Naše Obec

ČTVRTLETNÍK OBCE
VÍCEMĚŘICE
rOČNÍK 2020
ČÍSLO 1

Naše obec

Vážení spoluobčané,
rok 2020 je nějaký zakletý. Nejprve nás
překvapilo, že policie začala vymáhat
dodržování zákona č. 361/2000 Sb.
O provozu na pozemních komunikacích – parkování aut na silnici. Je skutečnost, že mnozí zapomněli využívat
k parkování svých aut prostory k tomu
dříve používané, garáže a své pozemky. Stupňovalo se to tak, že nakonec
nemohl ani projet autobus a policie
obdržela řadu stížností i od místních
obyvatel a byla nucena situaci řešit.
V současné době se připravuje projekt
k vybudování parkoviště po zdemolovaných domech a zpevněné plochy za
kapličkou. Není v silách obce každému
vybudovat parkovací stání před domem možná i pro několik aut.
Od začátku roku nás média informovala o šíření koronaviru - SARS-CoV-2,
kdesi v relativně daleké Číně. Jsme
celkem zaskočeni, jak rychle se nemoc
COVID – 19 dostala k nám a osobně se
nás dotýká. Vláda přijala řadu opatření pro omezení a zpomalení šíření.
Jak se vyvíjí situace, tak se postupně
přitvrzují nařízení vlády a krizového
štábu. Obec je zapracovává do svých
plánů. Obec se snaží být v této situaci
občanům nápomocná. Jsme připraveni
starším občanům zajistit nákup, zabezpečit léky. Paní Kalvodová roznáší
obědy z Domova seniorům do domu.
V den nařízení nosit roušky byly všem
občanům rozdány. Musím poděkovat
panu Ryškovi, který věnoval 400 ks
jednorázových roušek. 200 ks plátěných roušek jsme obdrželi z bývalých
vojenských zásob. Domov u rybníka
p.o. rovněž zahájil šití roušek a část jich
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věnoval obci. Na ulici je vidět, že v obci
máme řadu šikovných švadlenek, které své rodiny zásobují svými originálními rouškami. Děkuji Vám za originalitu a rychlost, s jakou jste přistoupili
k ochraně svých rodin. Všichni asi chápeme, že přijatá opatření jsou nutná
k omezení a zpomalení šíření nákazy.
Prosím, budete-li mít připomínku nebo
námět co zlepšit, či udělat v boji s virem, volejte na obecní úřad, starostovi,
zastupitelům.
V Domově u rybníka p.o. byla přijata
přísná opatření, zákaz návštěv, omezení volného pohybu a další omezující opatření. Je to velmi složitá situace,
především pro zaměstnance Domova,
kteří zabezpečují chod domova. Děkuji všem zaměstnancům, kterým zůstal
chod Domova na bedrech.
Bez ohledu na dění kolem nás, jaro je
nezadržitelně tu. Zima letos byla velmi mírná, sněhová pokrývka prakticky žádná. Mráz a sníh jsme vyhlíželi
marně, děti nemohly ani na pár dní
na rybník bruslit, ani si neužily sáňkování na Kozlově. Rád bych připomněl
Tří královou sbírku na začátku roku,
která byla letos velmi úspěšná, vybraná částka dosáhla bez tří korun 10 tisíc Kč. Děkuji koledníkům i dárcům.
Velké poděkování patří všem, kteří
pro Vás připravili tradiční společenské
akce – Hasičský ples, Dětské šibřinky,
Zeliádu, Maškarní ples, Setkání seniorů, Ostatky. Další plánované akce se
prozatím ruší, uvidíme, do kdy budou
platit omezující nařízení.
Co chystáme pro letošní rok 2020 opravit a vybudovat? V minulosti jsem ně-

Víceměřice

kolikrát informoval o žádostech o dotaci, které jsme podali. V současné době je
hodnocení některých žádostí odloženo
na později, asi jak to dopadne s omezujícími opatřeními. Chceme dokončit
fasádu na budově školky, dovybavit
hřiště herními prvky a upravit zahradu
školky. Dále chceme dokončit demolici domu čp. 67 a v prostoru vybudovat

parkoviště. Bude se pokračovat v přípravě projektu na areál čp. 83. Zpracovává se záměr na zastřešené pódium
a taneční parket v Bloudníku.
Na závěr mi dovolte, abych všem popřál krásné velikonoční svátky a celý
letošní rok prožijte ve zdraví.
Eduard Novotný, starosta obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Novinky z MŠ Víceměřice
Do roku 2020 jsme se v Mateřské škole
Víceměřice vrhli plní elánu a očekávání, co nám nový rok přinese. S dětmi
jsme začali pracovat na projektu „Cesta
kolem světa“, jehož vyvrcholením bylo
vystoupení dětí v košíkárně, které se
povedlo. Se stejným programem děti
vystoupily na setkání seniorů v Obci
Víceměřice, kde byla účast dětí slabší,
jelikož jich spoustu skolila chřipka.
Ve školce začal od ledna pravidelně
probíhat kroužek jógy, ve kterém našly děti zalíbení. Cvičení pod vedením
paní Hamalové děti opravdu baví a je
to pro ně příjemná změna. Naopak
kroužek Angličtiny navštěvuje toto
druhé pololetí dětí podstatně méně.
Ve školce dál probíhala výuka dětí podle ŠVP – Jen se děti koukněte, co je
krásy na světě. Navštívili jsme několikrát divadlo v Němčicích nad Hanou,
kde měly děti možnost vidět například
pohádku: „Klauni“ a „Maková panenka“... Navštívila nás také malá loutková divadla v naší školce. Divadlo
„Hvězdička“ zahrálo svou pohádku
„O krtkovi“ a divadlo „Šikulka“ tři vý3
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chovné pohádky nazvané: „Polámané
hračky“, „O lakomé Markétce“ a „Otík
a zápalky“. Pohádky plné veselých písní a hudby se dětem moc líbily.
Pomalu jsme se začali připravovat na
příchod jara a vynášení „Morany“.
Tuto činnost jsme bohužel nedokončili.
Stále více se mluvilo o nemoci Covid-19
a první případy nakažených se objevily
i v České republice. Ve školce jsme se
věnovali tématu prevence zdraví a dětem jsme často odpovídali co nejcitlivěji na otázky, které nám kladly, právě
týkající se nemoci Covid-19. Děti jsou
vnímavé a zvídavé. I oni prožívají, co
se děje kolem nich, co slyší v médiích
a to o čem se mluví doma.
Po dohodě se zřizovatelem byla MŠ Víceměřice od 16. března 2020 uzavřena
a to až do odvolání. Toto opatření jsme
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učinili z důvodů prevence a zamezení
šíření onemocnění COVID – 19 na území ČR.
Zaměstnanci školky se v současné
době věnují administrativní práci, dezinfekci a úklidu celé školy. Připravujeme také pro každé dítě balíček s pracovními listy, omalovánkami a dalším
materiálem, abychom rodičům alespoň
trochu pomohli své děti doma zabavit
a motivovat hlavně děti, které se budou
hlásit k povinné školní docházce.
Ve školce je poslední dny smutno
a prázdno. Moc se těšíme, že se brzy
všichni ve zdraví setkáme. Pokud potřebujete s něčím poradit, nebojte se obrátit a zavolat do MŠ, rádi pomůžeme,
jsme tu stále pro Vás.
Zaměstnanci MŠ Víceměřice

