USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného
dne 9. února 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání
2. jmenování konkurzní komise pro výběrové řízení na obsazení funkce
ředitele/ky/ Mateřské školy Víceměřice, příspěvkové organizace, ve
sloţení: předseda konkurzní komise MUDr. Margita Mézlová,
členové komise: Eva Rácová, Zdeněk Trnečka, Mgr. Eva Kroutilová,
Vladimíra Horáková, PaedDr.. Libuše Vrbová, tajemník komise:
Zdeňka Petrovská
3. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
4. zprávu finančního výboru / viz zápis/
5. zprávu kontrolního výboru / viz zápis/
6. zprávu o práci stavební komise / viz zápis/
7. informaci o jednání mikroregionu Němčicko
8. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Víceměřice za r.
2006
9. výroční zprávu ÚSP a DD Víceměřice, p.o. k výsledkům řídících
kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2006
10. informaci o řádné účetní uzávěrce ÚSP a DD Víceměřice, p.o. za rok
2006
11. informaci starosty obce o řešení dotací pro ÚSP a DD Víceměřice,
p.o.
12. jmenování pana Jana Kočího předsedou komise ţivotního prostředí
13. uzavření smlouvy o provedení výběrového řízení s firmou Ing.
Rostislav Drnovský, Otaslavice č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. plán práce zastupitelstva obce na rok 2007
3. plán práce finančního výboru na rok 2007

4. plán práce kontrolního výboru na rok 2007
5. plán práce zdravotní a sociální komise na rok
2007
6. plán práce komise pro projednávání přestupků na
rok 2007
7. za člena finančního výboru pana Kamila
Antoníčka
8. odměny členům zastupitelstva obce podle nařízení
vlády č. 614/2006 Sb., s účinností od 1.1.2007.
9. uzavření nájemní smlouvy na pronájem hospody
v Bloudníku
10. podání ţádosti o poskytnutí příspěvku v rámci
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
v roce 2007, dotační titul č.1 – Obnova a údrţba
venkovské zástavby občanské vybavenosti a
technické infrastruktury – ve výši 300 000,00 Kč
na rekonstrukci chodníku v Chaloupkách
11. ţádost ÚSP a DD Víceměřice, p.o. o pouţití
finančních prostředků z Investičního fondu ve
výši 194 106,00 Kč na dofinancování osobního
automobilu Ford Transit
12. ţádost ÚSP a DD Víceměřice, p.o., o schválení a
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006,
který činí 216 978,88 Kč / návrh na rozdělení:
fond odměn - 43395,00 Kč a fond rezervní –
173 583,88 Kč./
13. rozpočtové provizorium pro ÚSP a DD
Víceměřice, p.o., na rok 2007 – v měsíční částce
rovné 1/12 rozpočtu roku 2006, do maximální
výše 2,5 milionu Kč/ měsíc a to do doby, neţ
bude schválen rozpočet příspěvkové organizace na
rok 2007

14. písemně předloţené změny ve zřizovací listině ÚSP a DD
Víceměřice, p.o. a úplné znění zřizovací listiny s účinnosti od 1.1.
2007
15. kapacitu ÚSP a DD Víceměřice, p.o., na rok 2007 – v počtu 206
klientů
16. Smlouvu o předání majetku do správy ÚSP a DD Víceměřice,
p.o.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce - předloţit návrh na zabudování termostatických
ventilů na topení v budově obecního úřadu – termín květen 2007
2. předsedovi finančního výboru - předloţit návrh na zakoupení
vybavení v hospodě v Bloudníku – termín květen 2007
3. starostovi obce – zajistit vyvěšení černého praporu na budově
obecního úřadu při úmrtí občana obce – úkol trvalý
4. starostovi obce – připravit návrh investičních akcí v obci na volební
období 2006-2010 – termín květen 2007

***************
USNESENÍ
z mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného v pondělí 26. března 2007
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
1. podat ţádost o dotaci z programu Podpora obnovy venkova na
dokončení rekonstrukce budovy MŠ /fasáda/
- poţadovaná částka 500 000,00 Kč (Ministerstvo pro místní
rozvoj)
2. podat ţádost o dotaci na obnovu porostů mimo obec /na
Ministerstvo ţivotního prostředí/
3. podat ţádost o dotaci na malé projekty pro neziskové
organizace – SDH nebo ČZS /dotace do výše 20 000,00 Kč/

