220 964,00 Kč.
7. smlouvu o pronájmu bytových prostor /dům č.p. 67/ mezi obcí
a p. Závadským Miroslavem
8. poskytnutí půjčky ve výši 30 000,00 Kč manţelům Ivetě a
Emilovi Vydlákovým, Víceměřice č. 13 na zateplení a
provedení fasády RD
9. poskytnutí půjčky ve výši 30 000,00 Kč manţelům Janě a
Milanovi Nemelovým, Víceměřice č. 139 na výměnu oken a
opravu fasády
10. vytvoření pracovní komise pro kontrolu financování
kanalizace a ČOV

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce - zajistit ořezání stromů kolem Broděnky termín příští zasedání
2. starostovi obce – kontaktovat ÚSP a DD ohledně doplnění
záznamů pochovaných klientů na místním hřbitově – termín
příští zasedání
3. starostovi obce – předloţit písemně plnění přijaté koncepce
ÚSP a DD za rok 2005 – termín příští zasedání


USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 20. března 2006 v 18,00 hod.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
kontrolu usnesení z minulého zasedání
zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zprávu o činnosti a hospodaření ÚSP a DD Víceměřice , p.o.
zprávu finančního výboru
plán práce finančního výboru, kontrolního výboru a komise
sociální a zdravotní
6. jmenování členů výboru pro přípravu setkání rodáků
7. zprávu stavební komise o postupu výstavby rodinných domků
v obci
1.
2.
3.
4.
5.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. II/2006
2. finanční příspěvek na výstroj SDH do výše 80%
z prokazatelných nákladů
3. úpravu odměn zastupitelům obce dle nařízení vlády č.50/2006
4. rozpočet Mikroregionu Němčicko na rok 2006
5. podání ţádosti o bezúplatný převod části pozemku parc. č.
443, dle GP pozemek parc. č. 443/2, v k.ú. a obci Víceměřice

z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce
Víceměřice
6. podání ţádosti o bezúplatný převod pozemků dle § 5 odst. l
písm. a),b),c) a e) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, do
vlastnictví obce Víceměřice. Jedná se o pozemky v k.ú.
Dobromilice – p.č. 1464, p.č.1466 a p.č. 201/57
a pozemky v k.ú. Doloplazy – p.č. 50/86 a p.č. 50/87
7. zprávu z inventarizace majetku obce Víceměřice ke dni
31. 12. 2005
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce – písemně podat zprávu o provozování
hospody v Bloudníku ÚSP a DD
termín – příští zasedání
2. řediteli ÚSP a DD Víceměřice předloţit písemně výroční
zprávu o činnosti a hospodaření ÚSP a DD - za rok 2006



Výsledky Tříkrálové sbírky v naší obci
Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen
tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2006. Výtěţek
je určen pro pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu
charitního díla. V naší obci bylo při lednové sbírce vybráno celkem
5.436,50 Kč.

Pohledy do minulosti….

