Váţení spoluobčané!
Máme za sebou další volební období. Dnes nechci důsledně
hodnotit práci zastupitelstva. Tohle musí zhodnotit občané, kteří
vědí co se v obci děje. Je nesporné, ţe majetek obce je
zhodnocen v řádech desítek milionů korun. Zajistit financování
projektů a následnou realizaci není vůbec snadné. Moţná to
někdo dokáţe zkusit jinak, ale opravdu to bez financí
poskytovaných státem a EU nejde. V tomhle jsme určitě jedna
z nejúspěšnějších obcí v regionu.
Vrátím se krátce k práci zastupitelstva. Musím napsat, ţe po
celou dobu se naplno práci pro obec věnovala MUDr. Mézlová,
pan Kočí a moje maličkost. Samozřejmě zaměstnanci obce.
Další část zastupitelů plnila co se po nich poţadovalo a poslední
se snaţila zpochybnit práci těch prvních. Neprávem je mně
vyčítáno, ţe se starám o Domov u rybníka a ne o obec.
Opakovaně se snaţím vysvětlit, ţe obec ze svého rozpočtu
nemá kromě uhrazení energií (veř. osvětlení, platy zaměstnanců
a zastupitelů) podstatně na ţádnou investici. Z tohoto důvodu se
musí sledovat a ţádat na kaţdý dotační titul. Moţná, ţe to
političtí turisté zkusí jinak, ale mně osobně trvalo čtyři aţ pět
roků, neţ jsem se propracoval k úředníkům, kteří o něčem
mohou rozhodovat. Je mně trošku smutno z toho, ţe lidé, kteří
podle mě na to mají, se obci nesnaţí pomáhat a tiše stavějí
překáţky. Moţná si pamatujete na zasedání o převzetí Domova
u rybníka – tehdy ÚSP. Malování na tabuli, psaní skóre a
vzpomeňte si, kteří zastupitelé jak se k tomuto tématu postavili.
Dnes zařízení, které se chystalo na přestěhování do staré
nemocnice v Prostějově, je hodnoceno jako jedno z nejlepších

v Olomouckém kraji. Důkazem toho je, ţe v měsíci říjnu ho
navštíví delegace ze Srbska, pozvaná Olomouckým krajem na
porovnání sociálních sluţeb. Tohle naše zařízení mělo několik
návštěv. Pan ex. ministr Škromach prohlásil, ţe tak otevřené a
vstřícné zařízení nepoznal. Pan ex. ministr zdravotnictví Fišer
těţko chápal, jak tohle a tak dobře můţe fungovat. Pan ex.
hejtman, dnes poslanec parlamentu EU se omluvil, ţe jsme
spolu maličko válčili a řekl, ţe se od nás mají všichni učit. Na
závěr tématu domova chci říci, ţe jsme v této době největším
zaměstnavatelem v regionu.
Závěrem pár čísel z letošního roku:
Projednané, některé jiţ přiznané dotace:
Revitalizace Aleje
10 mil. Kč
Zateplení veřejných budov
9,5 mil. Kč
Výstavba kuchyně a společenského
centra
50 mil. Kč
Samozřejmě si nemalé částky musí obecní úřad dokonale
ošetřit.
Nepíši zde investice do 0,5 mil. Kč.
Moţná to někdo zkusí jinak.
Antonín Dostálík
starosta obce

*****

U S N E S E NÍ
z veřejného mimořádného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice
konaného ve středu 4. srpna 2010
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. počet zastupitelů ve volebním období 2010 – 2014: 7 zastupitelů

*****
USNESENÍ
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Víceměřice konaného v pondělí
13. 9. 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. kontrolu usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce
2. zprávu o činnosti obecního úřadu od posledního zasedání
zastupitelstva obce
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka, p.o. Víceměřice /přednesla
paní ředitelka Bc. Burová/
4. zprávu o činnosti mateřské školy Víceměřice /přednesla paní
ředitelka Tihelková/
5. zprávu finančního výboru
6. zprávu kontrolního výboru ze dne 2. 8. 2010 a 9. 9. 2010
7. informaci starosty o přípravě výstavby infrastruktury pro výstavbu
nových rodinných domů
8. informaci starosty obce, ţe nemovitost č. 109 v k.ú. Víceměřice
byla státem předána obci a zapsána v KN na LV obce
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání zastupitelstva obce
2. pro Domov u rybníka Víceměřice, p.o. – převod finančních
prostředků v celkové výši 179 389,00 Kč z rezervního fondu do
investičního fondu, jedná se o nákup softwaru /114 000, 00 Kč/ a
nákup elektrického zvedáků pro seniory / 65 389, 00 Kč/

3. rozpočtovou změnu č. 3/ 2010 Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
– navýšení částky odpisů pro rok 2010 v celkové částce 21 296,00
Kč
4. rozpočtové opatření obce Víceměřice č. 3/ 2010 – příjmy navýšeny
o 685 147, 00 Kč, výdaje navýšeny o 1 149 062, 34 Kč.
5. kupní smlouvu mezi obcí Víceměřice a paní Růţenou Virtovou na
pozemek p.č. 50/ 52 o výměře 2713 m2 v k.ú. Doloplazy za kupní
cenu 12 209,00 Kč
6. Smlouvu č. 09029926 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
ţivotního prostředí ČR v rámci operačního programu Ţivotního
prostředí – na akci „Revitalizace Aleje Víceměřice – víceúčelová
vodní nádrţ II. část“ ve výši 252 627, 90 Kč. Dotace ze státního
rozpočtu bude poskytnuta ve výši 4 294 674, 30 Kč. Obec uhradí
z vlastních zdrojů částku 505 255, 80 Kč.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. neprodleně provést drobné opravy na budově MŠ /oprava střechy/ odpovídá starosta obce
2. provést zápis o stavu převzaté nemovitosti č.p. 109 do majetku
obce. Odpovídá starosta obce, termín 15. 10. 2010