4. zadat zpracování Programu obnovy vesnice
renomované firmě /od r. 2008 na další desetiletí/
5. uzavření Smlouvy o zřízení věcných břemen č.
6605-041/001/07 na pozemcích parcel č. 280/3,
280/4, 471/2, 473/1, 509/1, PK 472 k.ú.
Víceměřice, LV č.1 s firmou E-ON Distribuce,
a.s.
6. odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku
na rok 2007 – ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
7. rozpočet ÚSP a DD Víceměřice, p.o. na rok 2007
– jako vyrovnaný rozpočet ve výši 34 007 100, 00
Kč
8. stanovení závazných ukazatelů pro ÚSP a DD
Víceměřice, p.o. pro rok 2007
a/ rozpočet organizace ve výši 34 007 100,00 Kč
b/ objem mzdových nákladů ve výši
15 765 000,00 Kč
c/ výše příspěvku na provoz–odpisy ve výši
457 726,42
9. schválení kapacity ÚSP a DD Víceměřice, p.o.
pro ÚSP
192 klientů,
pro DD
14 klientů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. předání vozidla SDH – od ÚSP a DD Víceměřice,
p.o.
převzal předseda pan Balher
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi obce zpracovat a podat ţádosti o dotace
2. starostovi obce – v případě projednávání
záleţitostí ÚSP a DD Víceměřice, zvát ředitele
ústavu na jednání zastupitelstva

Informace o novelizaci ust. č. II. zákona č. 20/2004 Sb. o nakládání
s vodami:
K 1. 1. 2008 zanikne platnost povolení k odběru podzemních a
povrchových vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních. Návrh na prodlouţení platnosti povolení
k odběru podzemních a povrchových vod a vypouštění odpadních vod je
nutno podat nejpozději 6 měsíců před koncem jejich platnosti, tj. do
30. 6. 2007.
Povolení není třeba:
- pokud je voda dodávaná nebo odváděná jinou osobou (vodárenskou či
kanalizační společností)
- pokud se k odběru povrchové vody k individuální spotřebě nevyuţívá
technické zařízení
- pokud je voda ze studny postavené do roku 1955 pouţívaná
k individuální spotřebě
- pokud bylo povolení k odběru podzemní a povrchové vody a
vypouštění odpadních vod vydáno po 1. lednu 2002
Povolení je nutné vyřídit:
- uţivateli studnu postavenou po roce 1955 a nemá stavební povolení,
vyřídit stavební povolení a povolení k odběru
- kdyţ má studna postavená po roce 1955 stavební povolení a nejsou
doklady, kolaudace, vyřídit stavební doklady a povolení k odběru
- u studny, která má všechny stavební doklady poţádat o povolení
k odběru
- v případě, ţe chcete studnu zrušit, poţádat o povolení
- na vypouštění odpadových vod ze septiků a jímek i vybudovaných
v souladu se stavebním povolením končí platnost k vypouštění do
dešťové kanalizace i do vsaků k 1. 1. 2008. To znamená, ţe k 30. 6.
2007 je nutno ţádat o nové povolení.
Těmito informacemi v krátkosti obecní úřad připomíná občanům, ţe je
třeba do 30. 6. 2007 si vyřídit potřebné doklady k nakládání s vodami
v souladu s novelizací zákona o vodách ust. č. II zák. č. 20/2004 Sb.

Protoţe ten, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo kdo do
těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se
finančnímu postihu. Obecní úřad zajistí v průběhu měsíce dubna pro
občany, kteří budou potřebovat odbornou radu pracovníka ţivotního
prostředí, který s Vámi na obecním úřadě konkrétní případ projedná.
Termín bude vyhlášen rozhlasem.
Jan Kočí, předseda komise
pro ţivotní prostředí

