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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme tu opět léto, dětem za chvíli začnou prázdniny, odpočinou si od školy. Ti starší se těší na dovolenou, aby
relaxovali a nabrali nové síly do dalších měsíců a alespoň na krátkou dobu
zapomněli na inflaci, drahé energie,
válku atd.
Vláda postupně uvolnila proticovidová opatření, která v podstatě dva roky
tlumila společenský život. Od dubna
se uskutečnila celá řada různě zaměřených setkání. Bohužel všechny konané akce se potýkají s menší účastí návštěvníků, což je velká škoda. Všichni
pořadatelé si kladou otázku, co udělat
a co změnit, aby se zvýšil zájem o pořádané akce, kterým věnovali nemalé
úsilí. Proto všem, kteří se podílejí na
přípravě a organizaci jakékoliv události v obci, moc děkuji.
Pokračuje největší investice za poslední léta. Práce na stavbě nového pavilonu DZR v Domově postupují v souladu
s uzavřeným harmonogramem. Trefili jsme však dobu, která investorům
zrovna nepřeje. O nedostatku, špatné
dostupnosti a zvyšující se ceně materiálu slyšíme na každém kontrolním
dnu. Přesto pracovní činnosti a profese nastupují podle plánu. V souladu
se smlouvou postupuje úhrada faktur,
do konce května byla uhrazena polovina ceny díla. Na stavbu je navázána
dotace z programu IROP na pořízení
vybavení nového pavilonu. Pracuje se
na zadávací dokumentaci pro vyhlášení výběrového řízení na vybavení
dopravním prostředkem, nábytkem
a elektrospotřebiči. Dodávka a montáž
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musí být hotová do března roku 2023.
Olomoucký kraj poskytl dotaci na pořízení hasičského vozíku pro jednotku
dobrovolných hasičů. Za dodavatele
byla vybrána firma VYPOS – nákladní
přívěsy z Křelova.
V uplynulých měsících byly z obecního rozpočtu hrazeny menší investiční
akce. Proběhla oprava fasády obecního
úřadu – budova byla zateplena a dostala novou barvu. V Bloudníku byl
zhotoven betonový parket před pódiem. Následně byl upraven terén a oseta tráva. Firma MOVYTO CZ, s. r.o. na
kopci Kozlov postavila novou vyhlídku, která nahradila tu původní z roku
2012. Vyhlídka je frekventované místo,
kam návštěvníci obce často zamíří.
Pokračují práce na Komplexních pozemkových úpravách, které řídí Pozemkový úřad v Prostějově a zpracováním byla pověřena firma Geos
Silesia s.r.o. Majitelé pozemků měli
možnost ve dnech 26. a 27. května připomínkovat návrhy využití a umístění
pozemků. Nyní bude firma připomínky vyhodnocovat a zapracuje do nového, upraveného návrhu.
Zajímavá situace vznikla při řešení křížení železnice na Prostějov a komunikace č. 4335/III. tř. v obci. Firma SUDOP
Brno zpracovává projekt stavby železnice Vyškov – Nezamyslice, do kterého
je začleněn i přejezd v obci. Navrženo
je vybudování chodníků po obou stranách silnice, osazeno signalizačním zařízením se závorami pro silnici i chodníky. Firma EXPROJEKT zpracovává
záměr stavby železnice Nezamyslice – Olomouc a dostala za úkol vyřešit
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i křížení kolejí a silnice v tomto úseku.
Proto zpracovala návrhy vybudovat
nadjezd (dvě varianty) a podchod pro
pěší i v naší obci. Zastupitelstvo obce
předložené návrhy nadjezdu odmítlo,
souhlasí s úpravou přejezdu, která je
projektována pro stavbu Vyškov – Nezamyslice (chodníky, závory).

Na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál krásné,
ničím nerušené letní dny. Následující měsíce prožijte bez stresu, v klidu
a míru.
Eduard Novotný,
starosta obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc do konce školního roku 2021–2022
Každá škola má svůj konec,
jako měla začátek.
A co už nám skončí,
nelze vrátit nazpátek.
Je tu červen a spolu s ním přichází
ruku v ruce i závěr školního roku. Děti
už netrpělivě odpočítávají poslední
dny školky a těší se na čas dovolených
a prázdnin strávených se svými rodinami.
Ve školce už je přímo předprázdninová atmosféra. Pracujeme i nadále dle
ročního plánu a rámcového programu,
ale již uvolněněji, aby si děti blížící se
konec školního roku krásně užily. Včera jsme se vrátili z celodenního výletu – ZOO Lešná, který se moc vydařil.
Dnes se chystáme ve školce společně
oslavit Den dětí. Čeká nás dopoledne
plné soutěží a odměn v podobě sladkostí a na závěr diskotéka, na kterou se
všichni těšíme. Počasí venku je krásně
teplé a slunečné a přímo vybízí k pobytu na zahradě.
Do prázdnin nás čeká kromě každodenních činností ještě několik společných akcí. Divadlo, hledání pokladu

skřítka Vítka, návštěva kamarádů
z MŠ Nezamyslice a pro naše předškoláky již tradiční „Minimaturity“,
kde se slavnostně rozloučíme s osmi
dětmi, ale i s jejich rodinami. Následo-

Výlet v Zoo Lešná
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vat bude společné nocování ve školce a noční návštěva našich školních
skřítků.
Dne 25. 6. 2022 předvedou naše děti
na setkání rodáků Víceměřice taneční vystoupení, které si připravily
a školní rok zakončíme hledáním pokladu.
Závěrem snad jen říci, aby ty prázdniny utíkaly co nejpomaleji a sluneční paprsky nám dodaly spousty energie pro
následující školní rok.
Tihelková Jitka,
ředitelka MŠ Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku „Naše
obec“,
blíží se nám čas dovolených a s tím spojený i odpočinek našich uživatelů. Na
letní dny připravuje aktivizační úsek
mnoho volnočasových odpočinkových
akcí, mezi které patří hlavně výlety,
návštěvy aquaparků a koupališť, letní
posezení a mimo jiné i odjezdy na dovolené ke svým rodinám. Doufejme,
že letošní léto se vydaří, teploty budou
vysoké a pršet bude jen v noci.
Mezi dosavadní největší akce patřilo:
• Den otevřených dveří
• Návštěva Aqualandu Moravia
• Floria Věžky a Kroměříž
• Zoopark Vyškov, Zoo Lešná
• Den Země v Prostějově
• Beseda a živý kontakt se zvířátky na
Domově seniorů
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• Pálení čarodějnic
• Plavecké závody v Hodoníně
• Festival nejen zdravotně postižených
„JSME TU TAKÉ “ v Prostějově
• Sportovní hry v Zubří
V měsíci květnu se konal pro naše zaměstnance v Hotelu Allvet teambuilding. Počasí nám přálo, jídlo bylo výborné a každý zúčastněný si tento den
užil po svém.
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
můžete také sledovat na sociálních sítích organizace.
Domov u rybníka Víceměřice přeje
všem zaměstnancům organizace krásné léto a dovolenou dle svých představ.
Vít Fialka,
Antonín Hanslíček,
aktivizační úsek