*****
9. setkání rodáků, bývalých i současných občanů obce Víceměřice se
konalo letos v sobotu 26. června 2010.
Po noční vichřici, která v naší obci „řádila“ v sobotu 12. června, bylo
v Bloudníku, kde se mělo setkání konat, vyvráceno hodně stromů. A tak
přípravy na sjezd rodáků začínaly velkým úklidem popadaných a
polámaných stromů v Bloudníku a okolí. Poděkování patří všem
zaměstnancům, kteří se podíleli na terénních úpravách v obci. Tím se ale
zdrţeli práce na úpravě zeleně v obci v ulici před obecním úřadem. Snad
ale návštěvníci pochopili, ţe nelze stihnout vše a odpustí nám, ţe hlavní

ulice, kterou prošla většina účastníků, byla rozkopaná, neupravená, bez
krásné zeleně.
V sobotu 26. června byla obec z větší části uklizena a v Bloudníku
připraveno posezení u příleţitosti sjezdu.
V 9:00 hod. ráno se mohli občané zúčastnit mše svaté v místní kapli.
Kaplička byla otevřená během dopoledne a zájemci si ji mohli
prohlédnout. Nahlédnout mohli účastníci sjezdu i do místní knihovny, kde
se knihovnice paní Novotná ráda pochlubila svým „královstvím“.
Paní Melíšková, kronikářka obce, připravila výstavu fotografii
v košikárně. Vedle historie obce výstava dokumentovala především akce
pořádané místními organizacemi a ukázala na bohatý společenský a
kulturní ţivot v obci. Návštěvníci si mohli prohlédnout i výstavku prací
uţivatelů Domova u rybníka. Zájemci si mohli některé výrobky zakoupit.
Někteří návštěvníci vyuţili moţnosti prohlédnout si Domov u rybníka.
Hlavně pak lákal nový Domov pro seniory, který byl slavnostně otevřen
v březnu 2010.
Slavnostní zahájení setkání bylo v Domově u rybníka, v bývalé kapli
ve 13:00 hod. Přítomné přivítal starosta obce, pan Dostálík. Po krátkém
projevu předal slovo paní PhaeDr. Miluši Tomáškové, PhD. Ta pro nás
připravila odpolední koncert „Chopin – básník klavíru“. Hudebními
ukázkami i průvodním slovem nám paní Tomášková představila tohoto
významného hudebního skladatele. V programu vystoupila i Radana
Przybylová , která hrála na violu. Na klavír hrál i pan Libor Tomášek.
Vlastní verše nám recitoval pan Jan Przybyla.
Po koncertě jsme se přemístili do Bloudníku, kde pokračoval odpolední
program. Nejdříve se představily naše děti, které navštěvují místní školku.
Jejich vystoupení potěšilo nejen rodiče a prarodiče, ale i všechny
účastníky setkání. Děti jsme odměnili velkým potleskem. Pozadu nechtěli
zůstat ani naši školáčci, kteří chodí do školy do Nezamyslic. Děti, které
navštěvují druţinu, si přizvaly paní vychovatelky a své spoluţáky
z okolních obcí. Společně nám předvedly divadelní představení. Děti za
odměnu dostaly párek, pití a oplatek.
Od 16:00 hod. nám všem zazpíval pan Bob Frídl. Jeho známé i méně
známé hity jsme si někteří broukali s ním.

Během odpoledne se pořadatelé snaţili prodat co nejvíce lístků do
tomboly. Hlavně se snaţil pan Mézl Petr. V 18:00 hod. se losovala bohatá
tombola. Ceny byly rozdány. Pan Balher si neodpustil komentář, ţe zase
vyhrávala nejvíce rodina Mézlová. Ale kdyţ nás bylo na sjezdu jiţ
tradičně hodně.
V 19:00 hodin začala taneční zábava. K tanci i poslechu nám hrála
hudební skupina „Předina“. Krásné melodie zněly aţ do půlnoci, kdy byla
zábava ukončena.
Myslím si, ţe setkání rodáků, bývalých i současných občanů se vydařilo.
K příjemně strávenému dni ve Víceměřicích přispěla i skupina Kluci
z Domova u rybníka, která vyhrávala dopoledne v Bloudníku. Návštěvníci
sjezdu mohli během dopoledne také fandit našim fotbalistům, kteří
pořádali na hřišti Domova u rybníka turnaj v malé kopané. U rybníka
jsme mohli pozorovat i soutěţ rybářů, kterou pořádala soukromá firma. I
kdyţ jsme měli zpočátku obavy z toho, ţe budou probíhat ve stejný den
současně tři akce v Bloudníku a okolí, nakonec všechno dobře dopadlo ke
spokojenosti zúčastněných. Poděkování patří pořadatelům, kteří akci
dobře připravili. Pro všechny bylo zajištěno bohaté občerstvení – vybírat
jsme mohli mezi pečeným masem, řízkem, gulášem, párky, jitrnicí a
tlačenkou. Ti, kteří vytrvali aţ do pozdních nočních hodin, snad stihli
ochutnat od všeho trochu. Nealkoholické i alkoholické nápoje zajišťovala
hospoda. Nanuky a sladkosti nabízely slečny Kozárovy.
Snad se podaří zajistit za dva roky další, jiţ desátý ročník setkání rodáků,
bývalých i současných občanů obce Víceměřice.