Víceměřice

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení čtenáři obecního časopisu, dovolte nám, abychom vám přiblížili
aktuální dění v Domově u rybníka ve
Víceměřicích.
Proč jsme zavření?
Bezpečnostní rada ČR schválila zákaz
návštěv s účinností od 10. 3. 2020 na
dobu neurčitou. Ve snaze zabránit šíření virové infekce se Domov rozhodl
omezit styk s vnějškem a minimalizovat riziko. Pohyb uživatelů není omezen, mají možnost využívat celý areál
organizace. Vzhledem k tomu, že většina uživatelů je v seniorském věku,
je naší pracovní i společenskou povinností dbát na jejich zdraví. I přes přijatá
preventivní opatření mají rodiny možnost kontaktovat své příbuzné telefonicky nebo písemně. Současná situace
nás nutí přemýšlet o možnosti komunikace přes videokanál.
Opatření, která jsme museli zavést:
V Domově se nachází nejzranitelnější
skupina lidí, a to jsou senioři. Bylo nutné připravit taková opatření, abychom
uživatele vystavili co nejmenšímu riziku přenosu nemoci. Přijatá opatření:
• Celoplošný zákaz návštěv až do
odvolání.
• Zamezení vstupu cizích osob do
areálu organizace.
• Zprostředkování rozvozu stravy.
• Zvýšený hygienický režim (dezinfekce rukou, ploch, veřejných
a pracovních prostorů, zaměstnanci procházejí dezinfekčním filtrem
při příchodu a odchodu ze zaměstnání…).

•
•
•
•
•
•
•
•

Dodržování bariérového systému.
Podpora imunity uživatelů i zaměstnanců.
Pravidelný monitoring zdravotního stavu uživatelů (četnější frekvence).
Sledování fyzické kondice zaměstnanců (měření TT).
Povinnost nošení ochranných pracovních pomůcek.
Zprostředkování svozu zaměstnanců do práce.
Vyhodnocování sporných situací –
retrospektivní anamnéza.
Sledování aktuálního dění, krizová řešení dle situace.

Každá ruka je dobrá
Při dlouhém čekání na dovoz ochranných pomůcek, jsme se rozhodli výrobu rozjet sami. V řadách našich zaměstnanců jsme našli několik šikovných
rukou, nadšenců s odhodláním a týmové kolegy, kteří pracují na výrobě
roušek. Díky jejich odhodlání a chuti
pracovat i po skončení pracovní doby
se našemu Domovu daří nedostatek
ochranných pomůcek kompenzovat.
Současná situace není lehká a jsme rádi
za každou pomoc při výrobě roušek.
Po dostatečném vybavení našich zaměstnanců bude mít i veřejnost možnost zakoupit si roušku.
Prosíme také šikovné spoluobčany
o spolupráci při výrobě ochranných
pomůcek. Před Domove u rybníka Víceměřice naleznete plastovou nádobu,
kde nás můžete zásobit bavlněnou textilií (jen prostěradla a povlečení v dob5
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rém stavu). A pokud jste tak zdatní
a zvládáte i šití, tak budeme rádi, když
se k nám připojíte a pomůžete nám.
Více info na tel. čísle: 775 540 113.
Aktuální dění v Domově můžete sledovat na našem facebooku nebo in-
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stagramu, kde vám budeme přinášet
novinky. Děkujeme všem za dosavadní
podporu a věříme, že současnou situaci se nám podaří zvládnout.
Domov u rybníka Víceměřice

Víceměřice
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
30. 11. a 1. 12. 2019 Adventní prodejní výstava (ČZS)
Na přelomu listopadu a prosince se
uskutečnila už tradiční akce víceměřických zahrádkářů, kterou je Adventní
prodejní výstava. Patřili jsme v okolí
k průkopníkům těchto výstav a stále
každoročně udržujeme či dokonce zvyšujeme standart a pohodu při této naší
akci, za což je nám odměnou spousta
návštěvníků po oba dva dny konané
výstavy, kteří na nás nezanevřeli ani
letos. A bylo opravdu z čeho vybírat!
V nabídce zde byly polštářky, perníky
od několika výrobců, malované kameny,
stylové budky a krmítka, šperky, háčkované ozdoby, pletené věci a hračky, vánoční dekorace, adventní svícny i svícny
na hřbitovy, košíky, keramika, mýdla,
věnečky, sukulenty, svůj koutek výtvorů
zde měla i mateřská škola a další.
Plně zaplněné stoly doplňují obrazy
a koláže na zdech, které tak ráda tvořila paní Věra Melíšková. Bylo zde vystaveno i několik různých betlémů či
vánoční pohledy. Děti strávily spoustu
času u pouštění skořápek, dospělé lákalo spíše lití vosku s výkladem. Sálu

dominoval nádherný živý strom od
pana Ryšky nazdobený stylovými papírovými ozdobami.
Bylo připraveno i rozšířené posezení pro návštěvníky na pobesedování
a pochutnání si na něčem dobrém. I zde
bylo stále plno. Ani letos tudíž v nabídce nechyběl výborný zahrádkářský
punč dle tajné receptury, v nabídce jídel byla grilovaná klobása s pikantním
dipem či grilovaný hermelín s brusinkovým přelivem. Samozřejmě nechyběl ani moučník a další bohatá nabídka
nápojů a pochutin. Na rozloučenou si
téměř každý zkusil štěstí v naší recesní
ruličkové tombole a málokdo šel domů
s prázdnýma rukama.
Poctivá příprava a propagace akce,
spousta zboží, příjemné prostředí, bohatá nabídka občerstvení či přátelská
beseda jsou důvody, proč se k nám návštěvníci rádi vracejí. Děkujeme všem,
kteří se na akci podílejí a samozřejmě
i všem návštěvníkům, že přicházejí.
Petr Buriánek

14. 12. 2019 Vánoční koncert v kapli (OÚ)
V sobotní podvečer čtrnáctého prosince se kaplí svatého Floriána opět rozezněly tóny hudebních nástrojů, jelikož
se zde již po několikáté konal vánoční
koncert. Tentokrát nám zpříjemnily
prosincový podvečer studentky z Konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského
z Kroměříže, které nám v podání klavíru, violoncela, zobcové flétny a só8

lového zpěvu přednesly několik skladeb starých mistrů, ale i současných
autorů. Příjemná akustika a atmosféra
vánočně vyzdobené kaple dodávala tónům zvláštní duševní náboj. Na závěr
svého asi hodinového vystoupení studentky uvedly i směsici koled, kterou
si s nimi tiše zazpívala i většina přítomných. Za své hezké vystoupení sklidily
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mladé umělkyně zasloužený potlesk.
V příjemně ovlažené kapli, kde vzduch
alespoň trochu ohřály plynové zářiče,
se sešlo přes čtyřicet posluchačů, kteří
si nechtěli nechat ujít pěkný hudební
zážitek, který na ně čekal v podstatě

„doma“ ve Víceměřicích. Tato pěkná
předvánoční akce se uskutečnila pod
záštitou starosty obce, zastupitelů a
farníků.
Z pohledu zastupitele
Petr Buriánek