Víceměřice

Festival v Prostějově

Sportovní hry Zubří
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Sportovní hry Zubří

Teambuilding – Hotel Allvet
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
2. 4. 2022 – Víceměřická gořalka roku 2022
Po téměř dvouleté abstinenci jsme se
konečně dočkali a mohli jsme v sobotu 2. dubna uspořádat jednu z oblíbených degustačních akcí – Víceměřickou gořalku roku. Že jsme se drželi
a všechnu slivovici během covidu jsme
nevypili a na tuto soutěž jsme se těšili,
potvrzuje i 44 dodaných vzorků pálenek a 16 vzorků likérů. Letos se sešel
i dostatečný počet degustátorů.
Jak už je u nás zvykem, vzorky byly
přineseny krojovanými pořadateli za zvuku „prezidentské“ fanfáry
z opery Libuše. Degustátoři vzorkům neboli svému tekutému soupeři
vzdali hold povstáním. Po připomenutí pravidel a nezbytných informací jsme letos, vzhledem k velkému
počtu vzorků, museli vytvořit dvě
skupiny degustátorů, kteří ochutnali po 22 vzorcích poctivě rozdělených ze všech kategorií, to znamená
jádrovin, peckovin i čistých švestek. Degustátoři se ujali své funkce
svědomitě a ochutnali a ohodnotili
všechny jednotlivé vzorky prokládaje alkohol občerstvením na neutralizaci a vyrovnání chuti.
Podobné to bylo i u likérů, tam hodnotily většinou ženy, ale našli se i muži,
průběžně během celého odpoledne.
Po degustaci odevzdali hodnotitelé
své degustační lístky sčitatelům a čas
během sčítání byl využitý k občerstvení a k tahu bohaté tomboly. A konečně došlo k vyhlášení výsledků za rok
2022:

Jádroviny – 13 vzorků
1. hrušková pálenka – Jiří Balher
2. jablečná pálenka – Zahrádkáři
Víceměřice
3. hrušková pálenka – Zdeněk Malčík
Peckoviny – 11 vzorků
1. meruňková pálenka – Petr Oplocký –
Němčice
2. špendlíková pálenka – Milan Štébl
3. meruňková pálenka – Zdeněk
Nosek – Doloplazy
Švestky – 18 vzorků
1. Jiří Dvořák – Němčice
2. Robert Zůvala
3. Petr Kurfurst – Doloplazy
Krémové likéry – 4 vzorky
1. karamelový likér – Jarmila Horáková
2. vaječný likér – Petr Chorý –
Doloplazy
3. zázvorový likér – Petr Chorý –
Doloplazy
Ovocné likéry – 12 vzorků
1. višňovka – Robert Zůvala
2. punčový likér – Jarmila Horáková
3. likér z červ. rybízu – Petr Buriánek
Všichni výherci byli odměněni diplomem a věcnou cenou. Ještě jednou gratulujeme!
V letošním ročníku se sešlo na akci
i dost návštěvníků, kteří se přišli podívat, posedět, občerstvit se a pobesedovat. A to nás moc potěšilo.
Petr Buriánek
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3. 4. 2022 – Setkání seniorů
V neděli 3. dubna se uskutečnilo v košíkárně Setkání seniorů obce. Ve slavnostně nachystaném sále se sešlo asi
jen 45 seniorů. S pověřením starosty
jsem přítomné přivítal a seznámil je s
programem. Minutou ticha jsme uctili
památku těch, kteří nás od minulého
setkání bohužel navždy opustili, a nemohli tu být s námi.
A pak už začal samotný připravený
program. Jako první vystoupily děti
z mateřské školy, které si připravily
pásmo veršovánek a písniček o přírodě
a zahradničení. Na závěr se děti rozběhly sálem a rozdaly přítomným narcisy. Děti pak vystřídaly „Místní ženy
s předsedou“, kteří si připravili slavnou písničku ze spartakiády Poupata.
Jejich svižné pohyby roztleskaly sál,
ale bohužel je zradila technika a přestala hrát hudba. Ale jako správní profíci
nepřestali a pokračovali jen se svými
hlasivkami. To ocenili všichni přítomní
a okamžitě zareagovali a skoro polovinu skladby k jejich vystoupení spontánně dozpívali. Byla to úžasná atmosféra.
Po dvou vystoupeních pak bylo trochu
změny a přítomné pozdravili a krátce
seznámili s činností Domova u rybníka jeho ředitel p. Lopéz a pí. Pučánová. Já jsem potom seznámil za kulturní
výbor přítomné o proběhlých akcích,

o činnosti Muzea a o akcích, které výhledově chystáme. O činnosti obecního
úřadu, o životě v obci, o uskutečněných
či teprve chystaných investičních akcích
svým vystoupením seznámila přítomné
místostarostka pí. Jarmila Hubená. Po
mluveném slovu jsme se opět vrátili ke
kulturnímu vystoupení. Svoji scénku
Mrazík si připravila skupina seniorů
z Kralic na Hané s názvem Druhý dech.
Po svižném vystoupení byl čas na trochu besedy přítomných seniorů, aby se
divadelníci převlékli a předvedli další
svižné taneční číslo „Coca-cola jede“.
Po vystoupeních už byl čas na besedu, pořadatelé přítomným roznesli na
občerstvení řízek s bramborovým salátem, moučník, kafíčko, víno, pivo či
další pochutiny. Po besedě a občerstvení následoval poslední bod programu
a to bylo hudební vystoupení p. Nováka se skupinou. Bez mikrofonu, naživo,
svými lidovými písněmi rozezpívali
sál. Jejich produkce bez elektrických
příkras potvrdila, že jsou to trénovaní
zpěváci a hudebníci. Jejich hezké vystoupení zaujalo tak, že jen málokdo
z hostů opustil sál před koncem odpoledne. Podle mne se setkání vydařilo a věřím, že se za rok zase sejdeme
všichni ve zdraví na dalším setkání.
Petr Buriánek