*****
V sobotu 28. srpna se konal jiţ 12. ročník sportovně zábavného odpoledne
„Mikroregion Němčicko se baví“. Hostitelem letošního ročníku byl
městys Tištín. Odpoledne bylo zahájeno slavnostním průvodem obcí za
doprovodu Dechového orchestru mladých. Z naší obce v průvodu šel jen
starosta obce pan Dostálík se svou rodinou/ čtyři členové/ a místostarostka
obce. Ale nebyli jsme sami, kteří měli malé zastoupení v průvodu. Vedle
nás pochodující Tvorovice, Vitčice nebo Vrchoslavice měly téměř stejné
počty účastníků.

Na hřišti bylo slavnostní zahájení, byly představeny nejdříve obce a pak
zvlášť jednotliví starostové obcí. Moderátor zábavného odpoledne, pan
Beneš Josef, velmi vtipně a výstiţně představil jednotlivé starosty všech
obcí. Nezapomněl ani na významné hosty a podařilo se mu charakterizovat
i paní senátorku Sekaninovou, pana krajského zastupitele Horáka a nově
zvoleného poslance sněmovny za ČSSD, MUDr. Holíka. Po zahájení a
hymně mikroregionu začal kulturně sportovní program. Během odpoledne
vystoupil soubor Pantlék, Dechový orchestr mladých, maţoretky, děvčata
z Tvorovic a klub dětí Tištín. Malé i velké účastníky potěšilo vystoupení
kouzelníka. Děti se vyřádily na trampolíně. Zájemci si mohli vyzkoušet
jízdu na čtyřkolkách. Velký potlesk zazněl po vystoupení Maxim
Turbulenc mini – kluci z klubu dětí Tištín. Zahanbit se nenechali ani
Maxim Turbulenc revival. Pořadatelé vymysleli pro druţstva obcí
mikroregionu tři soutěţe. Za naší obec v první disciplíně soutěţila jen paní
Dostálíková se svým synovcem Radimem, a tak běh s ploutvemi museli
absolvovat kaţdý dvakrát. V druhé disciplíně jízda s kolečkami se přidali
další členové rodiny Dostálíků. Ve třetí disciplíně nás byl konečně plný
počet – 5 členů/ paní Dostálíková, paní Mézlová, pan Nemela, pan Mézl a
Radim/. Navlékli jsme korálky /pet lahve/ na provázek a tento
„náhrdelník“ jsme přinesli do cíle. Na starosty čekala také soutěţní
disciplína. Dostali reflexní vesty, reflexní svítilnu na hlavu a hromadu
odpadu, kterou museli roztřídit do dvou popelnic, do plastové a plechové.
Nejlépe si v této disciplíně vedl starosta Dobromilic, pan Drnovský, který
získal medaili zlatý starosta. Na závěr kulturního programu předvedly své
vystoupení ţeny z Tištína. Díky nim jsme si mohli zavzpomínat jak to
bylo ve slavném JZD Hoštice z Troškovy trilogie „slunce, seno ……/
A jak dopadla soutěţ druţstev obcí mikroregionu? Na prvním místě se
umístila obec Dobromilice. Na druhém místě skončila obec Pavlovice.
Třetí místo získali soutěţící z městyse Nezamyslice. Naše malé druţstvo
sice bojovalo, ale na umístění na předních místech jsme tentokrát
nedosáhli. Škoda, ţe naši hasiči a fotbalisté měli zrovna v sobotu své
soutěţe. A ostatní mládeţ a občané obce? Vypadá to, ţe se nikomu
nechtělo přijet podpořit a povzbudit naše druţstvo. Snad někdy příště
bude lepší účast.

