85. výročí Ústavu Víceměřice – nyní Domova u rybníka
24. 9. 2009 se velice důstojnou formou připomnělo toto výročí za účasti
hostů z okresu, kraje i sester dominikánek z Brna. Byla oceněna zaslouţilá
práce a úsilí dlouholetých pracovnic ÚSP, popřáno nejstarším obyvatelům
ústavu. Všechny uvítala pí. ředitelka Bc. Burová, pozdravil zúčastněné
starosta obce pan Dostálík a Mgr. Melíšková účastníkům slavnosti přiblíţila
stručně historii budovy – zámku za několik století, převzetí tohoto majetku
pak v roce 1924 do vlastnictví sester dominikánek, které ústav zřídily pro
péči o stovky duševně postiţených a také tomuto podřídily celý svůj ţivot.
V 50. letech přešel ústav do vlastnictví charity a spolu se sestrami se stejně
obětavě starali o postiţené občany Víceměřic i okolních obcí jako civilní
zaměstnanci.
Ţijí mezi námi pamětníci doby před II. svět. válkou i po ni, kdy ÚSP byl
centrem kultury i duchovního ţivota, občané navštěvovali poboţnosti
v krásně vyzdobené kapli, sami se účastnili jako hudebníci a zpěváci při
slavnostech Vánoc a Velikonoc.
Občané uţívali do r. 1951 i sluţeb mlýna. Řád sester stál i při vzniku
elektrifikace obce – sestry darovaly 10 tis. Kč a 10. 8. 1924 se v obci svítilo.
V letech 1974 – 2002 byl ústav řízen ONV Prostějov – jako Okresní ústav
sociálních sluţeb. Pod Prostějov patřilo 7 zařízení okresu a zahrnovalo
hlavně sociální sluţby. Olomoucký kraj tuto organizaci zrušil 1. 1. 2004.
Ústav se stal příspěvkovou organizací Olomouckého kraje. V říjnu 2004
poţádala Obec Víceměřice o převod zřizovatelských práv k ústavu a 24. 1.
2005 byl zřízen nový subjekt – příspěvková organizace Obce Víceměřice.
Od r. 2009 se ústav přejmenoval na Domov u rybníka. Pokračuje se v dobré
práci. Svěřenci našli v Domově pravý domov.
Současně vznikl Domov pro seniory. Obyvatelé Domova ţijí pestrým
ţivotem, kdo je schopný najde pracovní příleţitost v košíkárně, tkalcovně
koberců, v péči o zvířata, v zahradě, uţivatelé hrají v kapele „Kluci“, jezdí
se na výlety, soutěţe, výměnné pobyty, návštěvy, občané Víceměřic se
dovídají o akcích Domova u rybníka kaţdodenním kontaktem i na internetu.
Obyvatelé Domova u rybníka se stali dávno právoplatnými občany
Víceměřic.
Všichni přítomní přáli Domovu do dalších let jen to nejlepší – hlavně
obětavé pracovníky, dostatek financí při uskutečňování vytčených cílů.
Mgr. Věra Melíšková
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USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice ze dne 24. 8. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu předsedy finančního výboru
4. zprávu předsedy kontrolního výboru
5. zprávu předsedy komise pro ţivotní prostředí
6. zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků
7. informaci ředitelky MŠ Víceměřice o přípravě nového školního roku
8. informaci ředitelky Domova u rybníka o stavu a činnosti zařízení
v uplynulém období a o připravovaných akcích v září 2009
9. zprávu o čerpání rozpočtu obce k 30. 6. 2009
10. zprávu o čerpání rozpočtu Domova u rybníka k 30. 6. 2009
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. odprodej pozemků v majetku obce Víceměřice v k.ú. Dobromilice
p.č. 1464 a p.č. 1466 obci Dobromilice za znaleckou cenu
3. návrh jmenované skupiny na provedení údrţby majetku obce na
chatě v r. 2009 v rozsahu uvedeném v písemné zprávě
4. rozpočtové opatření obce č. II/2009
5. rozpočtové opatření Domova u rybníka č.2/2009
6. zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Víceměřice –
Mateřská škola
7. zřizovací listinu příspěvkové organizace obce Víceměřice – Domov
u rybníka
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. zajistit opravy chaty dle písemné zprávy v r. 2009 – termín 20. 12.
2009, odpovídá starosta obce
2. předloţit usnesení zastupitelstva obce, kterým se schvaluje projekt
revitalizace Aleje/ II. a III. etapa/, schválení akcí v jednotlivých
letech. Termín 30. 9. 2009, odpovídá starosta obce a RSDr. Ševčík
3. připravit písemný návrh ceny stavebních pozemků v budoucí nové
zástavbě. Termín 30. 9. 2009, odpovídá starosta obce