***************
Pohledy do minulosti
V pohledech do minulosti naší obce se tentokráte podíváme na
historii a osudy některých domů a rodů. U řady z nich je moţno vidět
souvislosti a vazby aţ na jejich současné obyvatele. Z archivních
materiálů, jako jsou výpisy z lánského rejstříku statku Víceměřic z roku
1656, nebo výpisy z gruntovních knih obce Víceměřic z let 1770 – 1880,
jsou v následujících řádcích vybrány některé příklady.
Dům č. 2 v roce 1676 je uváděn jako opuštěný grunt Jana
Hanzlíka, v roce 1749 jeho drţitelem je Fabián Horák. V roce 1785 jej
předal svému synovi Janovi Horákovi. V roce 1791 dům koupil Jan
Dudík, který jej prodal Ondřejovi Klimešovi. V roce 1834 byl připsán
manţelům Janovi a Františce Matouškovým a v roce 1851 podle
odstupní smlouvy byl připsán Janu Matouškovi. Roku 1854 podle kupní
smlouvy získal grunt František a Kateřina Novotných, kteří jej ještě
v témţe roce prodali Juliovi Tlamkovi. Po jeho smrti byl připsán v roce
1860 Josefovi Tlamkovi. V roce 1861 prodal Josef Tlamek za 2.000
zlatých manţelům Františkovi a Kateřině Novotných. Po jejich smrti
získal grunt jejich syn Pavel Novotný. To bylo v roce 1864.
Dům č. 3 byl v roce 1676 veden jako opuštěný grunt Václava
Bílýho. V roce 1749 jako drţitel je uváděn Jan Rájecký. V roce1771 byl
připsán Augustinovi Strouhalovi, který jej přenechal svému synovi
Jakubovi Strouhalovi v roce 1783. V březnu roku 1805 grunt odkoupil
Václav Čech a v roce 1810 jej odstoupil svému synovi Janu Čechovi.
Roku 1860 byl připsán grunt Jana Čecha manţelům Jakubovi Čechovi a

jeho ţeně Františce Čechové, které jej v roce 1872 odstoupili manţelům
Janovi a Kristýně Čechovým.
Dům č. 4 v roce 1668 byl veden jako spustlý statek Vávry Jurky.
V tomto roce jej jako spustlý převzal Jíra Horák. V roce 1749 jako drţitel
je uváděn Matěj Horák. Další údaj o tomto gruntě máme aţ z roku 1771,
kdy byl připsán Ignáci Lasovskému, který jej v roce 1787 přenechává
svému synovi Francovi Lasovskému. 24. června 1816 odstupuje Franc
Lasovský grunt svému synovi Ondřejovi. V roce 1838 podle odstupní
smlouvy získává grunt jeho syn Jan Lasovský. Na základě odstupní a
následně svatební a dědičné smlouvy uzavřené 28. září 1873 s manţeli
Janem a Josefou Lasovskými, vkládá se vlastnické právo na nemovitost
Janovi Lasovskému a jeho manţelku Kateřinu, rozenou Labákovou.
Potomci posledních majitelů uvedených výpisů ţijí na uvedených
usedlostech dodnes.
V roce 1676 bylo v obci evidováno podle lánského rejstříku 21
usedlostí, z nichţ však bylo 13 opuštěných, nebo spustlých. V roce 1749
uţ byly všechny obsazeny. Podle tereziánského katastru z roku 1755 pro
obec Víceměřice bylo zapsáno 17 zemědělských usedlostí, 4 zahradníci
/to byly domky se zahrádkou/, 2 výměnkářské domky a obecní
pastouška. V roce 1820 měla obec 14 selských domů, 7 chalup, 29
domků, 1 hospodu, 1 palírnu, 1 mlýn, 2 pastoušky a zámek, dvůr a byt
drába, které patřily vrchnosti.
Ing. Jan Zahradníček

***************
Výsledky Tříkrálové sbírky v naší obci
Charita Prostějov děkuje všem dárcům za příspěvky do pokladen
tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce 2007. 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 5.830,-- Kč.