*****

Kalendář ukazuje datum 29. srpna 2010 – konec prázdnin se nezadrţitelně
blíţí. Je třeba oslavit konec prázdnin a připravit se na zahájení nového
školního roku. A tak hasiči na neděli 29. 8. 2010 připravili pro děti, rodiče,
prarodiče a občany obce tradiční loučení s prázdninami. Ve Svodnici u
chaty připravili občerstvení, jednotlivá stanoviště s různými úkoly a
soutěţemi. Viťa Fialka pouštěl reprodukovanou hudbu. Na dotaz proč to
má tak hlasitě, mi vysvětlil, ţe je to schválně, aby byla slyšet v obci a
nalákala děti a jejich rodiče. Začátek byl stanoven na 14:00 hod. V tuto
dobu bylo u chaty více pořadatelů neţ dětí. Ve 14:30 hod. byl stav
vyrovnán. Teprve v 15:00 hod. začal počet dětí převaţovat nad počtem
pořadatelů a pan Balher mohl všechny přivítat a zahájit sportovně zábavné
odpoledne. Trať ve Svodnici byla připravena. Pořadatelé jiţ netrpělivě
očekávali na stanovištích první soutěţící. Děti plnily různé úkoly a
zkoušely své dovednosti a šikovnost. Někdy bylo třeba i trochu štěstí.
Všichni ale zdárně dorazili do cíle. Ti, kteří se nestihli svést na koních,
měli ještě šanci poznat svět z koňského hřbetu. Po návratu z tratě si mohly
děti koupit párek v rohlíku, který jim připravovala paní Horáková.
Všechny děti, které prošly tratí a splnily všechny úkoly na osmi
stanovištích, dostaly zdarma oplatek, pití a mohly si samy opékat
špekáček. Po vydatném posilnění proběhla soutěţ v přetahování lanem.
Nejdříve porazili kluci holky. Pak stáli proti sobě děti na jedné straně a
rodiče na druhé. I kdyţ souboj byl napínavý, nakonec zvítězili rodiče. Buď
byli opravdu silnější nebo je snad děti nechaly vyhrát? Při závěrečném
nástupu dostali všichni odměnu. Starší školáci si mohli vybrat propisku
nebo tuţku. Pro děti ze školky jsme připravili omalovánky. Kaţdý dostal
sladkosti a nafukovací balónek. Kdyţ jsem chystala odměny, tak jsem
omalovánky přichystala jen malým dětem. Nechtěla jsem velké slečny
urazit tím, ţe jim nabídnu omalovánky. Ale slečny se samy hlásily, jestli
by si mohly vzít také omalovánky. Na závěr se pan Balher marně snaţil
přesvědčit děti, aby nový školní rok přivítaly radostným třikrát hurá.
Bohuţel byl jediný, který si s chutí zakřičel. Děti mlčely. Asi se do školy
zase tak moc netěší. Snad ještě prvňáčci se těší. Ale to uţ ti starší sami
říkají, ţe jich to brzy přejde.

Všem přejeme dobré vykročení do nového školního roku. V učení hodně
úspěchů. Rodičům pak hodně trpělivosti a pevné nervy. Za krásné
odpoledne patří poděkování pořadatelům.
MUDr. Margita Mézlová

*****
Z DOMOVA U RYBNÍKA VÍCEMĚŘICE
9. 6. 2010 Dny zdravotně postižených „MEZI NÁMI“
Tak jako kaţdý rok i letos jsme se pečlivě připravovali na prezentaci
našich výrobků v Olomouci. Výstavka prací našich uţivatelů i seniorů
byla nainstalována v ochozu areálu pavilonu A. Zájemci, kteří se
zastavovali u našich panelů, měli moţnost zhlédnout výrobky z košíkářské
a tkalcovské dílny, práce ze sádry, batiky, mozaiky, květinové vazby,
výrobky z papíru, decoupage, vyšívání. Ukázka výrobků našich uţivatelů a
seniorů měla velký úspěch.
15. 6. 2010 měla naše kapela „Kluci“ tu čest hrát při příleţitosti návštěvy
pana prezidenta Václava Klause a paní Lívie Klausové v Prostějově.
26. 6. 2010 Den otevřených dveří
Při příleţitosti „Dne rodáků“, který pořádá Obecní úřad Víceměřice kaţdé
dva roky, byla nabídnuta návštěvníkům moţnost si prohlédnout prostory
našeho zařízení.
1. – 4. 7. 2010 Speciální olympiáda v Praze
Speciální olympiády se zúčastnili sportovci z celé České republiky.
Náš Domov reprezentovali: Vlček Josef, Pata Jaroslav, Neugebauer Jiří,
Rajnoch Petr, Majerčák Pavel a Karger Roman.
Účast našich reprezentantů byla velmi zdařilá, protoţe si přivezli domů
zlaté, stříbrné a bronzové medaile. Všem našim sportovcům gratulujeme a
přejeme hodně elánu a nadšení pro sportovní vyţití.
Dále je nám ctí, že náš Domov u rybníka Víceměřice bude
reprezentovat Josef Vlček na Speciální olympiádě v Athénách v roce
2011. Přejeme mu hodně zdaru a sportovních úspěchů.
6. 8. 2010 Sportovní den v Klentnici

Sportovní odpoledne bylo připraveno v krásném prostředí fotbalového
hřiště pod Sirotčím hrádkem. Sportovci si prošli 6 disciplínami, při kterých
si mohli vyzkoušet svoji zručnost a postřeh. Celá soutěţ se nesla v duchu
„není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se“. Nikdo z účastníků však nebyl
zklamán, protoţe všichni soutěţící byli odměněni malými dárečky.
Součástí sportovního dne byla i přítomnost Policie ČR. Uţivatelé projevili
zájem prohlédnout si policejní auta, vyzkoušet si policejní čepici a také
měli moţnost si vyzkoušet, jaký je to pocit mít nasazena pouta.
V rámci zkvalitnění sluţeb a celoţivotního vzdělávání pracovníků
v sociálních sluţbách probíhají od měsíce srpna školení zaměstnanců
Domova u rybníka. Školení budou probíhat do konce roku 2010.
Dana Konečná