Silvestrovský ohňostroj pro děti

Často se při různých příleţitostech setkáváme s otázkou, která
jména, případně které rody nebo rodiny ze současných občanů mají
v naší obci nejhlouběji zapuštěny kořeny. Samozřejmě nejjednodušší
by bylo zeptat se kaţdého přímo na jeho předky, ale asi málokdo si
vede rodokmen jako tomu bývalo u šlechtických rodů. Většinou si
kaţdý pamatuje dvě – tři generace zpět, ale další údaje lze získat
pracně z různých matrik, farních úřadů a jiných institucí, které se
zabývaly a zabývají evidencí majetku i obyvatel. A tak z některých
těchto zápisů jsme vybrali několik údajů.
Ve výpisu z tereziánského katastru z roku 1775 je uveden na
statku č.p. 12 Jakub Čech. Z roku 1775 Ignác Lasovský číslo domu 4
a Matěj Klimeš v domku č. 13.
Ve výpisech z josefínského katastru z roku 1790 se uvádí majitel
domu č.1 Jan Novotný, č. 4 Ignác Lasovský, č.12 Václav Čech a č.26
Václav Sahánek.
V seznamu domů a jejich majitelů z roku 1820 lze najít jména Jan
Čech č.domu 3, Lasovský Ondřej č.domu 4, Lasovský František č.
domu 9, Václav Čech č. domu 12, Brandstatter František č. domu 15,
Novotný Pavel č. 15 , Brandstatterová Barbora č. 21, Sahánek Blaţej
č.26, Sahánek Florián č. 28, Lasovský Ondřej č. 37, Antonín Čech č.
č 47, Klimešová Kateřina č. domu 50.
Z gruntovních knih z let 1770-1880 uloţených v zemském archivu
v Brně se objevují jména Jan Lasovský na domě č.1 v roce 1865 a
Ignác Vrána v roce 1873. František Novotný v roce 1854 na domě
č.p. 2. Z roku 1867 je na domě č.p. 5 uveden František Novotný.
V roce 1864 je dům č.9 připsán Františku Novotnému. Jméno Pavel
Chvátal se uvádí v čísle domu 55 z roku 1862. Od roku 1856 se v
domku č. 63 uvádí jméno Jan Kroupa. V roce 1860 byla připsána
chaloupka č.67 Josefovi a Anně Zahradníčkovým.

Poslední den v roce, na Silvestra, se kaţdý loučí se starým rokem a
vítá rok nový. Tento den si kaţdý uţije podle svého. Někdo ho stráví
doma s rodinou, jiný s přáteli na horách, ale většinou nechybí
chlebíčky, šampaňské, petardy a ohňostroj, který vrcholí o půlnoci.
Bohuţel tento krásný záţitek si nemohou vychutnat děti, protoţe ty
uţ v té době spí ve svých postýlkách.
Proto se SDH a OÚ Víceměřice rozhodli uskutečnit ohňostroj jiţ
v 18,00 hod. Jako hlavní pyrotechnici se osvědčili p. Balher a p.
Horák. Přichystali krásnou podívanou a to nejen pro děti, ale i pro
všechny spoluobčany a klienty ÚSP, kteří se přišli podívat k budově
ÚSP. Nezapomnělo se ani na teplé občerstvení a to ve formě čaje pro
děti a grogu pro dospělé. Věříme, ţe se celá akce líbila a doufáme, ţe
se na rozloučení s letošním rokem přijde podívat větší počet
spoluobčanů, protoţe to opravdu stálo za to.

z archivních materiálů připravil Jan Zahradníček

Jarmila Mézlová


Společenské události v obci
V pátek 20. ledna 2006 ve 20,00 hod se zaplnila košikárna ÚSP
Víceměřice a začal tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu hrál
Animo band p. Jindřicha Štěpánka. Pořadatelé připravili bohaté
občerstvení – dostatek nealko i alkoholických nápojů, k zakousnutí
bufet, chlebíčky, brambůrky a tyčinky. K pozdní večeři nabízeli
kuřecí a vepřové řízky s výborným bramborovým salátem.
O půlnoci byla zahájena tombola. Zklamaní byli ti, kteří čekali
klasický tah tomboly s tím, ţe kaţdý výherce půjde, prokáţe se
výherním losem, vytáhne další los a dojde si pro svou cenu.
Pořadatelé rozhodli, ţe vylosují asi 20 menších cen, výherní losy
připevní na tabuli a během půlnoční přestávky si výherce cenu