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

Přednáška:
Přednáška na téma „Výklad zákona č.108/2006 Sb. o sociálních
sluţbách“ se uskutečnila na Obecním úřadě ve Víceměřicích dne
23.3.2007. Účastníkům přednášky byla prezentována paní Jarmilou
Zboţínkovou PowerPointová forma přednášky, za pomoci Víta Fialky.
Přednáška byla doplněna DVD záznamem „O věcech veřejných aneb
sociální politika města Prostějova“. Jednalo se sice jiţ o starší záznam,
ale všichni jsme si při něm zavzpomínali na historii města. Poté byly
zodpovězeny aktuální dotazy občanům. Cílem přednášky bylo objasnit a
vysvětlit o co si občan, který se dostal do tíţivé sociální situace můţe
poţádat a kde. Formuláře jsou dostupné na obecním úřadě. Především se
jedná o formuláře ţádosti o příspěvek na péči, na udělení mimořádných
výhod a na pouţívání kompenzačních pomůcek.
Sociální a zdravotní komise, která tuto přednášku zajistila, chce zřídit
v obci bezplatnou poradnu na pomoc občanům při obecním úřadě.
Jarmila Zboţínková
sociální a zdravotní komise

***************
Slovo zahrádkářů
Je 21. březen – první jarní den a sněhu po kolena. Ale jarní dny uţ
přišly minulý týden a podle předpovědi počasí zase přijdou brzy. Vţdyť
co ty zasněţené narcisky, tulipánky, hyacinty a ty stovky malých
předpěstovaných sazeniček na parapetech oken snad ve většině
domácností ? Ty se uţ moc těší na sluníčko do zahrádek, fóliovníků,
skleníků. Zahrádkáři začali uţ přemýšlet po Vánocích, v lednu
nakupovali semínka, v únoru řezali stromy a stavěli budky a v březnu uţ
mají hotové záhonky. Budou se těšit na kaţdý pěkný den, na rozkvetlé
stromy. Ale moţná se i všichni můţeme potěšit i tím, ţe zahrádkáři
budou opět pořádat pěkný výlet. Cíl cesty bude pevně rozhodnut v dubnu
a výlet bude pro všechny.
A opět chystáme na podzim tradiční výstavu ovoce, zeleniny, kytek a
aranţmá sušených květin. A i ty dýně !
Proto uţ při výsadbě ve svých zahrádkách byste mohli nějaký řádek zasít
navíc, aby ta naše výstava byla ještě barevnější.

Pokud bude u našich členek zdraví – tak se třeba znovu bude konat i
předvánoční výstava s vůní cukroví, jehličí, svíček, dárků.
A nakonec – rádi bychom zde měli ochutnávku zelí – někdy začátkem
roku 2008, přidáte se ? Určitě máte zelí dobré !
Mgr. Věra Melíšková

***************
Dopsala jsem kaţdoroční kronikářský zápis.
Uplynulý rok byl, co se týká počasí, výrazný. Velká tepla, zima i krásný,
dlouhý podzim. Zároveň to byl rok volební od jara aţ do podzimu.
Zde v obci se udělal velký kus práce. Tolik různých akcí – nejen těch
velkých investičních, ale i kulturních – plesů, akcí pro děti, sportovních
soutěţí, výstav, hasičských cvičení, krátkých kurzů, divadel, výletů,
domácích besed s důchodci, diskoték, Sjezd rodáků. Zodpovědnost
spočívá na jménech stálých, lidí ze zastupitelstva, organizací, ale i lidí
neorganizovaných. Tito lidé to nedělají pro sebe, ale pro všechny občany.
Na druhou stranu – občané Víceměřic se snaţí, pokud mají sílu a i
prostředky, upravovat a zlepšovat vzhled svých domků, vyměňují okna,
zateplují fasády, rekonstruují střechy. Obec půjčuje i ţadatelům cca 30
tis. Kč na malý úrok, případně si berou občané půjčky, hypotéky,
stavební spoření i vlastní úspory. Uţ takto je obec stále úpravnější a
pěknější.
Původní obyvatele Víceměřic ale stárnou, mladých přibývá pomalu. Do
nových domků se stěhují mladí a přibývají i děti. Sbliţování a poznávání
se navzájem, mezi starými a novými vázne. Noví obyvatelé mají moc
práce, dokončují své domovy, zakládají rodiny. Pokud se účastní nějaké
akce je to spíš anonymní. Věřím, ţe i bez organizování to sblíţení přijde.
Stačí pozdrav, pár vět, sousedská výpomoc, všímavost.
A na všechny akce, které mohou zaujmout, přijďte. Návštěva vždy
pořadatele potěší.
Neuzavírejte se za svými dveřmi, jen tak si můţete zlepšit náladu,
sousedské vztahy a zdraví.
Mgr. Věra Melíšková, kronikářka obce