*****
Když Víceměřičtí hasiči nehasí....
Co vlastně dělají hasiči kdyţ nehasí? Tuto otázku si kladou mnozí
nezasvěcení. Nevím jak jinde, ale ti naši se určitě nenudí. Zdokonalují se,
trénují, účastní se soutěţí, baví se a pracují.
O členství ve sboru je v naší obci zájem. Málokterá obec má takové široké
spektrum druţstev. Pilně trénují a soutěţí mladší ţáci "B", coţ jsou
nejmenší do 6 roků, kteří úplně v klidu můţou zaskočit i v druţstvu
mladších ţáků "A", coţ jsou děti do 11let, dále pak je tu druţstvo starších
ţáků, druţstvo muţů a druţstvo veteránů a v neposlední řadě nesmíme
zapomenout na druţstvo sloţené s uţivatelů Domova u rybníka.
Mládeţnická druţstva se účastní téměř všech soutěţí, v jejich kategorii v
okolí. Daří se jim střídavě. Máme několik prvenství, pohárů, diplomů a
umístění od prvního aţ do osmého místa. Ve školním roce není víkendu,
aby někam nevyjeli změřit síly. V nejbliţší době je z těch známějších
čekají noční závody "Bochořská sova".
A dospěláci? Od zimy ve volném čase pracovali na rekonstrukci klubovny
v hasičské zbrojnici. Náklady na materiál nesla obec, práce jsme si dělali
sami. A dílo se zdařilo, uţ je hotovo. Vznikla krásná místnost pro schůze
členů a v zimním období pro schůzky mladých hasičů.

V červnu uspořádali hasiči na chatě ve Svodnici další venkovní zábavu se
skupinou Relax. Účast návštěvníků bohuţel díky počasí a spoustě dalších
akcí v okolí nenaplnila očekávání pořadatelů.
Na začátku prázdnin proběhlo na chatě soutěţní odpoledne pro děti Loučení se školním rokem
To letošní první dětské odpoledne proběhlo v nádherném přírodním areálu
pod korunami vzrostlých stromů v sobotu 10. července.
I tentokrát byla pro děti i dospělé připravena asi tříkilometrová trať
přírodním rájem Svodnice, která lemuje klikatící se tok říčky Brodečky.
Na trase bylo pro všechny, kteří se na ni vydali, připraveno asi osm
stanovišť s jednoduchými soutěţemi, kde si mohly děti i dospělácký
doprovod vyzkoušet svou zručnost, postřeh, či odhad. Skládalo se Maxi
puzzle, házely se tenisáky do terčů, pinkalo se s míčky na tenisových
raketách za chůze, házely se krouţky na cíl, chytaly se "ryby", nebo se
střílelo ze vzduchovky. Po absolvování trasy a návratu do cíle obdrţely
děti na občerstvení limonádu se sladkostí a špekáček, který si pak mohly
všechny společně opéct na velkém táboráku.
Po občerstvení dětí a návratu pořadatelů ze stanovišť, se netrpělivě
očekávalo na nejoblíbenější disciplínu a tou bylo přetahování lanem.
Dětští vyzyvatelé se zmobilizovaly a vyčkávali na své soupeře z řad
dospělých pořadatelů. Přes třicet párů ruk či ruček se pak chopilo lana a
přetahování mohlo začít. A nemyslete si, nebylo to zápolení ve stylu
"necháme děcka vyhrát, ať mají radost" , ale byl to opravdu urputný boj
dospělých versus dětí, trvající snad tři, čtyři minuty a do posledního
okamţiku nebyl jistý vítěz, který přetáhne své soupeře o těch nekonečných
pět metrů. Tentokrát zvítězili dospělí, s čirůčky potu na skráních a
brunátnými obličeji. Děti je sice hned vyzvaly na odvetu, ale ta je podle
zvyku aţ na dalším dětském odpoledni při loučení s prázdninami. V
průběhu odpoledne pak ještě proběhly přetahovačky hoši versus dívky,
kdy přece jen uţ byla vidět síla dorůstajících mladíků a jako odveta ještě
dívky, které si na pomoc přizvali své maminky proti klukům, kteří uţ
tentokrát na zarputilost a vytrvalost ţenského pokolení nestačili.
Vyvrcholením soutěţního odpoledne byla další tradiční soutěţ, tentokrát
pro dospělé a tou bylo "Pojídání tvarůţků". Do klání se přihlásilo šest
muţů, kteří měli za úkol sníst co nejrychleji - krajíc chleba, kus másla,