4. připravit kupní smlouvu na odprodej části pozemku manţelům
Kurečkovým a případně smlouvu s p. Vránou Aloisem na pozemek u
vjezdu do areálu farmy. Termín 30. 9. 2009, odpovídá starosta obce
5. projednat s Agrodruţstvem Tištín vykácení topolů podél vozovky od
MŠ k mostu. Termín 30. 9. 2009. Odpovídá p. Novotný

*****
Dítě ochotně přistupuje k činnostem,
při nichž se ho dospělý dovolává jako partnera.
V pátek 26. 6. 2009 bylo rozdáno vysvědčení. Rodiče se uţ smířili se
studijními výsledky svých dětí. Neúspěchy byly zapomenuty a za odměnu
mohly všechny děti přijít v sobotu 27. 6. 2009 do Svodnice. Dětí přišlo
opravdu hodně. SDH pro ně a jejich rodiče připravil zábavné odpoledne
s názvem „hurá na prázdniny“. Pro všechny byla připravena trasa
Svodnicí. A nutno podotknout, ţe někteří rodiče si Svodnici prošli poprvé.
Na trase byla rozmístěna jednotlivá stanoviště. Zde děti i jejich rodiče mohli
plnit různé úkoly. Při procházce Svodnicí si trénovali paměť, skládali
jednoduché puzzle, poznávali pohádkové bytosti. Zkoušeli se míčkem trefit
na cíl. Vyzkoušeli si projít provázkem vyznačenou trasu mezi stromy se
zavázanýma očima. Zajímavé bylo pozorovat děti při skládání lodičky ze
čtvrtky papíru. Jen Lucka Dosedlová poskládala lodičku sama. Ostatní děti
lodičku sloţily s nápovědou. V této disciplíně byli úspěšnější rodiče.
Některé děti se těšily na stanoviště na fotbalovém hřišti. Zde si mohly
vyzkoušet střelbu na terč z opravdové vzduchovky. Zahanbit se nenechali
ani rodiče a chlubili se svými úspěchy. Po splnění všech úkolů čekala na
všechny odměna. Děti dostaly občerstvení, limonádu a oplatek. Mohly si
vybrat buď párek uvařený nebo si opékat špekáček. Hodně dětí se shluklo
kolem ohně a opékaly si samy špekáček. Vţdyť přece ten nejčernější bývá
pro ně nejlepší. Jarmila Mézlová pak všechny učila tancovat makarenu.
Nejdříve se snaţily jen děti. Dospělí nejdříve trénovali mimo parket a pak se
teprve odváţili předvést své umění i na tanečním parketu. Během odpoledne
nesmělo chybět jiţ tradiční klání v přetahování lanem mezi rodiči a dětmi.
Vyhlašovat výsledky jsme nemuseli. Vítězi byli všichni, kteří se zúčastnili.

Při závěrečném nástupu jsme všem popřáli krásné prázdniny a hodně
příjemných záţitků.
Také se Vám zdá, ţe během prázdnin čas utíká mnohem rychleji? Ani jsme
se nenadáli a opět nás zvou hasiči k chatě do Svodnice. Akce „rozloučení
s prázdninami“ se jiţ tradičně koná poslední prázdninovou neděli. I
tentokrát se sešlo hodně dětí. Startovacích kartiček bylo vydáno téměř
pětašedesát. Byla vytýčená trasa. Na jednotlivých stanovištích čekali
pořadatelé se zajímavými úkoly nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Děti
musely ukázat, ţe umí skákat přes švihadlo, umí sloţit jednoduchý obrázek,
poznat zvířátka. Projít se mohli v „nejnovějším modelu letní obuvi“.
Oblíbená vzduchovka byla také nachystaná. Soutěţe braly děti opravdu
váţně. Dokonce Janička Novotná byla plněním úkolů tak zaujatá, ţe se nám
trošičku ztratila. Ale sama našla cestu zpět a dorazila šťastně do cíle.
Velkým záţitkem pro děti byla projíţďka na koních, které dovedl pan
starosta s Vlastíkem Řezáčovým z Domova u rybníka. Předseda sociální a
zdravotní komise, pan Mézl, připravil pro děti kurz první pomoci. Pavlína
Zapletalová a paní Zboţínková přichystaly praktickou ukázku. Děti se
ochotně hlásily jako figuranti. Všichni si mohli vyzkoušet jak ošetřit zranění
hlavy, nosu nebo končetin. I pro dospělé byla připravena soutěţ. Vítězem se
stal ten, kdo lţičkou přemístil nejvíce vody z kbelíku do láhve. Děti, které
splnily všechny úkoly měly nárok na odměnu. Dostaly limonádu a oplatek.
Mohly si opéci špekáčky. I rodiče si mohly opékat špekáčky nebo ochutnat
připravené steaky. Při závěrečném nástup všech dětí nám skoro nestačil
parket. Na všechny děti čekala odměna, časopis a školní potřeby. Pan Balher
při ukončení zábavně sportovního odpoledne vyzval děti, aby se sborovým
„hurá“ rozloučily s prázdninami a přivítaly nový školní rok. „Hurá“ sice
zaznělo, ale téměř nebylo slyšet. Do školy se děti asi moc netěšily. Moţná,
kdyby vyzval rodiče, bylo by „hurá“ slyšet aţ v obci.
„Učte své děti, že být jiný, neznamená být lepší, učte je nepovyšovat se
nad druhé a přijímat lidi takové, jací jsou. Učte je to a dáte jim dobrou
školu.“ Neale Donald Walsech
Občanské sdruţení „Šikovné ruce“ Víceměřice připravilo nejen pro klienty
domova ale i pro všechny občany na 11. 9. a 12. 9. 2009 akci „Hudba nás
spojuje“. V pátek odpoledne mohli diváci sledovat hudební vystoupení
kapely Domova u rybníka a porovnávat s hudebním projevem Denního
stacionáře Srdíčko z Brna, který přijal pozvání našich kluků a přišel ukázat,
co hrají oni. V 16,00 hod pozdravila diváky Petra Černocká a mohli jsme
sledovat její koncertní vystoupení. Večer k tanci i poslechu hrála skupina