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

Společenské události
Silvestr 2006 - hasiči ve spolupráci s obecním úřadem pozvali občany
na oslavu Silvestra před ÚSP v neděli 31.12. 2006 v 17,30 hod. Někdo by
se mohl ptát, proč tak brzy? Odpověď je velmi jednoduchá, aby se oslavy
mohly zúčastnit i děti, které by moţná nevydrţely čekat aţ na půlnoc.
Pro děti byl připraven horký čaj a sladké překvapení – piškoty s banánem
v čokoládě. Dospělí se mohli zahřívat grogem. Pro všechny upekla paní
Horáková krásné perníkové zvonečky. Ohňostroj byl zahájen přesně
v 17,30 hod nejdříve menším ohňostrojem. Pak zazněly první tóny
Smetanovy Mé vlasti, Vltava, a nad hladinou rybníka začal hlavní
ohňostroj. Na zakončení byly ozářeny velké číslice 2007. Oslava byla
ukončena českou hymnou.

***************
Plesová sezóna byla zahájena v pátek 19. ledna 2007
hasičským bálem
k tanci a poslechu hrála skupina Gastro z Prostějova. Účast byla velmi
dobrá. Sál byl téměř zaplněn. Hasiči přichystali bohaté občerstvení –
nealko i alkoholické nápoje, kávu, čaj, bufet, řízky s bramborovým
salátem. O půlnoci se losovala tombola. Pro šťastné výherce bylo
připraveno mnoho hodnotných cen. Vyhrát mohli jen někteří. Ostatní se
dobře bavili tancem a poslechem hudby.
Pro děti byl připraven na sobotu 20. ledna 2007
dětský karneval – s podtitulem piráti z Karibiku
Na karnevalu jsme měli moţnost přivítat vzácnou návštěvu, paní
senátorku Boţenu Sekaninovou.
Děti přišly v doprovodu rodičů a prarodičů. Maminky se opět snaţily a
hlavně menší děti přišly v krásných maskách. Dokonce jsme mezi nimi
našli piráty i námořníky. Karneval byl zahájen rejem masek. Mezi
pořadateli jsme zahlédli dva piráty /pan Balher a pan Horák/ a s nimi
dorazil i John Deep „po dvaceti letech“ /pan Mézl/. I kdyţ podle

slovníku cizích slov znamená pirát - námořnický lupič, násilnický,
bezohledný člověk, ti naši byli naopak milí a hodní. Pro děti připravili
spoustu her a soutěţí se sladkými odměnami a bohaté občerstvení.
Všechny masky byly krásné, a tak si sladkou odměnu zaslouţili všichni.
Při společném tanci všech masek a rodičů odměny předávala paní
senátorka, která si s dětmi ráda zatancovala.
Tombola byla rozdělena na dvě části – menší tombola, kdy si děti
vybíraly losy, na kterých byla přímo uvedena získaná cena. Obavu měli
hlavně ti, kteří si vytáhli los se sdělením „ tento los vyhrává cenu útěchy“
Někteří měli strach, aby nevyhráli lepačky, které byly často jako cena
útěchy losovány na závěr tomboly. Nešlo o lepačky, ale o bonbony.
„Velká tombola“ byla losována na závěr karnevalu.
Kromě hraček, školních a sportovních potřeb, omalovánek a dalších
drobností na výherce čekaly krásné dorty a rolády.

***************
V pátek 16. února se konal II. společenský ples ÚSP a DD Víceměřice.

***************
V neděli 18. února připravili hasiči masopust.
Průvod masek vedený paní stárkovou a panem stárkem, který nesl právo,
prošel celou obcí. Zastavil se u kaţdého domu, pozdravil občany a
pozvali všechny na poslední taneční zábavu v obci - na masopustní
veselici - do restaurace v Bloudníku. V průvodu nechyběl policajt,
cikánky, medvědář s medvědem a další krásné masky.