balíček tvarůţků a zapít půllitrem piva. Pro zdokonalení pohody při
stolování pořadatelé připravili "drobné vylepšení", kdy proti zápachu ze
zaleţených tvarůţek byly nasazeny soutěţícím přes nosy roušky a na oči
nasazeny tmavé brýle, které by alespoň trochu zastínily přítomnost
případných červíků v pochoutce. I toto klání přilákalo k povzbuzování
snad všechny přítomné. Vítězem se tentokrát stal Víťa, následován
Fčelkou a Robertem.
Pyžamová párty, aneb Silvestr na nečisto
No a 31.července jsme oslavili Silvestra. V pyţamech. To bylo totiţ tak:
Při pořádání dětského dne vznikl spontánní nápad, ţe by jsme uspořádali
zábavu pro všechny generace. Datum padlo na střed prázdnin a tím byla
sobota 31.7. A to byl první nápad, ţe by to mohl být takový malý Silvestr,
kdyţ ten opravdový trávíme Hasiči či Zahrádkáři víceméně pracovně při
organizování Silvestrovského ohňostroje, nebo půlnočního výstupu na
Kozlov. Pak uţ v průběhu dnů se nabalovaly další nápady. Kdyţ Silvestr,
tak proč třeba ne v pyţamech? Silvestr je po vánocích , tak proč ne
vánoční výzdoba.? A kdyţ Silvestr tak určitě ohňostroj. A co si rozdat
třeba dárečky. Tak vznikl i nápad na netradiční tombolu. Naštěstí bylo na
přípravu jen 14 dní, tak uţ další nápady na vylepšení akce nevzešly, kdoví
čeho všeho by jsme se ještě dočkali.
A pak uţ byl den "D". Celý pátek propršel a sobotní dopoledne bylo
zataţené, přesto se na chatě chystalo posezení, věšeli se vánoční ozdoby a
svítící řetězy, naváţel se proviant. A svatý Florián - patron hasičů, nad
námi, jako uţ letos mnohokrát, opět drţel ochrannou ruku. Večer se
nádherně vyčasilo.
Po šesté hodině, kdy byl avízovaný začátek akce, si pořadatelé oblečení ve
stylových pyţamech a rouších, doplněných obrovskými mexickými
sombrery, vzájemně dolaďovali své úbory. Pokladník u vstupného, oděn v
apartní modré noční košili, doplněné čepečkem - ne nepodobný
Křemílkovi z pohádek - znuděně popíjel pivko. Všichni jsme kradmo
pohlíţeli ke vstupu. Ţe by jsme to přeci jen s tím nápadem přehnali a lidé
by nepřistoupili na tento způsob recese a nedošli? Najednou se objevili
první tři! A za nimi se začali trousit další a další. Během necelé hodinky se
terasa u Chaty téměř zaplnila. A zaplnily se i stoly s dárečky do tomboly,
které mohl přinést kaţdý z návštěvníků.

Jěště za světla jsme si my pyţamáci, střihli první společnou fotečku,
někteří uţ se zůstali vlnit na parketě, další šli věšet vánoční ozdoby z
domu na smrky, jiní se občerstvovali pikantní klobásou z udírny, děti daly
přednost párku v rohlíku, popíjelo se pivo, víno, limonády, prohlíţely se,
většinou s úsměvem , mnohdy hodně netradiční ceny v tombole, nebo se
jen tak klábosilo. Kaţdý dle libosti.
S přibývajícím soumrakem se zaplňoval parket čím dál víc a víc a jelikoţ
mezitím přišla spousta dalších návštěvníků v nočních úborech, udělali
jsme si na památku další společnou fotografii. Bohuţel někteří uţ mezitím
odešli s malými dětmi domů, ale i tak si myslím ţe se nás sešlo ve
večerním negliţé kolem padesátky a stejné mnoţství se přišlo pobavit jen
tak v civilu.
V tombole se shromáţdilo na 120 cen, které si většinou přinesli sami
návštěvníci a proto se muselo losování rozdělit na třikrát a to ještě ve
zrychleném reţimu, aby se ceny do půlnoci stačily rozdat. Mezi spoustou
cen se nacházely i netradiční kusy, jako například: kámen ze Skalistých
hor z USA, pytel cementu - deklarovaný jako bazén, poukazy na 10 hodin
veřejně prospěšných prací zdarma v obci Doloplazy, bonboniéra pro
tchýně, obleky proti atomovému výbuchu - nazývané atomkecky, dietní
příborová sada, ručně tepaná, téměř půl století stará replika plachetnice,
6kg kapr, historicky vzácné knihy a CD, Karkulčin košík, vatované
kalhoty, spousta keramiky, saponáty, několik lahví vína a alkoholu a
mnoho dalších.
Před půlnocí jsme se všichni přesunuli nad chatu, kde jsme společně
odpočítávali a s úderem dvanácté hodiny se nebe nad Kozlovem rozzářilo
velkolepým ohňostrojem, při kterém si diváci spontánně tichoučce pěli
státní hymnu. Poté nás starosta hasičů přivítal v "Novém Mexickém
půlroce", který je zvláštní tím, ţe bude mít jen pět měsíců a popřál všem
mnoho zdraví a pohody, aţ do toho oficiálního kalendářního Nového roku.
Jako přivítání v Novém roce měl zaznít i Novoroční projev "Mexického
prezidenta", který bohuţel nedorazil, jelikoţ, jak temnou nocí spěchal za
námi, jeho kůň měl havárii, kdyţ nevybral ostrou zatáčku a napíchl se na
ostny obrovské opuncie. Ale my jsme se dál bavili i bez projevu, a
postupně, obtěţkáni cenami se rozcházeli domů.
Za pořadatele můţu říct, ţe se tato recesní akce vydařila, věříme, ţe to

vidíte také tak a jsme rádi, ţe naši spoluobčané všech věkových kategorií
přistoupili na tento druh zábavy.
Na konci prázdnin proběhlo opět pro děti soutěţní odpoledne s názvem
Loučení s prázdninami, ve finále s velkým rozlučkovým táborákem. Všem
předškolákům a školákům pak byly rozdány drobné dárečky které
věnovala MUDr. Margita Mézlová.
První zářijovou sobotu jsme u nás na hřišti uţ tradičně hostili okrskovou
Soutěţ hasičských veteránů, které se i přes deštivé počasí zúčastnilo 8
druţstev muţů - veteránů a tři druţstva ţen. Nás se bohuţel chytla smůla a
kvůli banálnímu problému se naši veteráni umístili na osmém místě. Na
těchto závodech byla oficiálně předána za účasti zástupců obce a V.I.P.
hostů nová poţární stříkačka PS-12 v úpravě na sport, druţstvu uţivatelů
Domova u rybníka.
A co nás ještě letos čeká? Jako odměna pro mladé hasiče je pro ně
připraven v půli září dvoudenní výlet na Buchlov, do Bzence a okolí a o
14 dní později, pro dospělé taktéţ dvoudenní výlet do zahraničí - na
Slovensko - zámek Bojnice, Trenčín, termální lázně Podhajská. A pak uţ
nás čeká jen zazimování přírodního areálu chaty ve Svodnici a řádné
ošetření a zakonzervování hasičské techniky a materiálu a na závěr roku
snad znovu přichystáme ve spolupráci s obcí tradiční velký Silvestrovský
ohňostroj.
Petr Buriánek

