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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem psal,
že tento rok je nějaký zakletý. A to jsem
netušil, co všechno bude následovat.
Média nás podrobně a celodenně informovala o nemoci Covid-19. Vláda
přijala řadu nařízení a omezujících
opatření. Naštěstí v obci nikdo neonemocněl a nemusela být přijata karanténní opatření. Děkuji Vám za dodržování preventivních opatření a nařízení.
Příjemnou skutečností je, že mezi občany nevnikaly zbytečné konflikty, když
někdo zapomněl roušku, nebo ji neměl
úplně správně nasazenou a podobně.
Preventivně byla uzavřena 16. března
mateřská škola, znovu byla otevřena
18. května. Na jednání mikroregionu
Němčicko bylo dohodnuto, aby se mateřské školy otevřely ve stejném termínu a za stejných podmínek.
Citelně se opatření dotkla života v Domově u rybníka, už v únoru bylo přijato doporučení omezení návštěv z důvodu chřipky. Úplné uzavření Domova
z důvodu nemoci Covid - 19 bylo nařízeno od 10.3. do 25.5.2020, kdy začalo
rozvolňování v sociálních zařízeních.
Tato situace byla nepříjemná jak pro
uživatele, tak pro jejich rodiny. Opatření přinesla komplikace všem zaměstnancům. Za dodržování všech nařízení, opatření a obětavý přístup patří
všem zaměstnancům, především v přímé péči, velké poděkování.
Obec se připojila 12. května ve 12,00
hodin k poděkování zdravotnickému
personálu zvoněním v místní kapli.
Zvonění, si myslím, patřilo všem, kteří
se podíleli na zvládnutí obtížné doby.
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Další špatnou zprávou byl požár v Domově u rybníka, kdy v sobotu 4. dubna
začalo hořet v hospodářství Domova.
Naštěstí škoda nebyla velká. Poděkování si zaslouží jednotka dobrovolných
hasičů Víceměřice, pod velením pana
Jaroslava Horáka, která zahájila hašení
ohně a následně asistovala zasahujícím
jednotkám a vytvořila plně technické
zázemí.
Následně prováděli dohlídku nad požářištěm. Poděkování samozřejmě patří všem zasahujícím jednotkám.
V době proti-koronavirových opatření
se nemohla konat řada plánovaných
akcí v obci. Nekonal se ani tradiční
Den Země. Nakoupené stromky k této
příležitosti vysázeli zaměstnanci obce
v Aleji a ve Svodnici. Při této příležitosti rovněž rozmístili ve Svodnici budky
pro zpěvné ptactvo.
Obec pořídila nové odpadkové koše.
Postupně budou rozmístěny k doplnění po vesnici a k odpočívkám v okolí obce. Byla dobudována zastávka
u Molerového, VHP Ivanovice položila
dlažbu pod přístřeškem pro cestující.
Přístřešek zhotovila místní firma MOVYTO s.r.o.
V jarních měsících proběhla demolice
domu č.p. 67, komplikací byla azbestová krytina, která je nebezpečným odpadem a musí být podle zákona řešena
odbornou firmou. Postupně se buduje
parkoviště pro devět aut. Firma Stavitelství Kyselák, s.r.o., pokračuje v druhé etapě fasády na budově mateřské
školy. V době uzavření školky byla pro
menší děti pořízena čtyři houpadla.
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Pracuje se na 1. změně územního plánu, 9. června proběhlo opakované veřejné projednání, nebudou-li další připomínky, změna územního plánu bude
hotová a začne platit koncem září.
Pokračují práce na komplexních pozemkových úpravách. 15. 7. 2020 je
plánováno první jednání s vlastníky
pozemků. Firma GEO-Silesia s.r.o. seznámí majitele se zjištěnými skutečnostmi v terénu. Vlastníci pozemků
zde budou moci také předložit své
představy a požadavky ohledně polí.
Proběhlo výběrové řízení na akci Zeleň v obci, pod názvem „Revitalizace
vybraných ploch v intravilánu obce“,
byla vybrána firma ing. Tomáš Vávra.
Práce budou zahájeny na podzim roku
2020. Výsadba musí být provedena do
30. dubna 2021. Tři roky bude prováděna následná péče. O akci jsem informoval již několikrát, teprve nyní dostává
hmatatelnou podobu.
V listopadu loňského roku jsme podali
žádost na Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci na záměr stavby nového pavilonu DZR v Domově u rybníka.
Naše žádost byla vyhodnocena a přijata
jako jediná v Olomouckém kraji. V květ-