vyzvedne. Klasicky losovali jen asi posledních deset hodnotnějších
cen. A tak někteří ani nepostřehli, ţe uţ je část tomboly rozdána. Čas
ušetřený losováním tomboly byl vyplněn hudbou a tancem.
Lidí přišlo hodně, zábava byla výborná. K dobré náladě přispěl i nově
upravený repertoár kapely.
Velký dík patří pořadatelům, kteří konečně prosadili zákaz kouření
nejen na sále, ale hlavně na dámských toaletách.
V sobotu 21. ledna 2006
patřila košikárna dětem, jejich rodičům a prarodičům. Ve 14,00 hod
zde byly zahájeny dětské šibřinky s názvem
„Večerníček má 40 “.
Tato akce mohla být zahájena známou písničkou:
„Dříve než vám klesnou víčka těsně před spaním,
uvidíte Večerníčka jak se uklání,
pokud vám není moc, dobrý večer, dobrou noc, zamává čepičkou,
z kouzelných hromádek háže lístky pohádek maličkou ručičkou.
Mámo, pojď se taky dívat s námi, táto pojď se taky smát….“
A opravdu se bylo na co dívat a smát se. Posuďte sami.
Účastníky šibřinek vítal u dveří Večerníček. Na stole byl houpací kůň
a na něm seděl Večerníček a na uvítanou rozdával lístky
s Večerníčkem. A kdo vlastně přišel za dětmi do Víceměřice?
V krásných kostýmech se nám představili Bob a Bobek, Křemílek a
Vochomůrka, Mat a Pat, Maková panenka s motýlem Emanuelem,
červená Karkulka a Krkovička a ještě další Křemílek a Vochomůrka.
I kdyţ hlavní pozornost byla upřena na pohádkové bytosti
z večerníčku, své masky nám předvedly i děti. A tak v průvodu masek
byli vodník, hříbeček, tygřík, indiáni a další krásné masky.
Červená Karkulka rozdávala ze svého košíčku sladké, voňavé, krásně
nazdobené perníčky, které dětem přichystala paní Závadská Zlatka.
Krkovička si musel chránit nejen ocilku a dobře nabroušený nůţ, ale
hlavně nezbytnou dekoraci na čepičce – voňavou klobásu.
Podle hesla „kdo si hraje nezlobí“ byly připraveny pro děti různé hry.
U Mata a Pata si děti mohly vyzkoušet postřeh a paměť. Za úkol
měly vyjmenovat co nejvíce předmětů, které jim byly ukázány a pak
schovány pod šátkem. Stavěly komín z kostek. Některým se ale líbilo
víc, kdyţ postavený komín mohly zbourat. U vodníka děti nelovily

rybičky, ale různě velké hvězdičky, které se třpytily na hladině
rybníčka. S Bobem a Bobkem si vyzkoušely svou mušku. Trefovaly
se míčkem malým otvorem do krabice. Na dalším stanovišti
umísťovaly krouţky na cíl z určité vzdálenosti. Oblíbené puzzle bylo
přichystané pro všechny věkové kategorie. Mladší děti měly větší
dílky a malý počet dílků. Nejstarší museli obrázek sloţit z většího
počtu nejmenších
dílků. Nechybělo ani pexeso s oblíbenými
postavičkami z večerníčků. Za kaţdý správně splněný úkol dostaly
děti sladkou odměnu. Zajímavé bylo pozorovat děti. Některé přišly
v doprovodu rodičů, jiné přiběhly samy. Splnily úkol, pokud jim to
nešlo, trošku pomohli pořadatelé a dítě si za maminkou odneslo
sladkou odměnu. Příleţitost vyzkoušet si některé úkoly dostali i
klienti ÚSP, kteří se na šibřinky došli podívat.
Po nástupu masek Večerníčkova rada rozhodla, ţe letos nebudeme
vyhlašovat nejlepší masku. Odměny dostaly nejen masky, ale i ostatní
děti. Na závěr se nám představily ještě jednou všechny postavičky
z Večerníčku. Rčení „kdo si hraje, nezlobí“ nemá ţádné věkové
omezení, a tak dostali i oni příleţitost trošičku si zahrát a zasoutěţit.
Jejich úkolem bylo sníst pět piškotů a nafouknout balonek tak, aby
praskl. Někteří to vzali zodpovědně. Poctivě snědli přidělené piškoty,
ale někteří šidili, piškoty schovávali. Balonky se podařilo nafouknout
všem, aţ na Večerníčka, který se sice snaţil, ale největší balonek
nenafoukl.
I letos byla připravena bohatá tombola. Kaţdý člověk rád vyhrává a
to platí i o dětech. Proto bývá v tombole hodně cen, drobnější i
hodnotnější. Tombolu jsme rozdělili na dvě části, nejdříve byly
rozdány drobnější ceny. V závěru tomboly se výherci mohli těšit na
větší ceny a hlavně oblíbené rolády a dorty, které letos upekly paní
Brandstetterová a Horáková Jarmila.
Tombola je rozdána a blíţí se závěr letošních šibřinek. Zbývá uţ jen
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě i zdárném průběhu akce.
Poděkování patří těm, kteří přišli, oblékli se do připravených
pohádkových kostýmů, pobavili nejen děti ale i dospělé a sebe.
A kdo to vlastně byl?
Večerníček - pan Jiří Balher / stále nevím, zda se houpal na koníčku
nebo jak tvrdí někteří - na oslu?/