*****
Zahrádkářský zájezd 12. 6. 2010
aneb Putování za krásami Olomouckého kraje.
V kalendáři se psala sobota 12. června 2010. Po týdnu úmorných veder,
kdy meteorologové teploty nad 30°C přirovnávali k počasí v egyptské
Hurgádě, vyrazili zahrádkáři a jejich příznivci na tradiční zájezd po
krásách Moravy.
Odjíţdělo se v sedm ráno od obchodu a první zastávkou byla obec
Drahanovice - Stříţov. Tam jsme ve středu obce navštívili soukromou
Zahradní ţeleznici. Jak uţ vyplývá z názvu, jedná se o model ţeleznice,
kde zmenšeniny vláčků projíţdí po trati kolem rybníčků po mostech,

několika nádraţími, mezi skalkami osázenými spoustou nádherných
skalniček a bonsají, doplněný maketami autíček a figurkami lidí,
znázorňujících snad všechny činnosti běţného ţivota. Při pohledu na tu
úţasnou scenérii máte pocit, ţe jste vzlétli a koukáte na svět z ptačí
perspektivy. Kdo jste tu ještě nebyli - vřele doporučuji!
Ze Stříţova jsme se přepravili aţ do nejvzdálenějšího z cílů zájezdu a tím
byla Bílá Lhota. Tady jsme navštívili Arboretum, kde uţ vše bylo
opravdové. Kolem zámku zrcadlícím se na hladině rybníka, jsme se prošli
parkem vzrostlých stromů zkombinovaných se spoustou keřů a květin
dovezených z celého světa.
Další zastávkou byla Litovel, pro spoustu toků a vodních kanálů
vedoucího kolem středu města i pod náměstím, nazývaná Hanácké
Benátky. Na náměstí právě probíhal stejnojmenný festival hudby, s
velkým jarmarkem lidových řemesel. Prohlídka Litovle byla individuální a
tak si kaţdý z nás mohl prohlédnout zajímavosti, nebo se občerstvit, podle
své nálady a chuti. Z Litovle jsme pokračovali do Náměště na Hané. Zde
jsme navštívili pěkný zámek, který se svým krásným prostředím a hezkým
okolím, láká velké mnoţství těch, kteří si svůj manţelský slib chtějí dát v
romantickém a stylovém prostředí. Při krátkém čekání na prohlídku jsme
viděli hned tři nevěsty se svými ţenichy. Na zámku je umístěna i expozice
historických kočárků a saní z minulých století. Na závěr jsme si
zapózovali u obrovského, bohatě vyřezávaného arcibiskupského kočáru,
pro vytvoření společné fotografie z výletu. Po prohlídce a krátkém
občerstvení jsme se autobusem přemístili o pár kilometrů dál, do Čech pod
Kosířem, kde jsme navštívili krátce otevřené soukromé Muzeum kočárů
pana Obra. Prohlídka kočárů, pohřebních vozů a saní byla provázena
zajímavým výkladem průvodce o jejich původu, době výroby či
restaurování. Expozice je doplněna velkou sbírkou kočárových lamp. Část
kočárů je nádherně zrekonstruovaná, další část na obnovení své bývalé
krásy a lesku teprve čeká. Jednou ze zajímavostí je i největší kočár
vyrobený v Čechách a který je v muzeu jen krátce. Podařilo se nám zde
získat i jedno malé prvenství. Zhlédli jsme exponáty v muzeu o čtyři dny
dříve, neţ prezident republiky Václav Klaus ze svou chotí, který ho
navštívil v rámci svého programu při návštěvě Olomouckého kraje.
Z muzea jsme se přesunuli do zámeckého parku, který jsme si mohli projít,