Maestro. V sobotu 12. 9. 2009 pokračoval program od 10,00 hod.
Reprodukovanou hudbu vystřídala kapela Domova u rybníka a mohli jsme si
s nimi zazpívat známé hity.
Mikroregion Němčicko připravilo na 12. 9. 2009 II. ročník akce „Na
bicyklech Němčickem“ s dojezdem ve Víceměřicích u rybníka. Z naší obce
vyjela hned v 9,00 hod skupina asi 12 cyklistů, pak se přidali ještě tři
účastníci. Na obecním úřadě jsme během dopoledne přivítali další cyklisty
z okolních obcí. Dojezd byl naplánován do Víceměřic k Domovu u rybníka.
Zde kaţdý cyklista dostal občerstvení a mohl sledovat probíhající program
akce „Hudba nás spojuje“. Všechny zúčastněné pozdravil Bob Frídl a
zpěvačka Aťka. Ve svém hodinovém programu zazpívali písničky známé i
nové. Nadšení u diváků vyvolalo vystoupení Pavla Horvátha. Pak uţ byl
připraven Vojta Draţovský se svou „disko show. Po 17,00 hod bylo
vyhlášení výsledků akce „Na bicyklech Mikroregionem“. Celé akce se
zúčastnilo asi 290 cyklistů a téměř 79 lidí projelo všech 16 obcí
mikroregionu Němčicko, ti dostali od pořadatelů odměny. Pak jsme všichni
netrpělivě čekali na vystoupení Jiřího Zonygy. Jak se blíţila 18,00 hod
začínalo být všem divné, ţe ještě nedorazil. Po 18,00 hod moderátor celé
akce Pavel Riedl oznámil, ţe pan Zonyga se všem omlouvá, ale na
vystoupení nepřijede. Zklamaní diváci se začali rozcházet domů. Večer nám
zpříjemnil Víťa Fialka se svou diskotékou. Reprodukovaná hudba zněla do
půlnoci. Ti, kteří vydrţeli, se jen neradi rozcházeli domů.
MUDr. Margita Mézlová

*****

Pohledy do minulosti
Tentokrát se v pohledech do minulosti podíváme na skutečné pohledy na
dvou následujících fotografiích. Neţ budete číst další řádky, zkuste
uhádnout, co na těchto obrázcích je.