***************
Ještě donedávna se v březnu často řešila otázka –
„slavit nebo neslavit MDŽ?“.
Myslím, ţe v naší obci máme jasno. 8.3. našly ţeny v poštovních
schránkách krásné blahopřání k MDŢ od Klubu důchodců Víceměřice.
Odpoledne chodili hasiči a svým členkám a spolupracovnicím přáli k
svátku ţen a k tomu přidali růţi. Pozadu nezůstali ani zahrádkáři, kteří
pozdravili ţeny primu.

A oslavy pokračovaly dále. Obecní úřad připravil ve spolupráci s hasiči
„předjarní odpoledne“
V sobotu 17.3.2007 jsme se setkali v košikárně ÚSP. I kdyţ počasí jaro
nepřipomínalo ani náhodou, v krásně květinově vyzdobené košikárně
nám bylo příjemně. Ţádný návštěvník neunikl pozornosti vzorné obsluhy
hasičů. Pánové jiţ od dveří sledovali kaţdého nově příchozího. A hned
jak si našel místo, uţ přinášeli kávu a nabídli zákusek. Přátelskou
atmosféru umocňovaly krásné písničky v podání hudební skupiny pana
Víta Hladkého z Plumlova. Čtyři pánové s kytarami hráli a zpívali známé
písničky. Někteří jsme si zanotovali s nimi. I kdyţ Víťa Fialka zajišťuje
ozvučení a hudební produkci na akcích dobře, tentokrát lidé preferovali
raději ţivou hudbu před reprodukovanou. Pozvání do naší obce přijala
paní senátorka Boţena Sekaninová. Vyprávěla nám o své práci. Hlavně ji
tíţil nejasný osud prostějovské nemocnice. Lidi zajímal i její osobní
ţivot. Paní Sekaninová nám povídala o své rodině, o studiích. O práci,
kterou vykonávala, neţ se začala plně věnovat politice. Ráda odpovídala
na dotazy občanů, chodila mezi nimi a vyprávěla si s nimi.
Během odpoledne byla vylosována tombola. Na závěr setkání hasiči
popřáli kaţdé ţeně a předali karafiát. Odpoledne se vydařilo. Lidé
odcházeli spokojeni a těší se na další setkání.
Poděkování patří OÚ, SDH a sponzorům, kteří přispěli do tomboly.

***************
V naší obci nezapomínáme ani na nejmladší generaci.
V sobotu 31. března připravil Sbor pro občanské záleţitosti
slavnostní vítání nových občánků naší obce
Rodiče Jana a Miroslav Linderovi přišli s dcerou Simonkou. Eva
Polesová a Filip Dřímal přišli představit dceru Elenku. Ivana Trněná
představila syna Michálka. Spolu s dětmi a rodiči přišli i jejich příbuzní.
Ani známá ukolébavka Spi, děťátko, spi, zavři očka svý, ...
nedokázala děti sice úplně zklidnit, ale přesto se obřad vydařil
Děti přivítal starosta obce. Rodičům popřál hodně úspěchů při výchově
dětí. Dětem šťastný ţivot, plný radostných záţitků.
MUDr. Margita Mézlová