Vánoční koncert v kapli

19. 12. 2019 Setkání u stromečku (OÚ, KV)
Ve čtvrtek 19. prosince jsme se opět
v předvánočním čase společně sešli
u rozsvíceného stromu a betlému před
obecním úřadem. Zde zastupitelstvo
společně s obcí a kulturním výborem
připravili pro své spoluobčany každoroční tradiční setkání u stromečku.
Program zahájila písnička v podání
skupiny Tak určitě! pana Bartošíka
z Vrchoslavic, následovalo přivítání
přítomných a přání dobré zábavy od

starosty obce pana Eduarda Novotného. Pak už vystoupila se svým pásmem
básniček mateřská školka, kterou opět
vystřídala s vánočními melodiemi skupina pana Bartošíka. Překvapením byla
i vysoká účast snad sedmdesáti občanů,
kteří se přišli podívat. Akce se bohužel
kryla s výletem do pivovaru Přerov,
kam odjela také čtyřicítka lidí z obce.
Ale kdo zůstal doma a přišel ke stromečku tak určitě nelitoval. K pohodo9
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vé předvánoční atmosféře jistě přispělo i voňavé cukroví napečené členkami
kulturního výboru, slaďoučký teplý
čaj ovoněný rumíkem či kalíškem
ohřívací jablíčkové. „Naši muži“ z povolání už podruhé napekli vánoční
vanilkové rohlíčky a připravili vaječný koňak. Asi po hodinovém vystoupení jsme se postupně přestěhovali
do košíkárny. Zde byla na občerstvení
chutná pomazánka s chlebem a sterilovanou okurkou, dojídalo se cukroví
a zapíjelo se čajem, pro dospělé opět
vylepšené jablíčkovým ohřívačem či
višňovkou. V teple košíkárny se pohodově klábosilo a posedávalo, kostelní
sbor zpíval vánoční koledy. Původní
záměr na setkání občanů napříč generacemi se vydařil. Bohužel se místo
původního společného zpívání koled
a vzpomínání vytvořily skupinky několika generací, které ve finále pře-

křičely nikým neusměrňované děti…
„A teď babo raď!“ Chceme spolu
všechny generace při pohodovém setkání? Příště možná budou zvažovat
setkání senioři, na které je tam až moc
hlučno. Když okřikneme a zklidníme
děti, urazí se rodiče a nedojdou ani
rodiče s dětmi. A my bychom tak rádi
vás tu měli všechny. Možná by trochu
pomohlo použití rodičovské autority a zklidnění dětí do přijatelné míry
a určitě i zapojení se do společného
zpívání koled dětí, včetně rodičů. Protože rodiče jsou dětem vždy vzorem
v dobrém i špatném. Zkouším si to teď
na vlastní kůži. :-)
Přesto jsem moc rád, že jsme se v předvánočním čase společně sešli a sejdeme
se spolu při setkání u stromečku i letos.
Ale to je ještě daleko…
Petr Buriánek,
předseda kulturního výboru

27. 12. 2019 Z Kozlova až na Předinu – 11. ročník
V předloňském roce jsem avizoval, že
desátý ročník povánočního pochodu
na Předinu byl ročníkem posledním.
Účastníci minulých pochodů se s tím
však nehodlali smířit a sami si iniciovali pokračování této pohodové sedmnácti kilometrové povánoční procházky.
Hlavní organizace se tentokrát ujal
„Fčelka“ a tak v obvyklý den, v obvyklou dobu se z Kozlova vydal obvyklý
počet pochodníků směrem k Předině
(tentokrát bez mé účasti). Nad Poličkami je opět doplnili další účastníci
z Doloplaz a Poliček. V celku přízni-
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vém počasí se tak k Předině vydalo čtrnáct poutníků. Ani tentokrát nechybělo
opékání špekáčků pod vysílačem a pak
už závěrečná, druhá půle trasy směrem
domů. Závěr pochodu a společné posezení měli pochodníci u chlebíčků a pivečka opět v hospodě u Bloudníku.
Tato akce se uskutečnila nejen díky
znovu zorganizování Fčelkou, ale
i díky občerstvení a podpoře hasičů,
zahrádkářů a manželů Horákových.
						
Ze zaslechnutých informací seskládal
Petr Buriánek
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31. 12. 2019 Silvestrovský ohňostroj (SDH)
Poslední den roku 2019 patří silvestrovskému ohňostroji. Jako každým rokem připravujeme ohňostroj my hasiči.
Po celodenních přípravách se pomalinku začali scházet lidi, jak z naší vesnice,
tak i z okolních vesnic. Lidé přibývali
a venku bylo docela chladno a jako každý rok jsme pro všechny měli přichystané občerstvení. Pro dospělé zde byl
přichystaný svařák nebo grog. A pro
děti jako vždy čaj anebo dětský sekt.
Ale pozor i pro ty nejmenší byl přichystaný takzvaně ,,malý ohňostroj“, který
se proháněl na obloze hned po setmění.
Na ,,velký ohňostroj“ si lidé museli po-

čkat. Při čekání jim hrála pěkná muzika, popíjeli čaj a bavili se všichni mezi
sebou. Zhruba pár minut po šesté se začalo odpočítávat. A pak vypukla ta velká show. Ohňostroj maloval po obloze,
lidi jen udiveně koukali a do náčrtů ohňostroje hrála píseň od Bedřicha Smetany ,,Vltava“. Po několika minutách
ohňostroj pomalu dokresloval obrázky
na obloze a nad víceměřickým rybníkem se rozsvítily číslice 2020. Nakonec
si ohňostroj odnesl od diváků bouřlivý
potlesk.
Eliss Jiráková, členka SDH

31. 12. 2019 Vítání nového roku na Kozlově (ČZS)
V posledních minutách roku 2019 jsme
opět individuálně či ve skupinkách vystoupali na naši nejvyšší víceměřickou
horu Kozlov, abychom se od vyhlídky
společně rozhlédli do širokého okolí
a v tichu a pohodě jsme sledovali popůlnoční světelné show na celém horizontu.
Po rozlití teplého čaje přítomných se
půlnoc rychle přiblížila a my jsme po
odpočítání, boucháním lahví s bublinkami a vzájemnými přáními, přivítali
nový rok 2020.
Vyjíměčnost tohoto krásného okamžiku umocnila i společně zazpívaná celá

československá hymna. I když letos
zde slovenští přátelé nebyli, o to víc se
sešlo místních. O pěkný zážitek z rozhledů nechtěli přijít ani dřevnovští, takže se nás opět na půlnočním Kozlově
sešlo kolem pětatřiceti.
Doufáme, že naše vzájemná půlnoční
přání nám vyjdou a splní se stejně tak
dobře, jak nám krásně vyšlo počasí při
tomto setkání. Pikantní na této akci
bylo, že jsme na Kozlov vystoupali již
v roce 2019, ale domů jsme se vraceli až
v následujících roce 2020. :-)
Za půlnoční nadšence sepsal
Petr Buriánek

24. 1. 2020 Hasičský ples (SDH)
V sobotu 24. ledna sbor dobrovolných
hasičů Víceměřice pořádal tradiční
hasičský ples. Ve 20.00 hodin se v pro-

storách vyzdobené košíkárny začali
scházet první hosté. K poslechu i tanci
hrála skupina Předina, která je v naší
11
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obci jako doma. Samozřejmě nechybělo
bohaté občerstvení ve formě chlebíčků,
řízků se salátem a domácího bufetu, to
vše doplněné výběrem nealkoholických
i alkoholických nápojů, takže si každý
z účastníků přišel na své. V plném sále
se celý večer rozléhal smích a panovala
dobrá nálada. Ta byla podpořena ještě
více vystoupením místních „aquabel“.
Plavecký tým naskákal do provizorního bazénu a začalo vtipné a originální
vystoupení, které sklidilo velký úspěch

ode všech v sále. Tombola byla díky
sponzorům tak bohatá, že se losovala
na dvakrát. Úderem třiadvacáté hodiny si hosté mohli vyzvednout výhry z losování první části tomboly, po
půlnoci se pak pokračovalo v losování
hodnotnějších cen. Poté pokračovala zábava až téměř do tří hodin ráno,
kdy se účastnici plesu začali rozcházet
domů.
Romana Novotná,
členka SDH