Maková panenka – Jana Dostálíková, Motýl Emanuel – paní Kamila
Dostálíková. Křemílek a Vochomůrka – Jiří Dostálík a Mirek Musil
Bob a Bobek – Martin a Pavel Iránkovi . Křemílek a Vochomůrka –
manţelé Marie a Petr Mézlovi. Mat a Pat – Jarka a Maruška Mézlovy.
Červená Karkulka – pan Štébl Milan, mladší
Krkovička – pan Jarek Horák.
Pro obec Víceměřice připravila ZO SDH, uvedeno v r. MMVI

Další akcí, kterou pro děti i dospělé připravili hasiči, byly závody
v sáňkování, bobování, lyžování a v jízdě netradičních vozidel.
V sobotu 11. února / symbolicky v den po zahájení zimní olympiády
v Turině/ přichystali hasiči perfektní dráhu ve Svodnici nad chatou.
Škoda jen, ţe se jim nepodařilo domluvit si lepší počasí. Ale i přesto
se závody uskutečnily, dětem nadšení nechybělo. Snaţily se
opakovanými jízdami vylepšit své výkony, protoţe věděly, ţe se
počítá lepší výsledek. Na startu byli lyţaři, sáňkaři i bobisté, nejen
místní ale i přespolní. Nakonec se objevila i netradiční vozidla.
Upravené necky, ve kterých jezdila část rodiny Horákových. Pokus o
zdolání dráhy nám předvedla i „pivní letka – mexický bob“
pilotovaná Vlasťou Brandstetterem. „Rodinné vozidlo“ představili
Dostálíkovi.
Všem se podařilo dráhu zdolat, i kdyţ povětrnostní podmínky
změnily dobře připravenou dráhu.
I přes nepřízeň počasí /chladno, studený, poměrně silný vítr/ se
závody vydařily.O to více se všichni těšili do chaty, kde uţ byl
připravený horký čaj, svařené víno, grog.
Pořadatelé vyhodnotili výsledky a do chaty byly nachystány stupně
vítězů. Děti byly rozděleny do několika kategorií- dle věku a podle
toho na čem závodily. Na stupně vítězů se dostali jen ti nejlepší, ale
odměny vyšly pro kaţdé dítě. Velký nával na stupně vítězů byl i
v kategoriích dospělých. I kdyţ nejlepší z nich dostali odměny,
doţadovali se někteří diplomů, které jsme pro ně nenachystali.
A tak těsně po vyhlášení jsme museli řešit první protesty dospělých.
Byli jsme donuceni, abychom těm, co nejvíce touţili po diplomu,

vyhověli. A tak jsme dodatečně vypsali diplom paní Evě Moudré.
Doufám, ţe si ho pověsila na důstojné místo v bytě.