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

Z činnosti ÚSP a DD
Po hektických přípravách na Vánoce jsme si všichni trošku odpočinuli o
vánočních svátcích, zvolnili jsme tempo, setkávali se s našimi nejbliţšími
a přáteli. Načerpali jsme nové síly a do nového roku 2007 řada z nás
vstupovala s novými předsevzetími a elánem do další práce.
10. ledna se uskutečnila premiéra „Papundeklového divadla“, které si
připravilo povídku „Kouzelné slovíčko“. Společně s dramatickým
souborem „Radost“ vystoupilo nejen pro naše obyvatele, ale i pro děti
z MŠ z Nezamyslic, pro prostějovský stacionář a pro stacionář Charity
taktéţ z Prostějova. Během ledna i února tato divadla vystoupila celkem
5x.
Program plný kouzel a cvičených zvířat přijeli předvést varietní umělci z
Brna.
Počasí sice nevykazovalo ani náznak zimy, přesto byla vyhlášena
„Soutěţ o nejzajímavějšího sněhuláka“. Do soutěţe přispívala jednotlivá
oddělení svými malovanými, kreslenými, lepenými sněhuláky a
sněhuláky různých barev, tvarů a materiálů. Výsledky soutěţe byly
vyhlášeny na Valentýnském reji 19.února.
Valentýnský rej v košíkárně byl všemi očekáván, protoţe mezi nás opět
přijela děvčata z Klentnice, se kterými naše obyvatele pojí dlouholetá
přátelství. Podmínkou účasti reje bylo, aby všichni přišli v maskách. Tak
se také stalo a my mohli potkávat různé pohádkové bytosti, zvířátka,
cikánky a mnoho dalších. Nejvíce se všem líbil a první cenu za
nejkrásnější masku získal pán hor Krakonoš.
Naši klienti se účastní akcí, které jsou pořádány i mimo naše zařízení.
Nevynechali jsme kuţelky ve Šternberku, pobavili jsme se v kině
v Němčicích u Kocoura Garfielda, naši stolní tenisté se zúčastnili turnaje
ve stolním tenisu v Kyjově, coţ byl trénink na náš letos jubilejní
X. ročník Pepíkovského turnaje ve stolním tenisu. Halu nám laskavě
zapůjčilo prostějovské Sportcentrum a ceny a občerstvení nám poskytly
prostějovské firmy Satos, Interspar, Albert a VZP. Turnaj byl dobře
zorganizován, coţ kladně hodnotili účastníci této akce z celé Moravy.
Naši kapelu „Kluci“ si pozval do Otínovsi místní obecní úřad, aby
zpestřila odpoledne pro místní obyvatele důchodového věku.
Na oplátku Valentýnského reje byli naši klienti pozváni do Klentnice
21.3. nejen na jarní diskotéku, ale i na divadelní představení „O dvanácti

měsíčkách“, které secvičily klentnické obyvatelky. Po divadle jsme se
všichni sešli v sále místního pohostinství a začala pravá zábava. Všichni
se moc těšíme na další společné setkání.
Náš ústav neposkytuje jen základní sociální sluţby jako stravu a
ubytování, ale svým klientům umoţňuje realizovat své zájmy a záliby
v krouţcích drátování, v rukodělném krouţku, ve cvičení na míčích,
kaţdé oddělení podle svých moţností a schopností vyrábí předměty,
které slouţí jak k výzdobě oddělení, tak k prezentaci naší činnosti ve
vstupní hale ústavu. Sportovně zaloţení klienti trénují atletiku a stolní
tenis, nacvičují na různé sportovní hry a pravidelně dosahují na soutěţích
dobrých výsledků. Několik let zde funguje divadelní soubor „Radost“ozdoba našich besídek , v loňském roce zaloţené „Papundeklové
divadlo“, které při hraní pouţívá vlastnoručně vyrobené loutky z papíru.
Oba tyto soubory se pomalu začínají připravovat na letní besídku.
TJ Sokol nabízí obyvatelům účast na akcích pořádané prostějovskou
ţupou a vlastní akce, především turistické výlety.
Přejeme všem veselé Velikonoce a krásné proţití jara.
Mgr. Iva Krejčíková

***************
Velikonoční recept: Beránek ze smetanového těsta
Velikonoce jsou za dveřmi, proto se budeme věnovat receptům právě pro tuto příležitost.
Připravte si:

150 gramů tuku, 260 gramů moučkového cukru,1 balíček vanilkového cukru,6 vajec, citrónová
šťáva, 1/8 l smetany, 270 g polohrubé mouky, 1 lžička nastrouhaných mandlí, tuk na
vymazání, mouka na vysypání formy, moučkový cukr, 2 rozinky
Návod k přípravě:
Tuk, cukr, žloutky a vanilkový cukr utřeme do husté pěny, kterou ochutíme citrónovou
šťávou. Pak přidáme střídavě smetanu, mouku, mandle a opatrně vmícháme tuhý sníh. Těsto
vlijeme do vymaštěné, hrubou moukou vysypané formy a pečeme v předehřáté troubě
dorůžova. Vychladlého beránka vyklopíme, pocukrujeme a oči nazdobíme rozinkami.
Dobrou chuť!