25. 1. 2020 Dětské šibřinky (SDH)
Jako každým rokem naši hasiči uspořádají dětské šibřinky. Sešli se všichni ráno znova v košíkárně a začalo
se chystat. Připravovala se tombola,
stoly, občerstvení a také hry pro děti.
Letos bylo téma ,,Cesta kolem světa“.
Takže když se pomalinku začali všichni scházet, mohli jste vidět eskymáky,
indiánky i indiány, Mexičany a mnoho dalších. Na začátku vždy vystoupí školka se svým představením. Děti
tancovaly, zpívaly anebo říkaly básničky o různých zemí světa. Po krásném
vystoupení dostalo každé dítě sladkou
odměnu a paní učitelky z mateřské
školky růžičku. Chvíli hrála hudba
a mezitím indiánky s pirátem a pořadateli nachystali hry pro děti. Nejdříve děti musely běhat slalom. Indiánky
jim předaly jejich koně. Za odměnu
vítězné družstvo dostalo sladkost, ale
aby nebyli ostatní smutní, tak je indiánky obdarovaly také. Druhá hra byla
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,,mexická.“ Indiánky natáhly provázek, daly dětem kukuřice a kolíčky.
Děti se rozřadily do skupinek a ta
skupinka, která měla jako první pověšené všechny kukuřice dostala znovu
odměnu. Poslední soutěžní hrou byla
stavba pyramidy z plastových kostek,
při které se zapojilo i pár rodičů. Další hry byly buď malování a nebo pro
starší děti logické hry. Po hraní nastal
čas na tombolu, ve které se nacházela
spousta pěkných cen. Mezi losováním
tomboly se ještě odehrála u stolu taková menší soutěž. A to mezi pořadateli.
Měli za úkol dokreslovat buď části těla
zvířat, nebo nějaké ornamenty na zvířata. Po ukrutném boji dostali zaslouženou cenu. Myslím si, že tato akce se
hodně povedla. Hlavní je, že se dospělí i děti pobavili.
Eliss Jiráková,
členka SDH

Víceměřice

Dětské šibřinky

1. 2. 2020 Zeliáda 2020 (ČZS)
Vlajkovou akcí místních zahrádkářů
se již po několik let stala Zeliáda. Nejinak tomu bylo i letos, když v sobotu
prvního února proběhl v košíkárně již
13. ročník této oblíbené akce. Letos už
jsem byl (jako iniciátor této zábavy) tak
nějak připraven na klesající účast s tím,
že už se soutěž stává obehranou a svůj
vrchol jsme si prožili před dvěma roky.
Ale brzy po příchodu do tradičně připravené košíkárny mne to začalo vyvádět z omylu. Začaly se trousit skupinky
návštěvníků s taškami vzorků. Naštěstí jsme ani letos nic nepodcenili a opět
se sešel už léty sehraný tým pořadatelů a pořadatelek, který vzorky přijímal

a hned i předával k vychystávání na
stoly. Tentokrát se klidně obešli i bez
mých instrukcí a rad. Ve fofru příprav
vzorků jsme ani nepostřehli, že se sál
zaplnil do posledního místečka a operativně se přidělávaly ještě sety a ve finále
se pak sedělo i u stolů na přípravu. Vše
se zvládlo řádně připravit, aby bylo vše
co nejčerstvější a degustace mohla začít.
Trochu nás potrápila ozvučovací technika, kdy odešel mikrofon, takže jsem
zcela zaplněný sál se 130 návštěvníky
a dvaceti pořadateli (jak spočítaly naše
mladé členky), musel překřičet svým
hlasem. Po vysvětlení pravidel hygieny a
způsobu vlastní degustace a následného
13
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hodnocení se začalo degustovat. Letos se
téměř všichni návštěvníci vrhli na koštování a hodnocení, takže se ještě opět operativně prováděl i dotisk degustačních
lístků. Tabulky v našem výpočetním středisku se plnily hodnoceními, až jsme po
šestnácté hodině už oficiálně hodnocení
ukončili a pak už byla jen volná degustace. Výsledky z cca 240 odevzdaných
degustačních lístků, které toto množství
bylo určité dostačující pro objektivní
vyhodnocení, sčítalo šest pořadatelů, ze
kterých se jen kouřilo, aby se dobrali k
vítězům v kategoriích. Ale kouřilo se i z
pořadatelů u losů nebo ve výčepu, kde
se musely ještě zvenčí doplňovat zásoby piva a vína, jídlo a pochutiny vyšly
tentokrát do zbla. Mezi sčítáním hlasů
proběhlo vyhlášení dětských mlsounů a
táhla se bohatá tombola. Před půl šestou
pak proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů
a předání cen.
A jaké byly výsledky v kategoriích?
Celkem bylo 159 vzorků.
Zelí – 20 vzorků
1. Marie Vránová
2. Marek Bukva – Čelčice
3. Vlasta Mlčochová – Olšany
Okurky – 28 vzorků
1. Jana Štéblová
2. Věra Křepelková – Prostějov
3. Jarmila Horáková
Přílohy – 27 vzorků
1. Jozef Horák – cuketa, paprika, cibule
2. Marie Buriánková – paprika
3. Natálie Záhorová – pesto z medvědího česneku
Kompoty – 26 vzorků
1. Marie Čáslavská – dýně – Čehovice
2. Jaroslav Horák – dýně
3. Marie Štvrtecká – dýně
14

Marmelády – 49 vzorků
1. Marie Buriánková – meruňková marmeláda
2. Vlastimil Kotek – zelené ořechy + jahody – Prostějov
3. Miroslava Foltýnová – černý rybíz,
angrešt, maliny – Němčice nad Hanou
Ostatní mlsy – 9 vzorků
1. Jana Štéblová – ořechové škvarky
2. Marie Buriánková – jitrocelový sirup
3. Jarmila Horáková – bezinkový med
A ještě pár zajímavostí z letošního ročníku. Sešlo se kolem 130 návštěvníků,
do soutěže bylo odevzdáno 159 vzorků.
Vzorky byly nejen domácí a z blízkého
okolí, ale i z Prostějova, Olšan, Karviné, jeden z Týnu nad Vltavou. Hojně
obsazená byla kategorie marmelády se
49 vzorky – ochutnat je všechny dalo
zabrat. V této kategorii se ke dvěma
třetinám vzorků hrdě hlásili muži jako
výrobci. Nejvíc se ochutnávalo a hodnotilo zelí. A netradiční vzorky – pesto
z medvědího česneku, sedmikráskový
sirup, sušená cibule, ostružiny se skořicí, marmeláda z jahod a zelených ořechů a další netradiční, ale chuťově zajímavé směsi v marmeládách. Potěšující
bylo, že nás navštívili a soutěžili u nás
i zahrádkáři z Čelčic, Čehovic, Olšan,
Prostějova, Klenovic, což nás potěšilo
a utvrdilo, že vzájemné návštěvy na
akcích u jiných organizací se nám vrátí,
což je dobře. Věřím, že se i místní návštěvníci dobře bavili a strávili s námi
spokojené pohodové odpoledne…
Za víceměřické zahrádkáře
Petr Buriánek