Pokud uhádnete, ţe se jedná o stavbu chaty ve Svodnici, pak jste na správné
cestě. Nejde však jen o chatu, ale o skutečnosti daleko významnější a to je
existence skautské organizace v naší obci, z jejíţ iniciativy se stavba chaty
uskutečnila. Dosud se o činnosti skautů v naší vesnici mnoho nemluvilo.
Nejsou o tom ani záznamy v kronice, přestoţe se jednalo v té době o velmi
významnou a aktivní organizaci studující mládeţe.
První skauti v naší obci byli ještě před vypuknutím války v roce 1938 –
Miloš Procházka, Miloš Látal, bratři Mikové, Rosťa Pavlátka a snad i další,
ale s příchodem války byla organizace zakázána. Nová skupina chlapců ve
věku od 11 do 18 let se začala scházet tajně nejméně rok před ukončením
války v roce 1945, sice ještě ne pod oficiálním názvem Skaut - Junák.
Scházela se pravidelně u Novotných v č. 15, Ladislav Novotný byl
nejmenovaným vůdcem skupiny a pokud si ještě vzpomínám na další
účastníky, tak tam byli bratři Mikové, bratři Barochovi, Luboš Slavíček,
František Přidal, Josef Brázda, Jan Zahradníček, Arnošt Mézl, bratři
Groškovi, Zdeněk Filípek, Jiří Kuchař, bratři Kubátovi. Program jejich
činnosti se odvíjel podle zásad mezinárodního skautského hnutí a desíti
skautských zákonů, mezi nimiţ byla například: pravdomluvnost, oddanost
rodičům a vlasti, pomáhat jiným, zdvořilost, ochrana přírody, poslušnost
rodičům a další pro ţivot potřebné vlastnosti.Velký obrat v činnosti této
party kluků nastal v roce 1945 po skončení války. Skautská organizace pak
byla znovu obnovena a mohla oficiálně zahájit svoji činnost. Počet členů se
značně zvýšil. Byl zde chlapecký oddíl, dívčí oddíl a druţina vlčat, to je
chlapců do 11 let. Celkový počet skautů v obci byl kolem 60. Aby bylo
moţno se scházet a rozvíjet další činnost bylo rozhodnuto o stavbě klubovny
ve Svodnici. Veškeré práce si prováděli členové sami a to počínaje těţbou
štěrku v potoce Broděnky na základy, který na malém vozíku tahal volek
vypůjčený od sester z kláštera , aţ po betonářské, zednické, tesařské a
ostatní práce potřebné na stavbě. Klubovna se skládala ze dvou chatových
buněk, jedna pro chlapce, druhá pro dívky. Mezi nimi byla vyvýšená
předsíň. Veškeré vnitřní zařízení, jako lavice a stoly si rovněţ vyráběli sami.
Po přechodu fronty a ukončení válečných operací došlo k velkému neštěstí.
V prostoru mezi silnicí, dráhou a potokem, kde stávala váha pro povozy,
sváţeli vojáci zbytky munice z okolí a skládali je zde na hromádky. Práce
řídil jeden československý voják, dodnes si vzpomínám, ţe to byl četař a
jako brigádníci mu v práci pomáhalo několik členů skautské organizace. Na
kolejích stály mezi mosty dva vagóny s municí a střelným prachem. Kdyţ
pro opuštěné vagóny přijela lokomotiva, ve které se samozřejmě topilo,
střelný prach se vznítil a v okamţiku bylo všechno v plamenech. Všichni se

utekli schovat do dvora protějšího domu u Hovorových, ale protoţe i sem
začaly dopadat po výbuších kusy vagónů a dům začal hořet, utekli jsme
všichni do sklepa vedlejšího domu, do kterého jsme také převedli a přenesli
paní Ševčíkovou a tehdy ani ne dvouletého Luďka. Starého pana Hovoru,
který byl slepý vyvedl Ludva Mík.
Činnost Skautů – Junáků v naší obci byla velmi bohatá. Byl organizován
junácký den s průvodem obcí, kde se sešlo mnoho junáků z okolí, hrály se
různé hry a předváděly se různé dovednosti a znalosti. Bohuţel tato zásluţná
činnost pro výchovu mládeţe neměla dlouhého trvání. Po několika letech
bohaté činnosti byly skautské organizace zrušeny. Majetek byl převeden na
nově vzniklou organizaci Československý svaz mládeţe a pionýrů a po
skautech se nezachovala ani pečlivě vedená kronika – jen vzpomínky stále
ubývajících pamětníků.
Ing. Jan Zahradníček

*****
Zlato nám uteklo.
Ptáte se jaké zlato? No přece krásný zlatý pohár od předsedy poslanecké
sněmovny pana Ing. Miloslava Vlčka za první místo v soutěţi hasičských
veteránů.
Jako kaţdoročně patřila první zářijová sobota tradičnímu klání veteránských
druţstev na hřišti ve Víceměřicích. Nad soutěţí visela celá řada otazníků.
Podaří se zvládnout organizační přípravy, neúčast strojníka bratra Balhera a
nestabilní počasí. Nakonec se všechny nástrahy soutěţe podařilo zvládnout.
Za účasti šesti druţstev veteránů jsme obhajovali loňské třetí místo.
Druţstvo ve sloţení: velitel bratr Pekárek Ladislav, Mézl Vlastimil,
Komínek Milan - špičaři, Horák Joţo, Špaček Květoslav - savičáři, Hrabal
Libor – strojník, Horák Jara neboli „Fčelka“– košové, a v neposlední řadě
nová posila Rábek Petr – rozdělovač. Sehraná parta veteránů se svého úkolu
zhostila na jedničku, za coţ jim patří poděkování.
Díky tréninkové přípravě jsme nakonec skončili s rozdílem jednoho bodu za
doloplazskými hasiči. I kdyţ jsme měli rychlejší útok, bodový bonus za
starší léta nás odsunul na druhé místo.
I tak nám umístění na stříbrném stupínku přineslo velikou radost.