6. 4. 2022 – Velikonoční tvoření
Ve středu 6. dubna v odpoledních hodinách uspořádali Zahrádkáři v zasedačce OÚ akci s názvem Velikonoční
tvoření. Oslovili jsme čtyři šikovné instruktorky, které si připravily materiál,
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udělaly si na nás čas a přišly naučit děti
výrobu nějakých jednoduchých, ale
i složitějších velikonočních dekorací.
Paní Marie Buriánková měla napečené
perníčky a nachystané pytlíky s bílko-
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vou polevou na zdobení a předváděla,
jak perník nazdobit, a jak z něj vytvořit
i prostorovou ozdůbku. Paní Daniela
Miková měla připravené předmalované kameny k domalování, modelínu k vytvoření minizajíčků v kolíbce,
předmalováné vejce k domalování a na
ukázku přinesla i živé nebo spíše rostlé
dekorace – pana Zahradu a pana Trávníčka. Zajímavé byly i slepičky vytvořené z lagenárie. Další šikulkou byla
paní Marika Junková, která si přinesla
spousty klubíček vlny, dozdůbky a různé přípravky a vytvářela s dětmi podobným způsobem, jako se kdysi vyráběly
bambule na čepice, měkoučké dekorace,
které pak dozdobením získaly vzhled
ježečků, zajíčků, kuřátek. Poslední instruktorkou byla paní Jarmila Hubená,
která děti učila vytvořit skládané a vystřihované zápichy z papíru, pro menší
děti měla připravené velikonoční náměty obrázků k vybarvení a vylepování
a další papírové dekorace. A jako bonus
měl i pan předseda připravenou velikonoční klasiku – malování kraslic z vyfouknutých vajíček, které si děti moh-

ly vytvořit a namalovat připravenými
fixy a barvami. I když se jeho výtvor
absolutně vymykal tradicím, tak o jeho
vytvořené barevné kubistické dílo byl
mezi dětmi zájem. :)
Děti, kterých se sešlo ke dvaceti ve
věku 1 až 14 roků, se mezi instruktorkami střídaly a zkoušely si výrobu
různých dekorací. Bavilo je to, protože
výsledný výrobek si mohli na závěr odnést domů. Akci však nenavštívily jen
děti. Na ruce instruktorkám koukali
a výrobu dekorací pozorně sledovali i dospělí, kterých během odpoledne
prošlo jistě přes dvanáct...
Dobrý pocit z toho, že se dílnička podařila, byl v jeden pěkný moment, kdy
při pohledu byla zasedačka zcela zaplněná...
Kromě příjemné atmosféry byl zajištěn
i pitný režim a nějaké pochutiny pro
všechny na mls. Děkujeme všem instruktorkám, dětem i dospělým, že se
zúčastnili, dobře se bavili a přispěli tak
svou přítomností k této velice vydařené akci.
Petr Buriánek

15. a 16. 4. 2022 – Velikonoční výstava
Po covidem vynucené loňské pauze
jsme letos mohli opět uspořádat dvoudenní Velikonoční výstavu. Letošní
termín Velikonoc a výstavy byl pozdní,
vycházel až na 15. a 16. dubna.
Přípravy na výstavu začaly hned brzy
zjara, schraňováním a malováním kraslic, ale finální a samotné chystání výstavy proběhlo až na Zelený čtvrtek. Zdobil se sál, nosily se dekorace a exponáty,
prodejci naváželi své zboží. Přípravy se
díky úsilí členů zvládly, a tak jsme na

Velký pátek mohli v devět hodin vítat
první hosty.
Vstupní dominantou byla letošní novinka – metrová ošatka asi se stovkou
barevných vajíček, naaranžovaná pro
zájemce k focení. Hned kousek od
vstupu je vítala jarní aranže vesnického
dvorku, kterou vytvořili Pavla a Eda
Novotní. Poté se prošlo stylovou bránou, která byla vytvořena ze čtyřmetrových pomlázek, na kterých byly na
stužkách navázané kraslice; téměř sto
9
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jich namalovala př. Hana Kalvodová
a další asi dvacet př. Jarmila Janušková. Středem sálu byly na stolech panely
s popisem zvyků a tradic od Masopustu až do Velikonoc, doplněné tematickými předměty.
Pravá strana sálu patřila napečeným
velikonočním beránkům, formám,
malovaným vajíčkám, výšivkám, velikonočním pohledům a dalším. Svůj
koutek zde měla i Mateřská škola, která svou krásnou aranží „velikonočního
betlému“ zaujala téměř všechny návštěvníky.
Čelo sálu bylo vyhrazeno Domovu
u rybníka, který zde předvedl výrobky
klientů i uživatelů k nahlédnutí i k prodeji. Nechyběly krásné přísady a košíkářské či tkané zboží.
Levá část sálu byla vyhrazena prodejcům, kteří zde nabízeli své tématické
velikonočně-jarní výrobky. Pro děti nechyběla na zpestření ani klec s okrasnými holuby.
Po oba dny v odpoledních hodinách
zde zruční košíkáři prováděli ukázku pletení pomlázek
s možností vyzkoušení. Velký prostor byl
vyčleněn
tentokrát
i pro stoly na posezení,
ale přesto byl po většinu konání výstavy stále
zaplněn hosty, což bylo
dobře. Prostor sálu se
totiž zvětšil díky novému sociálnímu zařízení
a kuchyňce s prodejním
okénkem, ve kterém
jsme nabízeli bohaté
občerstvení. Na Velký
pátek bylo bezmasé až
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postní – v nabídce byly topinky s drožďovou nebo zeleninovou směsí, fazolačka, grilované hermelíny, makový
závin, jidáše či gofry se šlehačkou.
Na Bílou sobotu pak sortiment ještě
doplnily grilované klobásy a cigáro
s přelivem. Při odchodu mohli ještě
návštěvníci pokusit své štěstí v naší
tradiční bohaté recesní tombole. Během dvou dnů výstavou prošlo kolem 350 návštěvníků, což je krásná
návštěvnost. Pro pořadatele jsou totiž
spokojení návštěvníci morální odměnou za práci a čas, který s přípravou
a samotnou akcí měli. A snad se nám
podařilo splnit i všechny naše nabízené
cíle návštěvníkům, proč přijít na naší
výstavu: Návštěvníci se mohli poučit
z tabulí, pokochat exponáty, potěšit oči
i duši pěknými aranžemi, zasoutěžit si
v tombole, marnotratně si udělat radost
nákupem dárku, zamlsat si na dobrém
občerstvení či pobesedovat s přáteli při
setkání – což byl náš hlavní cíl v dnešní
době – vzájemné setkávání se.
Petr Buriánek, předseda ZO ČZS