Víceměřice

Zahrádkáři

2. 2. 2020 Výroční schůze zahrádkářů (ČZS)
Jak už se stalo zvykem v neděli po Zeliádě je vyhrazen prostor pro výroční
členskou schůzi místní zahrádkářské
organizace. Nejinak tomu bylo i letos.
Výroční hodnotící schůze se zúčastnilo
asi čtyři pětiny členů, kteří si vyslechli
„vyčerpávající zprávu o činnosti v loňském roce, zprávy o stavu majetku,
či finančních hospodaření organizace
a schválili si svůj nový bohatý plán akcí
pro příští rok. Po oficiálním jednání pokračovalo odpoledne volnou zábavou
a přátelským posezením. Na občerstvení jsme si jako jedinou odměnu za celoroční práci nechali připravit chutnou
svíčkovou. Beseda dále probíhala při
vínečku, kávičce či zákuscích, nechyběla

ani obvyklá degustace několika odrůd
jablek, které nám na ochutnání každoročně věnují ovocné sady Dětkovice. Na
schůzi proběhlo i oficiální předání diplomů členům naší organizace za obětavou
práci a to: p. Anně Pekárkové, p. Janu
Urbánkovi, p. Vladimíře Krpcové,
p. Daniele Mikové, p. Marii Štvrtecké,
p. Haně Kalvodové a p. Andrei Vaculíkové. Další členy jsme nevrhli na okresní
ocenění a republikové ocenění. Jak naše
návrhy dopadnou, se dozvíme během
roku. Tímto byl program naši hodnotící schůze vyčerpán a všichni se těšíme
na setkávání se s vámi na našich akcích
v roce letošním.
Petr Buriánek, předseda ZO ČZS
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16. 2. 2020 Setkání seniorů (OÚ, KV)
Ve skoro jarním únorovém nedělním
odpoledni se v košíkárně uskutečnilo již po několikáté setkání seniorů
obce. Na začátek tohoto přátelského
posezení dorazilo více něž dvě třetiny pozvaných starousedlíků v seniorském věku, ale odpoledne se zúčastnilo i přes patnáct seniorů z Domova
u rybníka.
Pro všechny přítomné obec spolu s kulturním výborem zajistila asi hodinové
kulturní pásmo a pak ještě tříhodinové
posezení s lidovou melodií. Úvod odpoledne patřil těm nejmladším – dětem
z mateřské školky, které si připravily
své vystoupení s tématem Cesta kolem světa. Po vystoupení dětí vystoupila divadelní skupina seniorů „Druhý

dech“ z Kralic na Hané se svým tanečním vystoupením „od dechovky až
k pop music“.
Svižné a veselé vystoupení sklidilo zasloužený potlesk. Hudební pásma pak na
chvíli vystřídalo mluvené slovo. O tom co
se za rok v obci událo, co se děje a co nás
čeká, seznámil všechny přítomné (i přes
silné nachlazení) starosta obce p. Eduard
Novotný, který po své řeči předal slovo
nové vedoucí znovuobnoveného klubu
seniorů paní Marii Štvrtecké. Ta ve svém
krátkém vystoupení pozvala všechny
zájemce o setkávání se v seniorském
klubu na zahajovací schůzku. Po paní
Štvrtecké si vzal slovo ředitel Domova u
rybníka Felipe Sanchez Lopez a navázal
na předcházející se téma a opět nabídl

„Aquabely“
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místo pro setkávání se seniorů v klubovně Domova u rybníka a současně i podporu při jejich akcích. V závěru své řeči
pozval přítomné na akce, které budou
pořádat během roku. Po mluveném slovu už byl konečně čas na očekávané recesní vystoupení taneční formace „Naše
ženy se svým předsedou“ v humorném
čísle, které bylo nazváno „Aquabely“.
Vystoupení se povedlo a bylo odměněno širokými úsměvy seniorů a bohatým
potleskem. Po pauze následovalo další krátké vystoupení kralické skupiny
„Druhý dech“. Jak už název napovídá,
tato formace je seskupením nejen kralických seniorů, kteří nechtějí sedět doma a
baví se společně pravidelným tréninkem
a vystoupením se svými humornými
divadelně – tanečními čísly na akcích v
širokém okolí. Věřím, že budou pro Vás

milí senioři inspirací. Co dokážou oni,
určitě dokážete také! :-)
Po maratonu hudebních a zábavných
vystoupení už byl čas na volnou zábavu a přátelskou besedu, při které členky
kultury se zastupiteli roznášeli postupně na občerstvení řízek se salátem a po
něm kávičky se zákuskem. Pro navození veselé nálady byly nabídnuty na stoly i džbánky s dobrý sudovým vínem.
Kolem čtvrté hodiny opět dorazilo hudební duo – p. Ladislav Gazdag a Martin Dostál, aby za doprovodu houslí
a harmoniky až do sedmé hodiny rozzvučeli sál i hlasivky přítomných lidovými melodiemi na přání zpívajícího či
pobrukujícího si aktivního publika.
Věřím, že se nám i letos podařilo zpříjemnit všem návštěvníkům seniorského setkání, zimní nedělní odpoledne.
Petr Buriánek

22. 2. 2020 Masopust (SDH)
Letošní masopustní období s hojností jídla a pití, které trvá od Tří králů
a předchází 40-ti dennímu půstu před
Velikonocemi, vyvrcholilo v sobotu
s magickým číslem 22. 2. 2020. Místní
hasiči, kteří dlouhá léta, už od hluboké
minulosti, tuto tradici v obci dodržují,
byli připraveni včas i letos. Ale zasáhla
velká marodka, kdy prořídly řady tradičních skalních figurek, jež se účastnili každoročních průvodů až tak, že byl
letošní masopust vážně ohrožen. Ale
věci znalí a i další pořadatelé mi jistě
potvrdí, že na tom, že se sobotní průvod vůbec uskutečnil, měl asi největší
zásluhu velitel Jaroslav „Fčelka“ Horák, který po celý páteční večer obvolával, přesvědčoval a mobilizoval tajné

lidské rezervy. A podařilo se mu to!
V 9.00 hodin ráno vyrazil z košíkárny
masopustní průvod k obecnímu úřadu,
kde stárek se stárkovou a obecní chasou, požádali starostu obce o ostatkové
právo. Ten ji po krátké řeči právo zapůjčil a jak už se stalo tradicí, pohostil chasu mlékem i slivovicí. Pak už se s právem vybavený průvod, mohl vydat za
zvuku bubnu na pouť vesnicí. I když
je čekalo zazvonit u 180-ti dveří v obci
a pozvat obyvatele na večerní veselici,
tak stíhali obec obejít v obvyklém čase.
Kromě stárka a stárkové, dvou policajtů, byla asi v 17-ti hlavém průvodu
směsice masek, kdy v něm byly cikánky, medvědář s medvědem, kominík
či už nepostradatelná jeptiška a další.
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Mnozí obyvatelé už jsou na průvod připraveni s občerstvením na stolcích před
domy, další ho vynáší na tácech zpoza
dveří, takže se nenašly otevřené dveře,
kde by nebylo pro průvod něco z bohaté směsice pochutin a nápojů. Většina
domácích posílá kromě klobásy na šavli
i další tácy pochutin na večerní veselici.
Obchůzka vesnicí skončila si o půl páté,
kdy se masky rozběhly do svých domovů, napařit do sprchy svá těla, prokřehlá po celodenním pohybu na vzduchu,
v celkem syrovém sobotním počasí, aby
se po šesté vraceli už rozehřátí a v civilu zpět do košíkárny. Ale i tam už bylo
rušno po celé odpoledne. Skupina pořadatelů pracovně nazvaná „týmové
zabezpečení“, zde chystala tácky s přinesených dobrot na stoly, krájela cibuli,
špeky a klobásy na večerní vaječnici,
z další části špeku, klobás a masa vyrobila a upekla p. Horáková čerstvou voňavou sekanou na pozdní večeři.
Po 18.00 hodině se začali trousit návštěvníci na veselici. Čekaly na ně stoly s občerstvením a velký rautový stůl
s pochutinami – na co si kdo vzpomněl.
Před osmou hodinou se podávala čerstvá vaječnice. Marodka se však podepsala i na počtu návštěvníků, košíkárna
byla zaplněna asi jen z poloviny. Absence obvyklých skalních návštěvníků
a starousedlíků, ovlivnila i práci ostatkového soudu. Chyběly mi tam, trochu
ty hlášky a humorná obvinění nasbíraná za celý rok – vyplácení tentokrát bylo
jen za nepoklonění se právu. (Bylo i pár
hříšníků, kteří stáli před soudem z horších důvodů než „jen“ nepoklonění se
právu. - pozn. stárkové). Trochu na této
akci, už po několik let, chybí i pouštěč
18