či jen tak při posezení na lavičkách ve stínu stromů se kochat nádhernou
dominantou místního zámku.
Závěr výletu byl v Kostelci na Hané, při společné večeři v Hanácké
restauraci. Po občerstvení po náročném dni jsme se vydali domů. Za námi
zůstávaly zlověstná mračna, která nás dohnala aţ za dvě hodinky, kdy uţ
jsme byli ve svých domovech a přinesla se sebou silnou bouři s ničivou
vichřicí. Ale o tom uţ se píše jinde.
A moje osobní hodnocení? Nádherně vybraná trasa se spoustou
zajímavostí a věcí ke shlédnutí a přitom jen kousek "za humny".
Poděkování od všech spokojených účastníků patří p. Melíškové a
p.Vytlačilové, které trasu připravily. Počasí bylo krásné aţ moc, jeli jsme
autobusem s klimatizací, která bohuţel, jak jsme zjistili po cestě,
fungovala jen částečně, ale aspoň jsme si trošku nahřáli klouby.
Počasí vyšlo, viděli jsme spoustu zajímavého, ve zdraví jsme se vrátili
domů - co si víc přát! Snad, aby jsme se za rok zase všichni ,třeba i v
hojnějším počtu sešli na dalším výletě po krásách Moravy.
10.srpna 2010- Prohlídka zahrádek
Jak uţ se stalo tradicí během prázdnin, pořádají zahrádkáři kaţdoročně
tak zvanou Prohlídku zahrádek, kdy se vytipují majitelé dvou nebo tří
zahrádek, kteří se osloví a v případě jejich souhlasu, je se všemi zájemci
o květenu a zeleň, navštívíme. Tato akce je pořádána proto,aby jsme mohli
nahlédnout do zahrádek jiných, získali inspiraci, vyměnili si navzájem
zkušenosti, anebo se jen tak pokochali pohledem.
Letošní prohlídka se uskutečnila v úterý 10. srpna u rodiny Edy a Pavly
Novotných. Hned po vstupu na dvůr nás oslnila pestrobarevná záplava
různorodých květin, keřů a skalniček, která pokračovala i v zahradě. Ta
byla z části okrasná a z části zeleninová s ovocnými stromy. Ale nejsou to
části ohraničené. Trsy květin se prolínají a lemují zeleninové záhony a
naopak. Spousta druhů trvalek, dvouletek i letniček, zkombinované se
skalničkami a okrasnými trávami, doplněné okrasnými stromky a keři, by
podle mého názoru byla silným konkurentem leckterého menšího arboreta.
Podle upravené zahrádky bylo vidět, ţe zeleň je vášní a koníčkem všech
obyvatel domu.
Majitelé další zahrádky, bohuţel pro nás návštěvníky, prohlídku z

nečekaných soukromých důvodů odvolali, takţe od Novotných se šlo
rovnou k p. Buriánkovi (ke mně), kde po krátké prohlídce jednoduše
řešené zahrádky, měli zahrádkáři připraveno, pro všechny účastníky
prohlídky, malé občerstvení. Při pohodovém posezení, nejen u šálku kávy,
se v druţné debatě povídalo aţ do setmění.
Výsledek soutěže Rozkvetlá obec 2010
Během srpna probíhalo hlasování v soutěţi Rozkvetlá obec.
Květinová výzdoba na domech a předzahrádkách byla nafocena a
fotografie, které slouţily jako nápověda, byly umístěny za výlohou v
obchodě, kde byly k dispozici hlasovací lístky a hlasovací box. Hlasování
bylo ukončeno 5.září a po sečtení hlasů vzešlo toto pořadí:
1. místo - Petr Buriánek
2. místo - Kozárovi
3. místo – Míkovi
Hlasování se zúčastnilo a o vítězích rozhodlo 23 občanů, coţ je o něco
méně neţ loni.
Vítězům gratulujeme!
Slavnostní vyhlášení a předání věcných cen vítězům se uskuteční na
Vinobraní v pátek 1. října 2010
Co připravujeme:
Ze začátkem podzimu připravujeme na pátek 1.října 2010 Vinobraní, na
kterém nám zahraje Animoband p. Jindřicha Štěpánka. Aby ani děti
nepřišly zkrátka, budou mít druhý den své odpoledne s hudbou a
soutěţemi, s názvem Vinobraníčko.
Do konce roku ještě plánujeme malou Přehlídku výpěstků.
A na 4. prosince, opět pro děti, před mikulášské odpoledne. Na všechny
naše akce jste srdečně zváni.
Petr Buriánek

*****

První dny v Mateřské škole Víceměřice
O prázdninách byl v MŠ přerušen provoz a všechny děti si mohly
uţívat léto plnými doušky společně se svými sourozenci a rodiči.
Ve školce bylo první prázdninový měsíc téměř pusto a prázdno, ale
v srpnu uţ byli všichni zaměstnanci v plné práci. Všude se uklízelo, třídily
se hračky a školička se chystala pro děti na nový školní rok. Přestoţe se
vyskytly obtíţe, které práci zaměstnancům zkomplikovaly /prasklá voda,
poškozená malba../, všechno se nakonec stihlo. Dokonce se podařilo
dokončit i dlaţbu pod novým domečkem na hračky a pod zastřešeným
posezením pro děti, které bude v teplých letních dnech skýtat příjemný
chládek našim dětem a zároveň je chránit před deštíky. Děti tak budou
moci trávit na čerstvém vzduchu více času.
Uţ je tu zase září. Prázdniny skončily a mateřská škola se opět
zaplnila dětmi. Někteří přišli poprvé, proto ukáplo i pár slziček při loučení
s rodiči. Ti starší uţ to v naší školce dobře znají a podle vyprávění se
k nám všichni těšili. Přišli s úsměvem ve tváří, plni záţitků a dojmů
z prázdnin. Proběhlo velké vítání s kamarády i zaměstnanci školky.
V letošním školním roce nám přibylo 7 nových dětí – 5 chlapců a 2
děvčátka. Chlapců je tedy letos opravdu přesila. Přejeme jim i jejich
rodičům ať se jim v prostředí školky líbí, najdou si zde nové kamarády a
chodí sem alespoň s takovým nadšením jako přišly první den.
zaměstnanci MŠ
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