Návštěvníci na velikonoční výstavě

Víceměřice

29. 4. 2022 – 77. výročí osvobození obce
V podvečer 29. dubna jsme si pietním aktem připomněli již 77. výročí
osvobození naší obce rumunskou armádou.
Položením kytice k pomníku padlých jsme si i připomněli naše spolu-

občany, kteří zemřeli během 2. světové války. Této krátké vzpomínkové
akce se zúčastnili zástupci hasičů,
zastupitelé a asi dvacet občanů naší
obce.
Petr Buriánek

7. 5. 2022 – Hodový koláč roku 2022
O průběhu letošních vydařených víceměřických Hodů se jistě dočtete
v jiném článku. Já bych chtěl jen vypíchnout jeden střípek z programu, na
jehož průběhu se společně s OÚ podílíme i my Zahrádkáři a tím je Hodový
koláč roku.
Tato degustační soutěž už bývá po
několik let příjemným zpestřením Hodového odpoledne. Možná tentokrát
hodně napomohlo i nevlídné počasí
v týdnu, kdy spousta hospodyň se
v klidu mohla věnovat před hodovým
přípravám, pohledala recepty a v sobotu si pak našly čas na upečení něčeho dobrého do naší soutěže. A tak
se nám v letošním ročníku sešlo 11 kynutých koláčů a 15 druhů zákusků
a řezů. Po přípravě vzorků k hodnocení jsme pak oslovili 6 nestranných
degustátorů – kteří neměli v soutěži
vzorek, aby vše ochutnali, ohodnotili
a vybrali to nejlepší. I když na tácku
byl vždy jeden celý vzorek na ukázku a pak malé kousíčky k ochutnání,
přece jen to bylo najednou k ochutnání 26 různých chutí a sladkostí, které
brzy zasytí. Přesto se s tím degustátoři statečně poprali a zodpovědně vše

ohodnotili. A tak jsme se po sečtení
dílčích hodnocení dobrali k těmto konečným výsledkům.
Z 11 vzorků v kategorii „Kynuté“ byly
vybrány tyto tři nejlepší:
1. frgál – Zdeňka Dosedlová
2. povidlový frgál – Pavla Novotná
3. minivdolečky – Jarmila a Jaroslav
Horákovi
Z 15 „Zákusků“ byly tentokrát ohodnoceny jako nejlepší:
1. obližprst – Jarmila Hubená
2. věnečky – Jarmila Balherová
3. metr řez – Marie Buriánková
Výherkyně obdržely kromě gratulací
i diplomy a potřeby pro pečení. Zbylá
spousta vzorků byla nakrájena na tácky a roznesena po všech stolech, aby
ochutnali i ostatní návštěvníci hodového odpoledne. Podle prázdných tácků
jsme usoudili, že v soutěži nebylo špatných vzorků. Bohužel oceněni můžou
být jen tři.
Všem pekařkám a cukrářkám ještě jednou děkujeme za jejich sladké speciality.
Petr Buriánek
11
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10. 6. 2022 – Noc kostelů
Už po několikáté se zapojujeme do celostátní Noci kostelů a připravujeme
program pro sebe i návštěvníky v naší
krásné kapli svatého Floriána ve Víceměřicích.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy termín
Noci kostelů byl stanoven na 10. června. Program Noci kostelů jsme zahájili Mší svatou, kterou sloužil P. Marek
František Glac. Po mši pak následovalo
hudební vystoupení pro housle a klavír
v podání p. Martina Dostála a pí. Jany
Noskové. Po krásném koncertě pro zájemce, kteří zůstali, následovala mnou
připravená a přednesená přednáška
o historii kaple, o liturgických předmětech v ní a dalších zajímavostech. Po
seznámení se s historickými fakty, pak
bylo možno nakouknout do zákoutí
kaple a rozsvítit si na oltáři svíčku za
své blízké, kteří nás opustili. Poté jsme
se přemístili před kapli na vzájemnou

besedu a drobné občerstvení, kdo chtěl,
mohl rozjímat v tichu chrámu.
Během večera naší kapličkou prošlo na
50 místních a asi 20 přespolních návštěvníků, svůj připravený komentář jsem tak
během večera využil čtyřikrát. Nejkrásnější dobou pro rozjímání je kolem deváté hodiny večerní, kdy se venku sešeří, litými tabulkami v oknech prosvítá světlo
z pouliční lampy a oltář je nasvícen jen
září zapálených svíček. Letošní noc kostelů, kdy jsme se mohli setkat a načerpat
duševní sílu a energii v tajemné atmosféře večerního chrámu, jsme poděkováním
modlitbou ukončili v deset hodin.
Velké poděkování patří p. Marcele
Iránkové a dále p. Martě Urbánkové
a p. Jarmile Januškové za květinovou
výzdobu a dalším, kteří pomáhali a připravovali kapli, abychom se zde cítili
dobře, nejen na této akci, ale kdykoliv,
když ji navštívíme.
Petr Buriánek

Noc kostelů – hudební vystoupení
12
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11. 6. 2022 – Gulášvar