Pan Brandstetter, stárek, stárková a policajt
náladové hudby, u aparatury se to střídalo, hrály se jen půlky písniček, nebo
bylo ticho, které vystřídalo dunění přeřvanými basy z reproduktorů. Ale přesto však se návštěvníci snad dobře bavili, pojídali, popíjeli, získali nějakou tu
cenu v tombole a vydrželi až do pochovávání basy. I zde byl velebníček nový,
vybaven textem s absencí vtipných hlášek, který nezískal tu správnou pointu,
ani po částečném rychlém přepracování. (Příští rok si velebníček může svoji
řeč připravit sám – pozn. stárkové). Ale
přesto jsme za kvílení plaček při řeči velebníčka, pak důstojně pochovali „Barborku“ basu do kouta, kde bude v klidu
odpočívat až do Velikonoc. Poté už si
zbytky chasy naposledy zavolaly „Čí je
právo??“ – „Našééé!!!“ a pak už nastal
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okamžik, kdy stárkovi předali nazpět
právo starostovi obce, který poděkoval
všem, kteří se podíleli na průvodu vesnicí a masopustním veselí a za důstojný

průběh a zachování tradic v naší obci.
Z pohledu pozorovatele sepsal
Petr Buriánek

Chasa u Ševčíků

ZE ŽIVOTA SK-MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice Mexiko, z.s.

Obecní zabíjačka 28/12/2019
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Začíná pomalu jaro a my jsme ještě stále
(možná už ne) „uvězněni“ v našich domovech s ohledem na dění, které se k nám
přiblížilo z Číny přes Itálii a Rakousko.
Čas, který se nám nabízí, můžeme využít
jak k činnostem v domácnosti, na zahrádkách, na domečku, tak i třeba k připomenutí si uplynulých akcí z konce minulého
a začátku letošního roku a pozvat vás také
na připravované akce, o jejichž konání
popř. nekonání rozhodne čas. :-)
V prosinci 2018 jsme zahájili první ročník „Obecní zabíjačky“ a jelikož se zabíjačka osvědčila, tak jsme 28. 12. 2019
uspořádali 2. ročník Obecní zabíjačky.
Dodavatelem masa (prasečích půlek)
bylo opět řeznictví Frgál Nezamyslice.
Velkou měrou se do přípravy zapojili
naši víceměřičtí řezníci – pan Kočí a Josef
Kocourek, kterým děkujeme za spolupráci a také patří dík Obci Víceměřice za

podporu a Josefu Konečnému - rybářům
za možnost využití prostor „bašty“ :-).
Zabíjačka probíhala v areálu Bloudníku (v rybářské baště a pohostinství).
V kotli se vařilo maso, z vývaru byla
pak výborná bílá i černá zabíjačková
polévka, prodávaly se tlačenky, jitrnice,
sekaná, škvařilo sádlo, které v závěru
bylo i se škvarky také k prodeji. Hosté
měli možnost ochutnat jak zabíjačkové
speciality, tak i domácí pálenku nebo
využít pohostinství v Blódníku. Brzy
v odpoledních hodinách bylo stejně
jako loni „vykoupeno a vyjezeno“ :-).
Jelikož se Obecní zabíjačka těší zvyšující se oblibě, tak ji určitě i letos uspořádáme, rádi vás tam uvidíme a budeme
se s vámi těšit na ochutnávku zabíjačkových specialit. Všem organizátorům,
sponzorům a zúčastněným patří díky za
hladký, chvílemi i náročný, průběh akce.

Obecní zabíjačka 28/12/2019
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Následující událostí byl 2. Maškarní
ples jako MEXICO Víceměřice, který
připadl na pátek 14. 2. 2020 a konal se
stejně jako loni v prostorách košíkárny.
Jako oděv pořadatelů jsme využili opět
„stejnokroj“ (zelené dresy SK Mexiko)
a jak už se u Mexičanů sluší a patří, tak
jako hlavní „symbol“ plesu bylo „SOMBRÉRO“ a kaktusy. Plesu se zúčastnilo
okolo 120 hostů, jak místních, tak z okolí, pro které se stala hudba, jídlo, pití,
TOMBOLA a skvělá atmosféra maškarního plesu příjemnou zábavou. A když
přišla chvíle „Po kalíšku dáme, pak si
zazpíváme“ neskončilo jen u výborného jídla (řízeček s bramborovým salátem, chlebíčky a koláče), ani u pití (pivečko, vínečko, rumík, aj. aperitivy), ale
byly hodnoceny tři nejlepší masky, pro-

běhla dražba 2 lístků na utkání premier
league a byla tažena tombola. Tombola
čítala okolo 100 cen, z toho 15 hlavních
(zájezd do Chorvatska, welness pobyt,
podepsané hokejovédresy, atd.).
Velké poděkování patří všem pořadatelům za úsilí při organizaci plesu
i zajišťování sponzorských darů. Neopomenutelné díky patří také všem
sponzorům, kteří se velkou měrou zasloužili o úspěch plesu, všem hostům
(maskovaným i těm nemaskovaným),
bez kterých by se ples neobešel a všem
ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na
průběhu plesu.
Ještě jednou díky a s vámi všemi se budeme opět těšit na příští Maškarní ples
jako MEXICO Víceměřice 2021.

Pořadatelé plesu s ovečkou :-)
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Nejlepší masky: 1.místo – ovečky, 2.místo – mim, 3.místo – aquaman
Nadcházející kulturní a sportovní akce SK Mexiko pro rok 2020:
04/2020 v pohostinství v Bloudníku – členská schůze (termín bude upřesněn),
3. 5. 2020, dopoledne tradiční hodový fotbal (svobodní versus ženatí),
23. 5. 2020, 3. ročník běhu „Poznej Víceměřice“,
06/2020 Mexiko cup – 14. ročník Memoriálu Antonína Dostálíka
(termín bude upřesněn),
12/2020 Obecní zabíjačka.
Pořádání všech akcí (převážně těch nejbližších jarních) bude závislé na vývoji
současného dění v zemi zapříčiněné „koronavirem“.
Rozpis soutěžních utkání pro jarní část fotbalové sezóny 2020/2021:
S ohledem na současné dění v zemi byla fotbalová soutěž malé kopané ČUS Prostějov pozastavena.
Michal Hamala, místopředseda SK- Mexiko
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OKÉNKO KULTURNÍHO VÝBORU
Životní události
Vážení spoluobčané, chceme Vás poprosit o spolupráci. Pokud někdo z Vás
nebo z Vašich známých budete slavit
nějaké významné rodinné události –
zlaté svatby, přírůstky do rodiny atd.,

řekněte nám o tom, prosím Vás. Bohužel nejsme detektivní kancelář, do matrik nemáme přístup a nemáme tyhle
události jak zjistit. Třeba se domluvíme
a budeme se podílet na události s Vámi.