Celou soutěţí nás provázel moderátor rádia „Kykyryký“ Květoslav Špaček a
disţokej Luďa Kurečka.
O čtrnáct dní později se konala v Hrušce také soutěţ veteránů. Ale naše
druţstvo se nezúčastnilo pro jiné zaneprázdnění veteránů (poslední
rozloučení pana Zháněla).
Takţe úkolu reprezentovat veterány z Víceměřic se ujal bratr Kurečka se
svým druţstvem kluků z Domova u rybníka. Druţstvo ve sloţení: Vojta
Draţovský, Jenda Plaček, Vlasťa Řezáč, Olinek Krč, Pavel Majerčák.
Protoţe jim chyběl jeden člen, bylo druţstvo doplněno náhradníkem
Květoslavem Špačkem, starostou 16.okrsku. Bez přípravy a tréninku
nastoupili kluci přímo do boje. Ze šesti druţstev obsadili naši veteráni
krásné třetí místo a vrátili tak poráţku Doloplazům. Radost byla obrovská,
atmosféra vynikající, takţe jsme bronzové místo oslavili jak jinak neţ
ponořením do kádě našeho košového Pavla Majerčáka. Klukům patří
poděkování za vzornou reprezentaci. Na druhém místě skončila domácí
Hruška. První místo obsadili veteráni z Vřesovic.
Soutěţ veteránů v Hrušce učinila krásnou tečku za letošními soutěţemi
veteránů. Dva úspěšné starty našich veteránů a dva poháry do vitríny - to
určitě nikdo nečekal.
Tak zbývá mi poděkovat všem soutěţícím veteránům za vzornou
reprezentaci našeho sboru ve Víceměřicích a doufat, ţe nám rok 2010
přinese ještě lepší výsledky.
Květoslav Špaček, starosta 16 okrsku

*****
Z činnosti zahrádkářů
U většiny institucí či organizací, se stávají prázdniny takzvanou okurkovou
sezonou, kdy se nic neděje, je čas dovolených apod. V pravém slova smyslu to platí
pro nás zahrádkáře. Je sezona, kdy vrcholí sklizeň, nejen okurků, ale i dalších
zelenin a různých druhů ovoce, které se musí buď zkonzumovat čerstvé, nebo
nějakým způsobem zakonzervovat na pozdější dobu. Letošní vlhký počátek léta,
byl stimulátorem pro překotný růst nejen okrasných trávníků ale i plevelů
v záhonech. Ale i přesto jsme se věnovali nejen práci, ale i zábavnějším činnostem,
naučným, poznávacím, sportovním či soutěţení…….
Prohlídka zahrad
V pondělí 27.července pozvali zahrádkáři spoluobčany, na tradiční kaţdoroční
instruktáţní prohlídku zahrad. Tentokrát byla prohlídka zaměřena, spíše na okrasná
a odpočinková místa u rodinných domů. Svá zákoutí nám umoţnili prohlédnout

manţelé Koneční a manţelé Balherovi.
V 18.hodin se u Konečných sešlo 32 zájemců. Pan Konečný nám předvedl nově
vybudovanou odpočinkovou zahradu s koupacím rybníčkem, spíše však malým
rybníkem. Pověděl nám i nějaké podrobnosti o postupu budování a další informace
o tomto stylu odpočinkové zahrady. Okolí rybníčka bylo ještě s čerstvou výsadbou
do kamenů a vyvýšenin a za pár let, aţ se vše sroste a zeleň povyskočí, jsme byli
pozváni znovu.
Druhá část prohlídky byla u Balherů, kteří svůj dvůr propojili nenásilně se
zahradou a vytvořili si doma odpočinkové místo v orientálním stylu. Posezení pod
pergolou s vyzděnými oblouky, rozkvetlý sloup s pelargonií, jezírko s umělou
skálou a vodopádem, vodotryskem, lekníny a s lávkou, která ústí ve skalce
ohraničené dřevěnými praţci. Detaily u posezení umocňuje obrovský obelisk
,,rozkvetlá ţidle, či vyřazená plečka, která nyní slouţí jako podstavec na květiny“.
Tato prohlídka obou zahrad, byla krásnou inspirací pro ty, kteří se chystají, či uţ
zrovna budují podobná posezení.
Po skončení se pokračovalo do zeleného domečku u kolejí, kde výbor ZO
ČZS
měl netradiční tzv. výjezdní schůzi na terásce.....
Cyklovýlet
V neděli 2.srpna 2009 uspořádalo volné sdruţení občanů s názvem Mexický KOPR
(coţ je zkratka pro Klub Přátel Opravdové Recese) , ve spolupráci se zahrádkáři,
kteří na tuto akci věnovali občerstvení , recesní cyklo-turistický výlet pod názvem
"Historicky první dobytí Štátule mexickými velocipedisty ". Výlet měřil asi 28 km,
jel se kopcovitým terénem a lze ho zařadit jako středně těţký, vedl po trase:
Bloudník, Doloplazy, Dobromilice - prohlídka hrobky a kaple Bokůwků z
Bokůwky, Hradčany, vysílač Předina, Dobrochov - Muzeum aut Praga Piccolo,
Kelčice, rozhledna Štátule, Vřesovice, Skalka - prohlídka lázní a stálé výstavy
bonsají, jezírka mezi Skalkou a Pivínem a cíl byl opět v Bloudníku. Byl to
pohodový nedělní výlet na kolech, kterého se zúčastnilo 14 cyklistů, nejen z naší
obce. Podrobnosti a fotečky z akce si můţete prohlédnout ve fotogaleriích na :
www.mexickykopr.estranky.cz
Petr Buriánek
Exkurze do SEMO Smržice
Po jarní zdařilé přednášce Ing. pana Gajdoštína, dohodla MO ČZS prohlídku
skleníků a výzkumných políček a záhonů v SEMO Smrţice.
10.8.2009 vyjel autobus z Němčic nad Hanou jiţ s osmi účastníky - přáteli
zahrádkáři z Němčic a ve Víceměřicích se zaplnil nejen zahrádkáři, ale i občany,
kteří mají rádi zahrádky.
V šlechtitelské stanici nás přivítali pracovníci a s nimi jsme procházeli kolem
záhonů letniček i trvalek. Ve sklenících jsme obdivovali nejnovější druhy rajčat,
paprik, záhony okurek, léčivek atd.