Soutěžící na gulášvaru
V nádherném slunečném, červnovém,
sobotním ránu se k Bloudníku scházely skupinky lidí s kotlíky, topeništi,
s pytli dřeva, taškami propriet a nářadí a jiných nezbytností, aby se mohli
zúčastnit již 4. ročníku klání ve vaření
kotlíkových gulášů – Gulášvar 2022.
Do soutěže se přihlásilo 11 týmů, které po vylosování stanovišť k vaření,
si rozkládali své stánky a ohniště, aby
pak na společný signál mohli začít vařit
své speciality. Jedinou podmínkou je,
že guláš se musí vařit v kotlíku na ohni
ze dřeva – nesmí být plynové, elektrické či jinak regulovatelné topidlo.
Výběr masa a koření je na každém dle
uvážení. Týmy už ví, že jde nejen o výslednou krmi z kotlíku, ale i o recesi,

a proto téměř všichni měli týmové zástěry, či oblečení a pracoviště a okolí si
vyzdobili relikviemi vážící se k týmu.
A pak už se sobotním dopolednem
Bloudníkem nesla vůně smažené cibulky, která byla vystřídána vůní restovaného masa a pak směsicí vůní
z rozličných koření a „tajných“ přísad.
Soutěžící letos vyvařovali 4 hovězí,
4 vepřové, segedínský, zvěřinový guláš a buřtguláš. V pohodové atmosféře
ve vzájemném hecování se týmů, nakukování do kotlíků ostatních, dopoledne
rychle uteklo. S blížícím se polednem
se Bloudník zaplňoval návštěvníky
a kolaři, kteří začali obcházet stánky
a zjišťovat, zda už není k mání nějaký
ten vzoreček guláše. O půl jedné pak
13
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pořadatelé obešli týmy a vybrali degustační porce pro porotu. Čekání na
výsledky odborné degustace a konečné
vyhodnocení zkrátila návštěvníkům
i soutěžícím bohatá tombola či náladová hudba. Mezitím týmy vyprodaly
své guláše návštěvníkům.
A konečně nastalo závěrečné vyhodnocení. Byl uspořádán společný nástup na parketu a začalo vyhlašování.
Každý tým, co „nedosáhl na bednu“,
obdržel kromě diplomu za účast
a dřevěné vařečky i věcnou odměnu.
Až zůstali poslední tři neodměněné
týmy. Pro ceny za třetí místo si šli hasiči za svůj hasičský vepřový guláš, na
druhém místě skončili zahrádkáři se
svým zahrádkářským vepřovým gulášem a první místo patřilo zaslouženě týmu z Domova u rybníka za jejich
domovní hovězí guláš. A jelikož jsem
téměř všechny vzorky ochutnal, můžu

říct, že fakt byl dobrej! Zvláštní poděkování patří i porotě, která měla nelehkou práci vybrat z jedenácti gulášů
ty tři nejlepší… Vítězi Gulášvaru ale
byli všichni soutěžící. Zúčastnili se,
snažili se vytvořit něco dobrého pro
ostatní, škádlili se mezi týmy, bavili se
a to se cení! Vylézt ze své ulity domova a jít se bavit společně s ostatními.
Proto tato akce zaslouží určitě „Palec
nahoru!“
P.S. Zahrádkářský guláš – poděkování
Chtěl bych jako předseda Zahrádkářů poděkovat našemu týmu ve složení př. Marie Vránová, př. Jarmila Zbožínková a př.
Dominik Fabián za vzornou a úspěšnou
reprezentaci Zahrádkářů, za vzájemnou
vyladěnou spolupráci při vaření, která dovedla náš tým až na „bednu“ a získali jsme
krásné druhé místo. Děkuji!
Petr Buriánek

Když se podaří, co se dařit má, …
Loni jsem přispěla do 2. čísla časopisu Naše
obec článkem „Život v době pandemie“.
Hlavním tématem článku byla pandemie Covid-19 a její vliv na život v naší
obci, v Česku a ve světě vůbec. Sledovali jsme počty nakažených, hospitalizovaných a zemřelých v souvislosti
s covidem. Byli jsme omezováni řadou
epidemiologických opatření. I začátek
r. 2022 byl ovlivněn průběhem pandemie. Bohužel akce, které se v obci vždy
pořádaly, neproběhly ani letos. Chyběl
tradiční hasičský ples, dětské šibřinky,
zeliáda a ani sportovci nepořádali maškarní bál. Letos jsme ale na první společenskou akci v obci nečekali dlouho.
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O masopustu, který se konal v únoru,
jsme psali v minulém čísle časopisu.
Příznivý vývoj onemocnění umožnil
i konání dalších akcí.
2. 4. 2022 uspořádali zahrádkáři ve
spolupráci s hasiči a obecním úřadem
„víceměřickou gořalku“. Zájem ze strany pěstitelů a majitelů těch nejlepších
vzorků pálenek byl velký. K ochutnávání a k hodnocení jednotlivých vzorků slivovice se přihlásil dostatečný počet zájemců. Zájem o degustaci vzorků
likéru byl sice menší, ale i tato soutěž
proběhla. Odpoledne bylo zpestřeno
tahem bohaté tomboly. Účastníci akce
odcházeli spokojeni.

Víceměřice

V neděli 3. 4. – přijali pozvání do košikárny občané obce dříve narození. Na
„setkání seniorů“ nás pozvala obec Víceměřice. Pozvání přijali i senioři z Domova u rybníka. Měli jsme tak možnost
potkat se se sousedy a známými, kteří
zůstali bydlet v obci, ale ne ve svých domech, ale v Domově. Příjemné setkání
bylo s paní Veselou, Kalužovou, Malčíkovou, Pekárkovou a dalšími. Děti
z mateřské školky nám svým krásným
pásmem písniček, básniček a tanečků
připomněly, že se blíží jaro a všichni
se můžeme těšit na krásné teplé počasí
a sluníčko. Po skončení vystoupení obdarovaly všechny seniory narciskou.
Taneční spolek Druhý dech z Kralic
na Hané nás svým vystoupením vrátil
zpět do zimy. Ale zase nám připomněl,
že nedávno byly vánoční svátky a oslava nového roku. K tomuto období neodmyslitelně patří pohádka Mrazík.
Ukázkou z této pohádky jsme si tento krásný film znovu připomněli. I ve
druhém jejich vystoupení jsme byli stále ještě spíše v zimním období. Reklamu na Coca-Colu s klasickou hudbou
známe všichni z televize a běží také
nejčastěji před Vánocemi.
Místní ženy se svým předsedou nás ale
nenechaly na pochybách, že se blíží nejen jaro, ale dokonce i léto. Michal David a jeho známý hit Poupata nás vrátil
do doby, kdy se v r. 1985 konala Spartakiáda. Cvičenky a jeden odvážný cvičenec nadšeně předváděli svou „spartakiádní“ skladbu. Bylo vidět, že skladbu
mají dobře nacvičenou a všichni tancovali s nadšením a na jejich tvářích byl
široký úsměv. Svým vystoupením byli
tak zaujati, že když asi v polovině došlo k technické chybě a ztratil se zvuk,