Velká prosba všem občanům
Jak jistě víte, obec se stala majitelem
areálu „Poláchovo – Vítovo“ za obchodem. Zde se nám naskytly nové krásné autentické prostory pro přemístění
a dobudování našeho muzea života
a paměti. S prací na muzeu začal pan
Ludvík Ševčík, jenž byl poněkud vázán
prostory.
Nyní máme prostory krásné, velké, tak
bych chtěl být u toho a iniciovat další
budování a pokračovat ve sbírání drobností či různých věcí a artefaktů z našeho běžného na vesnici. Nechceme shromažďovat vzácné historické skvosty
či ucelené sbírky strojů, traktorů atd.
I když by nás to potěšilo. Na to už je
spousta pěkně udělaných sbírek v okolí. Chceme shromáždit věci běžného
používání se srdcově – duševní hodnotou ve věku tak do roku 1990 minulého
století, z dob dnes s oblibou nazývané
RETRO. Od všeho něco, abychom se za
pár let mohli projít s dítkem či vnukem
a ukázat mu: „To je to a to, sloužilo to
k tomu… Co já se s tím nadělal, nazlobil, natrápil, nahrál u babičky...“
Prostory předběžně navržené pro muzeum je dole obrovský chlév nebo stáj
cca 25 x 8 metrů, která by byla vhodná

pro velké nebo těžké exponáty, nahoře
nad ní totožný prostor – nádherná dřevěná sýpka či hůra s dřevěným stropem, kde by mohly být exponáty citlivé
na vlhko, sbírky, atd. To jsou prostory
a vize do budoucna.
Proto vás oslovujeme, abychom sesbírali dostatečný počet exponátů a věcí,
které zatím vložíme do depozitů roztříděné a pak podle nich, výhledově
během několika roků, vytvoříme prostory takzvaně na míru. Při jarním
úklidu kuchyní, světnic, půdy, dílny,
chlévů, stájí či dalších prostorů, kde jste
si dlouhodobě vložili už nepoužívané,
ale funkční věci pro případ - „kdyby
náhodou“ - tak než s nimi vyrazíte do
kovošrotu – kde vám dají směšný peníz
nebo ke kontejnerům či popelnicím, tak
mne oslovte a třeba něco vybereme, co
by v muzeu života našlo své místo a vy
byste zároveň pro budoucnost zachovali i kus svého života. Budeme rádi za
každý kousek, který nám darujete.
V dolním chlévě by mohly být například mlátičky, fukary, pluhy, plečky,
frézy nebo i traktory a další stroje domácí výroby, žebřiňáky, trakaře, drtiče,
šroťáky, stabiláky motory, cirkulárky,
23

Naše obec

motocykly, babety, motokola, bicykly,
tříkolky, zahradní a polní nářadí a pomůcky, postroje, vybavení dílen – nástroje, nářadí, ponky, atd., všechny věci
vyjmenovat nejde. Vybavení k zabíjačkám, troky nebo sekačky, těch věcí je
opravdu spousta. Je spousta předmětů,
které jste si doma složitě vyrobili a dnes
jsou úplně jiné, lehké, jednoduché.
V horním patře by byly prostory či
zákoutí, ve kterém by bylo vybavení
kuchyní, kuchyňské potřeby, nádobí,
hrnce nebo vybavení světnic, pokojů, prádelen, koutů krejčích a švadlen,
ubrusy, výšivky, příbory, ale i třeba
elektrické trouby či staré lednice absorpční, sporáky, umývací stoly... Můžeme vytvořit i koutky starých oděvů,
uniforem či dobových hitů – šusťáky,
baloňáky, kožené kabáty, spartakiádní
oděvy, plavky, ale i slamáky, klobouky
či různé typy pokrývek hlavy včetně
šátků. Svůj koutek může mít i vybavení
na dovolené – kostkované deky, sluneční brýle, kempinkové nádobí, židličky,

boty, foťáky, plážové tašky, slamáky,
kosmetika, duše, lehátka,…
Své místo by zde mohly míti vaše sbírky. Sbírá se cokoliv. Sbírky ubrousků,
odznaků, etiket od sýrů, krabiček od sirek, cigaret, mini skleničky na alkohol,
tácky pod pivo, mlýnky, vážky, půllitry, angličáky, hračky, panenky, deštníky, rádia, tranzistory, televize, žehličky,
staré knihy či fotografie, atd.
Prostě bychom chtěli shromáždit do
celků vše, co bylo vyrobené či se používalo do roku 1990 – to vše bylo vyrobeno trochu poctivě. Pak nastoupily
výrobky z Číny, plasty, jednorázové neopravitelné spotřebiče a to kouzlo časů
je definitivně a navždy pryč.
To co vy už mnohdy považujete za odpad, někteří z nás už neví, jak to vypadalo nebo k čemu to slouží. Zachovejme to, prosím, pro naše děti v našem
vesnickém muzeu života a paměti!
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA MYSLIVCŮ
Činnost Mysliveckého svazu Nezamyslice
Posláním mysliveckého spolku Nezamyslice je vytvářet podmínky pro
volně žijící živočichy a zvěř. Usilovat
o zachování přírody a krajiny. Dbát
na dodržování mysliveckých zvyků
a tradic. Zvláště ale zlepšovat životní
podmínky pro zvěř a ostatní živočichy.
Celoroční nutností je přikrmování, navážení a péče o zdravotní stav zvěře.
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Také regulace zákonem povolených
predátorů.
Za tuto záslužnou činnost byla myslivost zapsána na seznam nehmotného
kulturního dědictví české republiky.
Členové mysliveckého spolku pokračují
v dlouhodobé myslivecké tradici, která
vznikla v roce 1959, kdy byl měsíc červen
vyhlášen měsícem myslivosti a ochrany

Víceměřice

přírody. V červnu se začínají nalévat
první plody, na svět přichází první mláďata, všichni noví obyvatelé potřebují
ochranu a klid. Neblahé následky pro
narozená mláďata má živelně prováděná turistika a venčení psů. Velké ztráty
na mladé zvěři působí i sklizeň pícnin
široko-záběrovými stroji.
Již v roce 1947 vydaný zákon o myslivosti dal pravidla pro rozvoj a ochranu
přírody. Myslivecký spolek Nezamyslice se snaží dle platných směrnic a zákonů vytvářet podmínky pro ochranu
zvěře a přírodu. Hospodaří na 1253
– 3552 ha na katastru obce Nezamyslice, Víceměřice, Doloplazy, Dřevnovice
a Těšice. Pečuje o zachování normovaných stavů zvěře.
Stanovené počty:
srnčí: 43 ks
zajíc: 213 ks
bažant: 220 ks