nu jsme obdrželi z MPSV registraci akce
a příslib 26,600.000 Kč na akci. Výstavbu
pavilonu se podařilo zařadit do Středně
dobého plánu rozvoje sociálních služeb
Olomouckého. Vedení kraje nám přislíbilo podporu při jeho realizaci. Nyní začíná boj s časem, do 30. 4. 2021 musí být
vyřízeno stavební povolení.
Proběhlo výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a dokumentaci pro
provedení stavby. Ve výběrovém řízení
zvítězila firma ing. Josef Horák-INEX.
E-ON Distribuce připravuje v naší obci
dva projekty, přeložení nadzemního
vedení do země. V plánu jsou dvě stavby, jedna trasa povede v chodníku od
domu č.p. 132 po dům č.p. 101. Druhá
trasa povede chodníkem a zelení od
trafostanice za domem č.p. 88 po dům
č.p. 82. Termín realizace staveb bude
pravděpodobně rok 2021.
A na závěr mi dovolte, vážení spoluobčané, abych vám všem popřál krásné a pohodové letní dny – snad i klidné co se
mimořádných opatření týká, krásné dovolené a hodně sluníčka a hlavně následující měsíce prožité v klidu a ve zdraví.
Eduard Novotný, starosta obce

Usnesení č. 14/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 27. 1. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Bc. Jarmilu
Zbožínkovou a Luboše Novotného
3. dohodu o ručení obce jako zajištění
úvěru od ČSOB pro Domov u rybníka, p.o.

4.
5.

přijetí úvěru od ČSOB pro Domov
u rybníka, p.o.
žádost o převod pozemků parc.
č. KN 265/4 a 265/5 v k. ú. Víceměřice z majetku státního pozemkového úřadu do majetku Obce
Víceměřice
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6.
7.

plán oprav a investic na rok 2020
rozpočtové opatření č. 1/2020
Obce Víceměřice
8. nepřijetí žádosti pro Domov seniorů Tovačov
9. nepřipojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
10. žádost k vybudování vjezdu k pozemku KN st. č. 38
11. vystoupení z členství ve Sdružení
obcí střední Moravy v olomouci a
z regionální agentury pro rozvoj
střední Moravy
12. plán práce zastupitelstva obce Víceměřice na rok 2020

13. pronájem obecního
č. 136, parcel č. 237/3

pozemku

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. rozpočtové opatření č. 7/2019 Domova u rybníka
6. žádost o pronájem kadeřnictví

Usnesení č. 15/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 9. 3. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele usnesení Bc. Jarmilu
Zbožínkovou a Petra Buriánka
3. rozpočtovou změnu č. 1/2020 mateřské školy Víceměřice
4. rozpočtové opatření č. 1/2020 Domova u rybníka, p.o.
5. rozpočtové opatření č. 2/2020
Obce Víceměřice
6. dokončení autobusové budky
7. vybudování parketu a pódia
v Bloudníku
8. smlouvu o zřízení věcného břemena mezi E-ON Distribuce a Obcí
Víceměřice
9. dohodu o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy,
uzavřenou mezi Městysem Nezamyslice a Obcí Víceměřice
10. dotaci pro charitu Kojetín
4

11. smlouvu o pronájmu nebytových
prostor – kadeřnictví
12. finanční dar pro Svaz tělesně postižených Němčice nad Hanou
13. pojištění právní ochrany s firmou
DAS
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. plán údržby na rok 2020 v Domově u rybníka
6. použití sponzorských darů v roce
2019 v Domově u rybníka, p.o.
7. návrh výsadby obecní zeleně
8. zprávu finančního výboru
9. zprávu kontrolního výboru
10. zprávu kulturního výboru
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Usnesení č. 16/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 20. 4. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Jarmilu Hubenou a Luboše Novotného
3. rozpočtové opatření č. 2/2020 Domova u rybníka
4. rozpočtové opatření č. 3/2020
Obce Víceměřice
5. smlouvu o zřízení vecného břemena mezi E-ON Distribuce a obcí Víceměřice
6. uzavření smlouvu o dílo „Zateplení čísti fasády MŠ Víceměřice –
2. etapa
7. výši nájmu v kadeřnictví a v pohostinství v Bloudníku v době
nouzového stavu

8.
9.

směnu pozemků mezi Obcí Víceměřice a Státním pozemkovým
úřadem
zpracování plánu strategického
rozvoje obce Víceměřice firmou
Envica.cz, s.r.o.