neváhali a doprovod si zajistili svým
zpěvem za vydatné podpory diváků
a tanečníků Druhého dechu a skladbu
dokončili. A s chutí jsme si všichni zazpívali „ když se podaří, co se dařit má,
když rozkvete růže z poupěte. Když se
podaří, co se dařit má, tak je přece krásně na světě“.
Mezi jednotlivými vystoupeními nás
pan ředitel Domova u rybníka, hlavní
sestra Domova seniorů a místostarostka obce seznámili s činností v uplynulém období a s plánovanými akcemi
obce a Domova.
Pak už k tanci a poslechu hrála skupina pana Nováka. Během krátké chvilky nastoupilo pět hudebníku. Postavili
stojany na noty, naladili své nástroje
a bez potřeby další techniky hráli svůj
repertoár. Postupně hráli i některé
skladby na přání seniorů.
U příležitosti oslavy krásných 90. narozenin jsme dali zahrát sólo paní Malčíkové, která si s chutí i zatančila. Senioři
dokázali, že se umí dobře bavit. Tanečníci ze skupiny Druhý dech přesvědčili
pana Nováka, aby zahrál píseň Michala
Tučného, a naše důchodce učili country tanec. Všichni jsme byli rádi, že jsme
se mohli zase setkat a společně si užít
příjemné odpoledne.
6. 4. 2022 – pro zájemce připravil ČZS
velikonoční dílničku. O tvoření velikonoční dekorace byl velký zájem mezi
dětmi i dospělými.
Příznivá situace nám umožnila od
Zeleného čtvrtka v naší obci sledovat
hrkače. Za jejich hrkání je občané v sobotu odměňovali sladkostmi a malými
finančními částkami.
15. 4. a 16. 4. byla v košikárně připravena krásná velikonoční výstava. Při pro15
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hlídce jsme se mohli seznámit i s jarními tradicemi a zvyky. Nejednalo se jen
o výstavu, ale lidé si zde mohli některé
výrobky i zakoupit. S velkým zájmem
se setkala i tradiční ruličková tombola. Připraveno bylo příjemné posezení
s možností občerstvení.
Velikonoční svátky probíhaly jako dříve a koledníci mohli navštívit nejen
svou rodinu.
V pátek 29. 4. 2022 jsme si připomněli
77. výročí osvobození naší obce. Kromě některých zastupitelů obce se shromáždění spojeného s položením věnce
u pomníku padlých zúčastnili i občané,
kteří si uvědomují, že v dnešní nelehké době je třeba stále připomínat toto
výročí.
Za menšího zájmu občanů se konal
v sobotu 30. 4. – „Slet čarodějů a čarodějnic“. Od 16,00 hod začal vyhrávat
místní rozhlas, aby upozornil na začátek akce. Z horního konce obce přešel
průvod čarodějů a čarodějnic přes celou obec až do Svodnice k chatě. Prů-

vod byl letos opravdu skromný. Na
parketu u chaty byly připraveny tradiční akce pro čarodějnice a čaroděje.
Nachystané byly různé čarodějnické
pochoutky a nápoje. Nechyběla ani
závěrečná chůze po lavičce spojená
s předvedením „holubiček“.
Možná byl malý zájem občanů o tuto
akci způsoben tím, že v důsledku příznivé epidemiologické situace se konají
akce již bez omezení. A zrovna ve stejný den se konal také koncert Dechového orchestru v Němčicích nad Hanou
nebo koncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného v Mořicících. Pálení
čarodějnic se konalo i v dalších okolních obcích.
Další víkend byl v naší obci „hodový“. V sobotu 7. 5. bylo připraveno ve
Svodnici u chaty „hodové odpoledne“.
Tentokrát už přišlo více návštěvníku.
Pro děti bylo připraveno vystoupení
klauna. Klaun byl už u chaty, ale začátek byl takový rozpačitý. Byl slíbený
začátek na 16,00 hod, ale klaun nebyl

Děti s klaunem na hodovém odpoledni
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ještě ani převlečen. Sice jsme čekali klauna s motýlkem na krku, s kloboučkem s kytičkou, červeným nosem.
Náš klaun nemohl najít ten správný
nos, a tak jsme měli klauna se zeleným nosem. Ale byl moderní, neboť
měl každou ponožku jinou. Na začátku se představil a předvedl dětem své
umění – žonglování, jízdu na různých
kolech, šlapadlech, prknech na kolečku, žonglování. Do svého vystoupení
zapojil i děti. Jeho úvodní představení
se nám sice zdálo krátké, ale pak si nás
získal svým gestem. Všechny rekvizity, s kterými pracoval, půjčoval dětem,
aby si i ony mohly vyzkoušet klaunské
dovednosti. Chodil mezi dětmi i dospělými, kteří se také aktivně zapojili,
a radil, jak se co správně dělá. Některé děti byly opravdu šikovné. Na závěr vystoupení děti klaunovi pomohly uklidit všechny rekvizity a všichni
se společně vyfotili. Děti dostaly další
úkol – namalovat sluníčko. Parket byl
plný krásných sluníček. Společně pak
děti popřály všem maminkám k jejich
svátku. Kdo nebyl na parketu, mohl
si vyzkoušet svou střeleckou mušku
a v hodové střelnici si něco vystřelit.
Podle toho jak byl kdo šikovný, byly
některé růžičky nebo perníčky levnější nebo dražší. Někomu stačila jedna
rána, jiný si musel připlatit další, než
se trefil. Podle toho, že skoro každá
maminka nebo babička měla na stole
růžičku nebo perníček, bylo hodně dětí
i dospělých šikovných. Mezi tím již
pořadatelé připravili soutěž o hodový
koláč. Odborná porota vybírala nejlepší kynuté koláče a zákusky. Po vyhlášení výsledků a rozdání cen proběhl tah
tomboly. Hlavní výhru věnoval pan