V sobotu 25. února pořádal ČZS
dětské šibřinky pro děti
Košikárna nás vítala krásně upravenými stoly, kde nechyběly kytky
v květináčích a košíky s ovocem.
Maminky a babičky se doma snaţily a děti se nám představily
v krásných maskách. Vybírat ty nejkrásnější bylo velmi těţké. Ještě
ţe pořadatelé byli hodní a měli připraveno hodně sladkostí, kterými
jsme mohli masky odměnit. Nejvíce se nám líbili čmeláček –
Terezka, čertík – Janička, klaun – Anetka, kašpárek – Hanička a
hříbeček – Janička. Pochvalu si zaslouţily všechny maminky, které
masky nachystaly. Starší děti rády pomáhaly na stanovištích, kde pro
děti byly připraveny různé hry a soutěţe. Děti malovaly, skládaly
pexeso, přenášely míčky na lţičkách, skládaly puzzle. Jako další
odměnu dostaly děti nafukovací balonky, ty si mohly nafouknout a
hrát si s nimi na tanečním parketu. Někteří chtěli mít balonky hodně
velké, a tak bohuţel byly často slyšet rány při jejich prasknutí.
Připraveno bylo pro děti občerstvení – cukroví, párky, brambůrky,
tyčinky, dostatek nápojů a různé sladkosti. I tentokrát byla na závěr
odpoledne připravena bohatá tombola. Hračky, školní potřeby,
keramiku, plyšáky, míčky a další ceny si přebírali šťastní výherci.
Nechyběly ani oblíbené dorty a rolády. Děti i dospělí odcházeli
spokojeni. Zase podařila další dobrá akce. Poděkování patří
pořadatelům a sponzorům akce.
MUDr. Margita Mézlová


Sněhová nadílka byla letos opravdu bohatá.
Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří pravidelně odklízeli sníh
před svými domy a pomohli tak udrţet chodníky v obci z větší části
čisté. Škoda jen, ţe někteří nepomáhali. Následným průběhem počasí,

kdy po přechodném oteplení a mírném odtání sněhu nastaly velké
mrazy, došlo v těchto místech k vytvoření nebezpečného náledí. Toto
pak muselo být ošetřeno posypem zaměstnanci OÚ.

kronikářce obce. Tyto listy „z rodinných alb“ pak vystavím také při
Sjezdu rodáků.
Věra Melíšková, kronikářka

V zimním období se objevila v obci krmítka pro ptáčky. Stalo se tak
díky záchranné stanice z Němčic nad Hanou.
Komu tato krmítka mohla vadit??? Dnes při procházce obcí zjistíte,
ţe jsou jiţ zničena!!!
„Už jsme ten půst odbyli, Velikonoc se dočkali. Bude už čtvrtek
Zelený, bude beránek pečený. Budeme jíst jidáše, s medem kousek
kaše a tři lžičky medu vezmem proti jedu“
Z činnosti kulturní komise
Zaznamenaná paměť obce prostřednictvím občanů je to nejlepší co
se můţe vedle kroniky přenechat do budoucnosti.
V posledním čtvrtletí začala kulturní komise obecního úřadu
připravovat nový typ besedy se staršími občany obce. Bez zakoupení
DVD kamery se stativem by to samozřejmě nešlo, a proto dík za tyto
finance, které se v natěsnaném rozpočtu obce na zakoupení našly.
Konaly se tři natočené besedy. Byly osloveny paní
Anna
Formánková a paní Marie Leštínská, manţelé Brandstetterovi a
manţelé Mézlovi. Naši besedující spoluobčané měli trošku obavy
z natáčení, ale vše probíhalo hladce. U DVD kamery tiše stojí Vít
Fialka a brzy občané ani nepozorují kameru. V lednu pokračovala
beseda s manţeli Urbánkovými a Míkovými. Všichni se při besedách
vrátili do minulé doby, vzpomínalo se nejen na rodiče, ale hlavně na
spoluţáky, na legrace z dětství, mládí, při sportu, tancovačkách,
zakládání Skautu, budování chaty ve Svodnici, cvičení v Sokole,
průbě i konec II. světové války atd.
Při odchodu jsem si vyprosila fotky z rodinného alba, abych mohla po
okopírování sestavit list kaţdé besedující rodiny. Tyto listy slouţí
také jako dokument ke kronice. Protoţe se ke všem rodinám, které
patří k těm starším, nedostaneme, prosím i tyto občany, kteří mají
fotky svých nejbliţších i spoluobčanů – rodáků obce, aby je půjčili