Na závěr dvouhodinové přednášky s prohlídkou, si kaţdý mohl zakoupit v
podnikové prodejně semínka pro příští sezónu. Z novinek nás zaujala kapie
RAFAELA F1, okurka hadovka TRIBUTE F1, KELOZEL - kříţenec mezi
hlávkovým zelím a kapustou (bílý i červený), tykev, cuketa kulatá, maxirajče obří,
okurka indická KALABASA, pouţívá se jako cuketa a uřezává se po částech, z
léčivek krásná barevná šalvěj - růţová i modrofialová, pro diabetiky - Stévie sladká
a různé kuriozity: AČOKČA - okurkopaprika, paţitka čínská - má
česnekopaţitkovou chuť,
slunečnice CHIANTI F1 - květ je černý sametový. Snad kaţdý si zakoupil semena
rajčete keříčkového ŠEJK - vhodného pro kečupy nebo
mrkev TIP -TOP.
Při zpáteční cestě jsme se zastavili v zahrádkářské prodejně v Bedihošti. Tu
můţeme doporučit všem, kteří pojedou směr Prostějov, najdete zde daleko víc neţ
v Prostějově a za příznivé ceny.
Své záţitky zapsala Mgr. Věra Melíšková
Soutěž „Rozkvetlá obec 2009“
Během prázdnin jsme všichni měli moţnost zapojit se do soutěţení, či rozhodnout
svým hlasem o vítězi v soutěţi Rozkvetlá obec. Tento typ soutěţe není ţádnou
novinkou. I v okolních obcích podobné soutěţe probíhají pod jinými názvy a s
různými způsoby hodnocení. Ve většině případů jsou hlavními pořadateli obecní
úřady a jejich komise. U nás jsme se do organizování podobné akce pustili my,
zahrádkáři. Vyhlásili jsme dvě kategorie. Kategorie první byla „O nejhezčí
květinovou výzdobu na oknech a předzahrádkách“, viditelná z veřejných míst. V
kategorii druhé, s názvem „Moje zelená oáza pohody“, byla vyfotografována a
soutěţila místa, která jsou většinou cizím očím skryta - rozkvetlé pergoly, zákoutí,
dvorky, skalky, posezení, květinové záhony apod., která jejich majitelé přihlásili
do soutěţe.
A jak akce probíhala?
Do poloviny července pořadatelé společně s fotografem Víťou Fialkou nafotili
veškeré kvetoucí výzdoby, předzahrádky či domácí květinová zákoutí. Z nich
vybrali vhodné fotografie na tabla, která od prvního srpna byla vystavena
v obchodě. Zde byli k dispozici hlasovací lístky a hlasovací box. Všichni občané se
tak mohli zúčastnit hlasování o vítězi. 31. srpna byla soutěţ uzavřena. Tříčlenná
komise zahrádkářů hlasy sečetla a vyhodnotila vítěze. Výsledky soutěţe jsou
zveřejněny za výlohou v obchodě. Oficialní vyhlášení a předání cen proběhlo na
Vinobraní počátkem října. A jak to dopadlo?
V kategorii „Výzdoba oken a předzahrádky“ :
1. Kozárovi
2. Buriánek
3. Poláškovi