Konečný Josef, místní rybář. Živého
kapra vyhrál pan Štébl, který ale cenu
odmítl. Navrhl dražbu kapra. Vydraženou částku věnoval mladým hasičům.
Zájemci si ještě večer zastříleli na papírové terče. Nejen muži, ale i ženy se
mohli pochlubit dobrými výsledky.
I když celé odpoledne hrála pohodová
hudba, kterou vybíral pan Vydlák, parket byl stále bez tanečníků. A to se nelíbilo skupině děvčat, která navštěvují
taneční kroužek v Ivanovicích na Hané.
U pana Vydláka si domluvily hudbu
a předvedly nám taneční vystoupení.
Za svůj výkon si vysloužily obrovský
potlesk. Svým nadšením strhly i ostatní
a parket se konečně zaplnil. Při loučení
se holky těšily, že nám své taneční umění znovu předvedou na sjezdu rodáků.
Jaké bylo ale moje překvapení, když
jsem si přečetla pozvánku na sjezd rodáků a v programu je uvedeno – „taneční vystoupení mladých hasičů“.Děvčata
v programu nejsou uvedena.Tak snad
nám i mladí hasiči pod vedením svých
vedoucích předvedou své taneční umění. Doufejme, že bude stejně tak dobré
jako tanec děvčat. A tak úspěšné jako
požární útoky, které předvádí na soutěžích mladých hasičů. I letos byly ve výčepu vystaveny poháry, které mladí hasiči získali na soutěži v hasičském útoku
ráno na Hanáckém poháru v Němčicích
nad Hanou. Ne že bych hasičům nevěřila, ale já sama bych se přimlouvala,
abychom mohli sledovat i holky z  „tančáku“ v programu sjezdu rodáků. Snad
prosadíme obligátní „změna programu
vyhrazena“.
Poděkování patří hlavně hasičům, kteří
měli opět nabitý program. Kromě závodů mladých hasičů v Němčicích nad
17

Naše obec

Hanou se někteří účastnili hodové mše
v místní kapli ve 14,00 hod. Celé odpoledne a večer pak zajišťovali organizaci
a občerstvení. Obdiv zasluhuje i Michal
Horák, který po celou dobu trvání akce
hlídal střelnici a zajišťoval bezpečnost
při střelbě.

V neděli 8. 5. se konal tradiční hodový
zápas ženatí versus svobodní. Příznivci fotbalu se sešli na hřišti v Domově
u rybníka.
Margita Mézlová,
kronikářka

ZE ŽIVOTA MUZEA
Muzeum života a paměti
Tento příspěvek je koncipován jako
takzvaná „agitka“, která chce oslovit
občany k vytvoření – KLUBU PŘÁTEL
MUZEA ve Víceměřicích.
JSOU PROSTORY, JSOU EXPONÁTY, JSOU PŘEDSTAVY I ELÁN, ALE
bohužel, chybí ochotné ruce, které se
nebojí práce ZDARMA! Stejně jako
kdysi bývaly akce „Z“.
Hledám přátele starých věcí se smyslem pro zachování historie v nově budovaném muzeu v obecním dvoře.
Máme zde pěkné prostory v přízemí,
kde je potřeba oškrábnout místy se odlupující omítku, zapravit nerovnosti
a vybílit, pak vše vymést, umýt dveře
a okna atd. A můžou se postupně stěhovat historické hospodářské stroje
a nářadí, kterých stále přibývá. Ty jsou
zatím v nálezovém stavu a to znamená
je řádně očistit, odrezit, drobně opravit,
natřít a vrátit jim život. Ne funkčně, ale
alespoň vzhledově.
V patře, kde budou drobné exponáty,
je třeba přemontovat a natřít přístupové schodiště, upravit vstupní otvory,
nainstalovat osvětlení, vylíčit zamést
18

a pak je možno postupně stěhovat čistit a umisťovat do tematických expozic
drobnější exponáty ze všech odvětví
života.
Představy jsou, ale bohužel nejsou lidi
a peníze.
Proto usiluji o vytvoření skupiny obětavých pracovitých lidí, kteří by se
ZDARMA ve svém volném čase podíleli na vybudování a zprovoznění
muzea.
Jako skupina nebo KLUB můžeme dosáhnout třeba i na nějakou dotaci na
opravu střechy před zatékáním, pořízení okapů nebo dalších postupných
úprav.
Přivítáme jakoukoliv pomoc, dle vašich sil i možností!
Dále hledáme dárce a sponzory, kteří
by budování muzea buď finančně podpořili, či jakkoliv řemeslně pomohli.
Pokud byste měli zájem být členy
KLUBU – bez financí a výhod – přihlaste se prosím u mě nebo na telefonu
776 044 354.
Správce sbírkových předmětů,
Petr Buriánek

Víceměřice

SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Jaro je v plném proudu, příroda v plném rozkvětu a zeleni a je vidět, že
nelení. Ani my, jako „fotbalisti“ nezůstáváme v zimním spánku a kulturně
jsme zahájili jaro společenskou událostí
– Stand up comedy show „Na stojáka“,
kterou jsme uspořádali v SRC Neza-

myslice 26. 3. 2022. Na akci vystoupili
Adéla Elbel, Ester Kočičková, Arnošt
Frauenberg a jejich humor rozesmál
všech cca 200 diváků a se svojí oblíbenou komediální šou měli úspěch a my
se s nimi budeme těšit na příště „Na
stojáka“ 2023, opět v RSC Nezamyslice.