Z činnosti ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
Vstoupili jsme do nového roku 2006 všichni v pohodě. Část
obyvatel našeho ústavu se vrátila z dovolené u svých blízkých,
ostatní, kteří závěr roku proţili zde, měli o čem povídat. První dny
roku stále probíhaly v ukazování si a vzájemném půjčování dárků a
výměně záţitků.
Protoţe naši kluci neměli moţnost na konci roku zhlédnout
vánoční besídku (určenou pro rodiče a přátele ÚSP a DD), připravil
náš divadelní krouţek Radost a amatérské sdruţení Šumaři na 10.1.
reprízu pro všechny zájemce. Zimní pohádka se líbila a byla oceněna
dlouhým potleskem publika. A aby diváci pouze pasivně nepřihlíţeli,
amatérské sdruţení Šumaři závěrem rozezpívalo celý sál.
12.1. se uskutečnila druhá repríza původní vánoční besídky.
Trošičku jsme upravili scénář, pozvali jsme Stacionář z Prostějova a
doplnili o diváky, kteří neměli to štěstí vidět program při první
repríze. Amatérské sdruţení Šumaři na připravilo i mini soutěţ
v poznávání melodií ze známých Večerníčků, či filmů. Akce se
účastníkům soudě podle potlesku a rozzářených očí, líbila.
I. čtvrtletí roku bylo bohaté na sportovní sou
17.1. se jiţ tradičně naši kuţelkáři zúčastnili turnaje ve
Šternberku. Bez jejich pravidelné účasti si jiţ šternberští svá
sportovní zápolení neumí ani představit.
25.1. odkráčelo 6 našich stolních tenistů s doprovodem do
Nezamyslic, aby tam změřili své sportovní síly se soupeři z ÚSP
Nezamyslice.

3.2. jsme spolu s Obecním úřadem ve Víceměřicích pořádali
I.společenský ples pro zaměstnance, rodinné příslušníky, občany
Víceměřic a okolí, ale také pro sponzory, kteří v průběhu roku s námi
spolupracují. Ples se líbil a tato skutečnost pro řadu z nás byla
pohlazením.
16.2. vyrazili 4 stolní tenisté s doprovodem na tenisový turnaj
do Kyjova. Kluci bojovali ze všech sil a úsilí se vyplatilo. Víme, jak
vypadají medaile za první aţ třetí místa a abychom nebrali jenom to
co se třpytí, jeden z účastníků skončil na pěkném místě čtvrtém.
A nastalo období dlouhých a intenzivních příprav. Na všech
odděleních ústavu se šilo, upravovalo, malovalo, zkoušelo a to stále
dokolečka, aby výsledek snaţení mohl být zúročen na připravovaném
Valentýnském reji.
20.2. jsme se rozloučili s naším nejdéle ţijícím u nás,
kamarádem Josefem Mičkou, který nás opustil ve věku 92 let.
24.2. konečně nadešel den, kdy intenzivní přípravy na
karneval „Valentýnský rej“ mohly být zúročeny. Byly, tolik
nádherných a dobře vypracovaných masek se nevidí ani na
karnevalech ve městech. Hosty karnevalu byla i děvčata ÚSP
Klentnice a klienti Stacionáře Prostějov. Z původně očekávaných 110
masek se reje zúčastnilo 145 masek ! Košíkárna se nafukovala a
nafukovala ( ještě, ţe nám samou pýchou na tu krásu nepraskla).
Porota měla velmi náročný úkol ocenit 10 nejlepších masek a vybrat
jedno oddělení z 12 zúčastněných. Někteří z pořadatelů si jenom
lámali hlavy, jak rozdělit 110 čokotatranek ( darovaných všem
účastníkům Albertem Prostějov) a 11 hodnotných cen ( sponzorů
Tesco Prostějov, Quantum Vyškov a Zdravotnickou dopravou
Prostějov) mezi 145 nádherných a precizně vypracovaných masek.
Vše zachránil Pivovar Zubr Přerov. Takţe, ke spokojenosti všech,
nikdo neprohrál. Všichni účastníci ( ale i pořadatelé ) odcházeli, po
poslední skladbě naší hudební skupiny Kluci, spokojeně domů.
27.2. odejelo 30 hochů s doprovodem do prostějovského
divadla na pohádku brněnského divadla Radost „ Tři čuníci
nezbedníci.“ Pohádka byla určena všem, kteří se ze zdravotních
důvodů nemohli zúčastnit Valentýnského reje.
28.2. naši kuţelkáři opět zabojovali ve Šternberku. Všichni se
připravují na turnaj, ve kterém chtějí určitě získat prvenství.