V kategorii „moje zelená oáza pohody“:
1. Balherovi
2. Novotní - Eduard a Pavla
3. Buriánek
Tak tohle jsou vítězové, kteří byli odměněni zahrádkářským materiálem na příští
sezonu. Výherci jsou ale prakticky všichni, kteří se soutěţe zúčastnili, zkrášlili si
květy a zelení svůj dům a okolí a zároveň tím zpříjemnili celkový dojem pro
všechny, kdo projíţdí, či prochází obcí. Věřím ţe se do této akce v příštím roce
zapojí i další občané, nejen hlasováním a rozhodováním o vítězi, ale i květinovou
výzdobou svých domů.
Vinobraní, vinobraníčko
S úřadujícím podzimem, kdy sluníčko ztrácí svou sílu,dny jsou chladnější a den se
krátí,vrcholí venkovní práce - nejen na zahrádkách,ale i na úpravách domků a
jejich okolí, uspořádali zahrádkáři pro zrelaxování těla i duše taneční zábavu, která,
i když nepatříme mezi vinařské oblasti, nesla název Vinobraní.
I příprava se nesla v podobném duchu. Sál byl vyzdoben šlahouny a hrozny vinné
révy, dovezli jsme i víno sudové ze sklípku.
V pátek 2. října večer nastal den D. Hudba v podání bratrů Kučerových z
Dobromilic spustila svou produkci. Ve vyzdobeném sále čekaly na návštěvníky
dţbánky z vínem ze sklípku, k zajídání byl připraven čerstvý ovárek s chlebem, sýr,
cukroví, či hrozny vína, nachystaná byla i bohatá tombola. Jediné co chybělo - byli
návštěvníci..., coţ některé pořadatele, kteří jsme s přípravou strávili dost času
vcelku zamrzelo... . Ale i přesto, zábava, pro poloprázdný sál proběhla. Zároveň při
této akci se uskutečnilo slavnostní oficiální vyhlášení výsledků naší soutěţe
Rozkvetlá obec 2009 a vítězům byly předány diplomy a ceny, v podobě materiálu k
výsadbě a ošetřování pro jejich květinovou výzdobu v příštím roce.
V sobotu 3. října uţ byl sál plný. Probíhalo totiţ soutěţní odpoledne pro děti,pod
názvem Vinobraníčko. Své hezké, pro některé z nich premiérové vystoupení na
veřejnosti, tu měli ţáčci z mateřské školy, pod vedením svých učitelek. Po skončení
vystoupení převzaly pomyslné ţezlo nad spoustou dětí v sále p.Melíšková a sl.
Jarka Mézlová, které si pro ně připravily spousty soutěţí. Všechny soutěţící děti
byly za zvládnutí úkolů odměněny sladkou odměnou. Na závěr odpoledne proběhlo
ještě losování velké dětské tomboly.

A co ještě plánujeme?
- I kdyţ léto uţ skončilo, je stále ještě moţnost pracovat s dětmi na
výrobě herbářů.
- A uţ můţeme pomýšlet i na ptáčky a vyrábět jim netradiční i tradiční
krmítka na zimu a budky na jarní hnízdění. Všechny vaše výtvory

budou vystaveny a nejlepší ohodnoceny na podzimní výstavě
zahrádkářů.
- Počátkem prosince máme ještě v plánu uspořádat mikulášskou zábavu,
a další den mikulášskou nadílku pro děti.
- No a na Silvestra bude o půlnoci, uţ druhý půlnoční výšlap na Kozlov
Ale nestrašme zimou a uţívejme si krásný podzim s přírodou …..
Za ZO ČZS sepsal Petr Buriánek

** * * *
Akce Domova u rybníka za III. čtvrtletí 2009
- Pod záštitou předsedy PS ČR Miloslava Vlčka se několik uţivatelů Domova u
rybníka zúčastnilo ve dnech 4.7.-11.7. integračního pobytu v Rapotíně
v rekreačním komplexu Losinka. Sám pan Vlček byl zaneprázdněn, ale přijel nás
do Rapotína navštívit jeho asistent pan Filip Ţáček. Ve čtvrtek nám udělala radost
návštěva paní senátorky Boţeny Sekaninové, která s námi prošla zámek ve Velkých
Losinách. Krásné okolí nám nabízelo mnoho k zhlédnutí, a tak jsme neváhali a jeli
se podívat na moc hezký dřevěný kostel v Ţárové. Tam si dokonce i jeden
z uţivatelů vyzkoušel hrát na varhany a všechny nás překvapil krásnými tóny
známých písniček. Na Červenohorském sedle bylo sice chladno, zato ale nádherný
pohled do dalekého okolí. Po Velkých Losinách jsme se nechali svézt „Lázeňským
expresem“, coţ je motorový vláček. Vlakem, ale uţ běţným ţelezničním, jsme
vyjeli do ZOO a Veterán muzea – Havlíček. Nejčastěji jsme však chodili na
vycházky do zámeckého parku, kde jsme mohli krmit rybičky. Po večerech jsme si
opékali, zpívali u harmoniky a nebo tancovali s našimi kamarády z Olomouce.
Čtvrteční večer jsme měli moţnost projet se na koních, kteří přišli aţ za námi. Hráli
jsme fotbal, badminton a účastnili se turnaje v kuţelkách, kde vyhráli ti nejlepší,
takţe všichni.
- Krásné letní počasí v první řadě se sluníčkem zve k návštěvě cukrárny. Taková
zmrzlina, to je jedno z nejpříjemnějších osvěţení. Naši uţivatelé ze 6. oddělení
takovému pozvání samozřejmě neodolali a zajeli si do cukrárny do Prostějova.
- l. oddělení si udělalo 28.7. výlet do Brna. Navštívili hrad Veveří. Ten jiţ několik
let prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a moţná právě proto má co nabídnout.
- 5.8. jsme dostali pozvání do cirkusu. Bohatý program se nám všem velmi líbil,
hlavně artistky.
- Uprostřed léta, na den 7. srpna jsme připravili „Letní den“. Sluníčko svítí a hřeje,
vše se kolem nás raduje, a proto i nám se chce tančit a zpívat. Abychom v těch
radovánkách nebyli sami, pozvali jsme naše dlouholeté kamarádky z Klenotnice.
Hudba hrála samé hity. Tak trošku jsme si zavzpomínali na písničky, co jsme
slýchávali v letech minulých a přesvědčili se, ţe ani „Makarenu“ jsme tančit
nezapomněli.