Na stojáka, 26. 3.2022 – SRC Nezamyslice
Fotbalová soutěž malé kopané ČUS
Prostějovska odstartovala 23. 4. 2022
na hřišti v Dřevnovicích, kde byl odehrán i poslední turnaj 11. 6., 2. turnaj
7.5. (na hody) jsme odehráli na domácí
půdě a 3. turnaj byl odehrán v Kobeři-

cích, kde jsme měli příležitost vyzkoušet nově zbudované hřiště. Sezónu
jsme ukončili remízou 2:2 se soupeřem
zvaným „Spojené kluby – Čehovice +
Hluchov“. V konečném pořadí jsme se
umístili na 6. místě viz. tabulka níže.
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Dobrochov
Skalka
Kobeřice
Dřevnovice
Vrbátky
Víceměřice
Klopotovice

6
4
3
3
3
1
0

SKUPINA JIHOVÝCHOD
KONEČNÁ TABULKA
1
0
1
2
1
3
1
3
1
3
2
4
1
6

39:7
21:15
20:18
17:25
25:23
14:23
2:27

19
13
10
10
10
5
1

Letecký snímek areálu SK Mexiko a areálu Domova u rybníka
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Co se týče našeho zázemí (fotbalové
hřiště a šatny s příslušenstvím), tak
původní šatny již byly odstraněny,
kdy ustoupily investiční akci – výstavbě nového pavilonu Domova u rybníka. Nové šatny s hygienickým zázemím a pergolou budou zřízeny ve
stávajícím objektu skladu v blízkosti
hřiště viz. letecký snímek na předcházející straně.
Jak už jsem zmínil výše, v sobotou
7. 5. 2022 započal ve Víceměřících
hodový víkend a jednou částí z hodového programu již tradičně patří fotbalové utkání a v neděli 8. 5. dopoledne došlo k poměření sil svobodných
mládenců proti ženatým. Z obvyklého místa, velkého fotbalového hřiště

u mostu u kolejí jsme se přesunuli na
menší hřiště, do středu obce do areálu SK Mexiko. S ohledem na menší
účast hráčů a umístění ve středu obce
se volba menšího hřiště ukázala, jako
dobrý nápad. Hrálo se 5 hráčů + brankář a i ti, co se jdou na hřiště proběhnout ojediněle prokázali své fotbalové
návyky z mládí :). O co méně se sešlo
hráčů, o to více přišlo fanoušků, bylo
zajištěno občerstvení, které umocnilo
fotbalovou atmosféru a po shodném
skóre 8-8 v závěru utkání rozhodli pokutové kopy, ve kterých lépe obstáli
svobodní.
Michal Hamala,
místopředseda SK-Mexiko

Hodové fotbal – svobodní/ženatí 2022
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Vyhlídka Kozlov
12. května roku 2012 se na kopci Kozlově ve výši 250 metrů nad mořem objevila vyhlídková plošina, kterou na své
náklady se svolením obce naprojektoval a ve volném čase svépomocí vyrobil Petr Buriánek, kterému s vlastním
finálním zkompletováním připravených dílů pomáhal Petr Štébl.
Vyhlídka byla vyrobena a zkompletována na dvorku, tzv. „na koleně“ a její
převoz na místo v krásném nedělním
dopoledni zajistila ochotná parta přátel. Vyhlídka byla zkonstruovaná pro
asi 4–5 lidí, ale hned po montáži na ni
vylezlo asi 10 chlapů najednou, čímž
byla zároveň provedena i zátěžová
zkouška.
Vyhlídka si brzy našla své příznivce
z řad mladých i seniorů, kteří si mnohdy i v 80 letech vystoupali na plošinu,
aby si užili trochu jiného rozhledu po
okolí. Konstrukce se během let asi dvakrát natírala, ale jelikož byla vyrobena
z obyčejného konstrukčního smrkového dřeva, časem pomalu, zejména
ve spojích uhnívala, a když se k tomu
přidalo i řádění vandalů, tak byly poslední roky nutné i opravy zábradlí atd.
Proto se v loňském roce
zastupitelé dohodli na
vybudování
vyhlídky
nové. Zakázka byla zadána místní firmě MOVYTO, která se úkolu zhostila velice dobře a vyrobila
vyhlídku novou, bytelnější, ze silnějšího a kvalitnějšího dřeva a navíc
konstrukci osadila i stře22

chou, která by mohla prodloužit i její
životnost. Vyhlídka i trochu povyrostla, asi o metr nahoru, i když si myslím,
že se rozhled ani výhled o moc nezvětšil. Demontáž staré a montáž nové vyhlídky proběhla počátkem května 2022,
asi týden před „nedožitými 10. narozeninami“ té původní.
Vyhlídka je dominantou Kozlova. Je
součástí naučné stezky okolo Víceměřic,
navštěvují ji příznivci vyhlídek a rozhleden z celé republiky, už je zanesena
i v knize o českých rozhlednách, navštěvují ji i lovci „kešek“ z volnočasové
aktivity zvané Geocaching – v okolí je
jedna z keší ukrytá; je cílem turistických
pochodů, probíhá zde vítání Nového
roku, je cílem pro děti i dospělé při jejich
procházkách. Není důležité, že má jen
tři metry od země. Podobný výhled byl
i ze země. Důležité je to, že se upozornilo na místo s pěkným rozhledem, odkud
je nádherný výhled na tu našu „Hanó“.
Jsem rád, že můj splněný sen našel
podporu a své příznivce, kteří umožnili jeho pokračování s novou vyhlídkou.
A za to děkuji.
Petr Buriánek

Víceměřice
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Plánované akce v obci
ve druhé polovině roku 2022
25. 6. 2022

Sjezd rodáků

16. 7. 2022

Mexiko CUP 2022

30. 7. 2022

Pyžamová párty

13. 8. 2022

Rocková Svodnice

27. 8. 2022

Mikroregion se baví – Dřevnovice

3. 9. 2022

O pohár starosty obce a soutěž veteránů

10. 9. 2022

Na bicyklech Němčickem – Pavlovice

10. – 11. 9. 2022

Výstava květin a ovoce

27. 10. 2022

Lampiónový průvod

26. – 27. 11. 2022

Vánoční prodejní výstava

4. 12. 2022

Možná přijde Mikuláš!

prosinec 2022

Vánoční koncert v kapli

prosinec 2022

Setkání u stromečku

27. 12. 2022

Pochod z Kozlova až na …

28. 12. 2022

Zabíjačka

31. 12. 2022

Silvestrovský ohňostroj

31. 12. 2022

Novoroční výšlap na Kozlov

Případné změny a časy, budou včas obvyklými způsoby upřesněny!
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