1.3. náš divadelní krouţek Radost nastudoval literárně
hudební pásmo Vesele na Hané.Hoši hudební skupiny Kluci za
doprovodu akordeonu podbarvili zpěvem a hrou povídání si,
vzájemné navazování přátelství, vzpomínání, ţertování. Původně
jsme chtěli připravit pohodové, komorní odpoledne pouze našim
obyvatelům DD, ale nakonec jsme se rozhodli „navázat přátelství“ i
se seniory obce Víceměřice. Nikdo z nás ale netušil, kolik seniorů
v obci Víceměřice ţije a jak bude velmi nelehký úkol rozhodnout,
které ročníky hostů pozvat tak, aby se nepozvaní neurazili.Volných
míst jsme na naší komorní akci měli 12, pozvaných hostů 16, ale
nikdo netušil kolik hostů skutečně přijde. Dlouhé loučení a vzájemné
slibování si „ ţe akci zopakujeme“, ţe se pokusíme vyuţít pěkného
počasí a sejít se v našem Bloudníku, kde nás nebude omezovat
kapacita míst a kam nebudeme připravovat komorní program. Bylo
nám spolu dobře. Je smutné, ţe se opět ozvaly kritické hlasy, ţe jsme
akci měli organizovat v košíkárně atd. Nevím, jak vysvětlit, ţe
původní plán byl malé, komorní posezení s programem o Hané pro
seniory našeho Domova důchodců, kteří se pohybují pomocí
podpůrných „chodítek“ a jsou na vozíčcích a jakékoliv vzdálenější
místo akce by pro ně bylo nedostupné. Ţe připravený program
divadelním krouţkem nemohl být uveden v košíkárně, protoţe naši
účinkující nejsou profesionální umělci a prostor košíkárny nejsou
schopni hlasem zvládnout, ale hlavně, ţe mělo jít o odpolední
posezení u čaje, kde jsou si lidé blízko a jejich „ blízkost“ jim nebrání
v navazování přátelství a vzájemné komunikaci.
7.3. nás pozval divadelní krouţek ZŠ a MŠ Nezamyslice na
pohádku Na modré niti. Pohádka se líbila a uţ teď se těšíme na další
spolupráci.
8.3. v odpoledních hodinách vyuţívá VII. oddělení
pohostinnosti návštěvní místnosti a společně oslavuje narozeniny
některých svých kamarádů. Ke zpěvu a poslechu jim hraje amatérské
sdruţení Šumaři.
8.3.odpoledne, jako by protikladem likvidace dortíků a jiných
sladkostí III.oddělení pořádá v tělocvičně sportovní odpoledne.
9.3. iluze, kouzla, čáry a zábavu předvedla Kouzelnická
skupina z Brna zejména pro ošetřovná oddělení ústavu u nás
v kulturce. Magická show je jedna ze zábavných akcí na které se naši

hoši těší a které si uţívají. Kdyţ se ještě sami stávají kouzelníky, či
aspoň asistenty mágů, to uţ jsou na vrcholu blaha.
14.3. naši hoši bojují ve sportovní soutěţi. Tentokrát ve
Šternberku v kuţelkách.
20.3. opět jedna z velkých ústavních akcí –IX.ročník
Pepíkovského turnaje ve stolním tenisu. Tradičně ve Sportcentru
v Prostějově. Turnaje se zúčastní 9 ústavů Moravy se 47 soutěţícími.
A jak to všechno dopadne, o tom vám napíši příště.
Eva S t ö h r o v á

ZASTUPITELSTVO OBCE
VÍCEMĚŘICE
si Vás dovoluje pozvat na
7. setkání rodáků,
bývalých i současných občanů Víceměřic,
které se uskuteční v sobotu dne
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