Vzácně se vyskytuje:
koroptev: 60 ks
kachna divoká: 70 ks
Tyto normované stavy se nám daří zachovat u zvěře srnčí a zajíce. U další
zvěře se v průběhu roku stavy zvěře
mění, i když ji nelovíme. Nepříznivě
působí na stav zvěře škodná. Ročně
ulovíme 25 kusů lišek, 2 ks mývala
a 1 jezevce. Velké škody dělají toulavé
kočky a psi. Na základě rozhodnutí
odboru životního prostředí v Prostějově, přispíváme k zamezení přenášení
nákazy odlivem zdivočelých holubů
na farmách AG Tištín. Vzájemnou spolupráci s MS Hukvaldy, jak v oblasti
myslivosti, tak i kultury si obohacujeme znalosti a zkušenosti ve všech
oblastech činnosti. Dobrou spolupráci máme s Agrodružstvem Tištín a se
starosty obcí Nezamyslice, Víceměřice, Doloplazy a Dřevnovice, za kterou
všem děkujeme.
Jan Kočí

ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
Z naší obecní knihovny
Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
zdravím vás všechny a přináším malé
statistické shrnutí návštěvnosti obecní
knihovny v roce 2019.
Čtenáři
Počet registrovaných čtenářů: 40
Počet čtenářů do 15-ti let: 12
Výpůjčky
Dospělí – beletrie: 962
Dospělí – naučná literatura: 76
Děti – beletrie: 75

Děti – naučná literatura: 3
Výpůjčky časopisů: 458
Výpůjčky celkem: 1574
Knihovní fond
Přírůstek knih za rok 2019: 77
Celkový počet knih: 2879
Kromě našeho knižního fondu, máme
ještě půjčeno 300 knih z výměnného
souboru regionální knihovny v Prostějově. Tyto se po půl roce obmění.
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Malá nabídka nových knih
Táňa Kubatová – Bukůvky:
Historička a genealožka Štěpánka se
dostává ke starým dopisům a deníkům,
které vykreslují osudy hned několika
členů rodiny. Z těchto písemností sestaví příběh mapující druhou polovinu
dvacátého století, viděny převážně očima Karly Bokůvkové.
Zdena Frýbová – Z neznámých důvodů:
Jeden z nejznámějších románů Zdeny
Frýbové o složitosti citů a výjimečném
osudu mladé ženy, která dosáhne skvělého úspěchu ve vědecké kariéře, ale
nedokáže zabránit ztroskotání svého
manželství.
Eirlys Ocwen Ellisová – Wales, můj domov:
Skalnatá pobřeží, zádumčivé vřesoviště, mohutné starobylé hrady a pestrá
kultura, jejíž keltské kořeny sahají hluboko do minulosti – to vše se vybaví,
když se řekne Wales. A v této drsné
krajině začíná životní pouť autorky.

Martina Svobodová – Smích a pláč Afriky:
Svobodová ve své knize poskytuje osobitý a velice otevřený pohled na současnou
Afriku, jak ji zažila během roční cesty.
Ladislav Zigura – Prázdniny v Evropě:
Mladý muž se vydává projet stopem
Evropu, aby poznal všechny zvláštní lidi, co dosud berou stopaře. Kniha
kromě humoru, přináší také fakta.
100 nejkrásnějších míst Evropy:
Evropská města, kulturní a přírodní
památky, zajímavosti a fotografie.
Enid Blyton – Vzhůru na kouzelný strom:
Dobrodružné a napínavé příběhy o dětech a pro děti.
Jeff Kinney – Deník báječného kamaráda:
Humoristické příběhy pro děti.
Udělejte si čas a přijďte si vybrat. Těším se na setkání v knihovně. Otevírací
doba knihovny je v pondělí od 14.00 do
18.00 hodin.
Anežka Novotná, knihovnice

INFORMACE PRO OBČANY
Tříkrálová sbírka 2020
V naší obci se vybralo celkem 9.997,- Kč. Charita Prostějov děkuje všem dárcům
za příspěvky do pokladen Tří králů a koledníkům za pomoc při Tříkrálové sbírce
2020.

Sběr kartonových obalů
V letošním roce 2020 se sběr kartonových obalů uskuteční v tyto páteční dny:
24. 4. 2020
26. 6. 2020
25. 9. 2020
11. 12. 2020
26
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Přehled jednotlivých druhů odpadů
Kód
odpadu

Komodita v tunách

2016

2017

2018

2019

200101

Papír

4,630

4,761

4,507

4,852

200139

Plast

4,039

4,645

5,470

6,060

200102

Sklo bílé

4,204

2,026

1,962

3,255

200102

Sklo barevné

3,909

4,343

5,801

2,869

150105

Nápojový karton
samostatně

0,094

0,105

0,104

0,102

150105

Nápojový karton ve
směsi

---

---

---

---

170405

Železo a ocel

0,452

7,933

3,840

1,65

170402

Hliník

---

0,040

---

---

200301

Směsný odpad

114,359

112,695

100,5668

106,23

150110

Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek

0,140

0,180

---

---

170102

Cihly

9,080

---

4,88

---

170107

Směsi a oddělené frakce
betonu a tašek

---

---

---

9,37

170605

Stav. materiál obs. azbest

1,080

---

---

---

170904

Směsné stavebních a
demoliční odpady

1,340

---

---

---

200121

Zářivky a jiný odpad
obsahuje rtuť

0,005

---

---

---

200127

Barvy, lepidla a
pryskyřice

---

0,120

0,24

0,39

200201

Bioodpad

157,24

---

156,5

157,71

780200

Olověné akumulátory

0,0090

---

---

---

Textil-eco

1,801

---

2,536

2,34

Olej

---

---

0,160

0,225
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Krajská hygienická stanice
OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

Wolkerova 74/6, 779 00 Olomouc, tel. 585 719 111, e-mail: epodatelna@khsolc.cz, ID: 7zyai4b

PRAVIDLA PRO LIKVIDACI
OCHRANNÝCH POMŮCEK
1. Likvidace roušek, filtrů od osob, které
nejsou infikovány nebo nejsou v povinné karanténě: rouška, filtr se vloží do
plastového (igelitového) sáčku, poté se
sáček vloží do dalšího plastového sáčku,
který se zaváže a poté se odloží (vyhodí) do směsného komunálního odpadu.
2. Likvidace roušek, filtrů (kapesníků)
od osob, které jsou v povinné karanténě, ale nemají prokázáno onemocnění
COVID-19: rouška, filtr (kapesník) se
vloží do plastového (igelitového) pytle,
který se zaváže, poté se plastový pytel
vloží do druhého plastového pytle, který se zaváže. Povrch vnějšího pytle by
měl být ošetřen dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel se poté odloží
(vyhodí) do komunálního odpadu.

to zajištěný odpad se doporučuje vložit
do sběrných nádob komunálního odpadu až po 48 hodinách po jeho uzavření.
Obce mohou zajistit speciální sběrová
místa pro likvidaci roušek, filtrů a dalšího materiálu kontaminovaného osobou, která je pozitivní na COVID-19
a je léčena v domácnosti.
4. Likvidace roušek, filtrů a dalšího
potenciálně infikovaného materiálu ve
zdravotnickém zařízení: řídí se provozním řádem jednotlivých zdravotnických zařízení. Na odpad se pohlíží jako
infekční a dle toho se musí likvidovat.

3. Likvidace roušek, filtrů (kapesníků)
od osob, které mají prokázáno onemocnění COVID-19 a jsou v domácím léčení: rouška, filtr (kapesník) se vloží do
plastového (igelitového) pytle, který se
zaváže, poté se plastový pytel vloží do
druhého plastového pytle, který se zaváže, povrch vnějšího pytle by měl být
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