- Dne 2.9. jeli uţivatelé z Domova č. 3 na celodenní výlet do Telče. Navštívili jsme
zámek, prohlédli jsme si historické náměstí a navštívili krámky v podloubí domů.
Uţivatelé si zde nakoupili drobné památkové předměty. Na náměstí byla kapela,
takţe se někteří zapojili do tance. Dojmy z výletu byly úţasné, všem se v Telči
velmi líbilo.
- Ve dnech 3.9.-9.9. se 10 uţivatelů zúčastnilo kurzu Pastviny 2009 pořádané FTK
UP Olomouc. Uţivatelé se zapojovali se studenty do různých sportovních akcí,
závodivých her, plavby na kajaku, cyklistiky, turistických pochodů, táboráků a
jiných akcí.
- O víkendu 4.-6.9. se deset našich uţivatelů zúčastnilo víkendového pobytu a
sobčanským sdruţením „Rodinná pohoda“ v obci Krásenko na Drahanské
vrchovině. Věnovaly se jim asistentky z občanského sdruţení, uţivatelé se účastnili
canisterapie, hipporehabilitace, různých sportovních aktivit a podobně.
-Dne 9.9.2009 jsme absolvovali výlet vlakem na přání osmi uţivatelů do Dinoparku
a do ZOO ve Vyškově.
-Také jme shlédli v Městském divadle v Prostějově divadelní hru „Sborovna“, kde
hráli např. Pavel Trávníček a další známí herci.
-Druţstvo dobrovolných hasičů z Domova u rybníka Víceměřice se zúčastnilo
několika závodů. Za zmínku stojí noční závody v Dobromilicích a dále také závody
v Hrušce, kde se naši uţivatelé umístili na třetím místě a získali tím svůj první
pohár. To vše pod vedením pana Luďka Kurečky.
- Dne 23.9. jsme se s 35 uţivateli zúčastnili XXIII. Sportovních her pro sportovce
s těţkým stupněm postiţení v Hodoníně. Tyto dny zajišťoval Zelený dům pohody
Hodonín. Sportovní hry začali rozcvičkou na písně „Vyletěla holubička“ a „Za
všechno můţe čas“. Pětičlenná druţstva zdolávala 3 disciplíny – krouţky, běhy
s kbelíkem a medicinbal.
- OS ECCE HOMO ŠTERNBERK nás kaţdý měsíc zve na kuţelkářskou ligu,
které se účastní 6 uţivatelů. Uţivatelé si porovnávají své kuţelkářské body
s uţivateli dalších druţstev.
- Naši uţivatelé byli pozvání na turnaj v kopané v Kyjově. Tohoto turnaje se
účastnilo celkem pět zařízení. Naše druţstvo se umístilo na 3. místě. Všichni
uţivatelé byli spokojeni, ale bohuţel se nám zranil náš nejlepší hráč týmu Josef
Vlček.

*****
Ve dnech 24. a 26. září 2009 proběhly v Domově u rybníka oslavy 85. výročí
zaloţení organizace. Návštěvou nás poctili nejen sestry řádu Dominikánek, ale i
zástupci Olomouckého kraje, okolní podnikatelé a široká veřejnost. V oba dva dny
proběhla prohlídka zařízení, ukázka hasičského útoku jednotky SDH sloţené
z našich uţivatelů, ukázka muzikoterapie a canisterapie. Zábavu zajišťovaly

hudební krouţky působící při organizaci. V sobotu navíc si měli moţnost zasoutěţit
nejen naši uţivatelé, ale i ostatní spoluobčané obce. Velkou radost jsme také měli
z návštěvy bývalých zaměstnanců Domova u rybníka, kterým jsem se snaţili
zpříjemnit sobotní odpoledne. Poděkování patří všem, kteří se zapojili do
organizace oslav, našim sponzorům, zřizovateli a starostovi obce. Ještě jednou
děkujeme za krásně proţité oslavy.

*****