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
4. odkupy a směny pozemků
5.
1. rozpočtové opatření č. 7/2019 Domova u rybníka
2. žádost o pronájem kadeřnictví

Usnesení č. 17/2020 z veřejného zasedání
ZO Víceměřice, konaného dne 18. 5. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1. program jednání
2. ověřovatele zápisu Janu Musilovou a Jaroslava Ryšku
3. rozpočtové opatření č. 3/2020 Domova u rybníka, p.o.
4. stavební záměr na stavbu rodinného domu dle předloženého projektu
5. kupní smlouvu, jejímž předmětem
je koupě pozemku parc. č. 238
6. rozpočtové opatření č. 4/2020
Obce Víceměřice
7. poskytnutí dotace pro Rybářský
spolek Víceměřice, z.s.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

poskytnutí dotace pro SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
poskytnutí dotace pro ZO ČZS Víceměřice, z.s.
poskytnutí dotace pro SH ČMS –
Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice
smlouvu o zřízen věcného břemena
výběr firmy pro veřejnou zakázku „Revitalizace vybraných ploch
v intravilánu obce Víceměřice“
smlouvu o dílo mezi Obcí Víceměřice a firmou ing. Tomáš Vávra,
Kroměříž v rámci zakázky „Revi5
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14.

15.

16.
17.
18.

talizace vybraných ploch v intravilánu obce Víceměřice“
výběr firmy pro veřejnou zakázku
– vypracování projektové dokumentce na akci „Domov u arybníka Víceměřice – pavilon DZR“
smlouvu mezi Obcí Víceměřice
a fimou ing. josef Horák, Kroměříž
na vypracování projektové dokumentce na akci „Domov u arybníka Víceměřice – pavilon DZR“
zrušení plátcovství DPH za Obec
Víceměšřice
neposkytnutí finančního příspěvku pro Svaz tělesně postižených
Prostějov
nesnížení nájemného v prodejně
Enapo

19. nezaslání finančního příspěvku
pro Linku bezpečí
20. smlouvu o nájmu pozemku p.č.
237/16
21. žádost o odkoupení nemovitosti
č.p. 66
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. kontrolu plnění usnesení ZO
2. zprávu o činnosti obecního úřadu
3. zprávu o činnosti mateřské školy
4. zprávu o činnosti Domova u rybníka Víceměřice, p.o.
5. zprávu finančního výboru záměr
Olomouckého kraje o převedení
pozemků

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z naší školičky...
Letošní školní rok byl pro všechny tak
trochu jiný než ty ostatní. Kde by nás
ještě začátkem roku napadlo, že je možné zavřít všechny školy a školky na tak
dlouhou dobu…
Tak, jako většina Mateřských škol
v ČR, byla i naše školička na doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem
uzavřena a to od 16. 3. – 18. 5. 2020. Důvodem byla ochrana zdraví dětí před
virovým onemocněním COVID-19.
Z počátku to dětem, hlavně těm starším připadalo úsměvné, ale za chvíli se
stal opak pravdou. Nejen, že ti starší se
museli doma učit, ale bylo potřeba zaměstnat i ty mladší, protože už se doma
nudili a hlavně jim chyběli kamarádi.
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Přesto, že ve školce byl provoz přerušen, neznamenalo to, že by zaměstnanci školky měli dovolenou. Připravovali jsme pro děti pracovní úkoly, které
jsme všem vytiskli a zavezli domů. Ne
každý má doma tiskárnu a chtěli jsme
pomoci všem a hlavně předškolákům,
kteří se připravovali k zápisům, k povinné školní docházce. Měli jsme velkou radost, když nám někteří rodiče
posílali na faceboku fotky svých dětí
a hotových úkolů.
V budově školky muselo být všechno dezinfikováno, malovala se třída
v 1. patře, uklízelo se na zahradě. Firma
- Hřiště 8D s.r.o. přijela namontovat do
zahrady nové hrací prvky pro děti. A to
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už nám bylo vážně smutno. Na zahradě stojí velký krokodýl, opičí houpadlo,
šnek se skluzavkou a čekají na děti…
Před vchodem do školky vyrostl také
nový vyvýšený záhon, na který jsme
dětem nasadili jahody, pažitku, mátu
a těšíme se, až se budou o něj moci starat a za odměnu smlsnout nějakou jahodu. Je přece potřeba vychovávat pro
obec nové zahrádkáře… Za záhon děkujeme MAS Doloplazy.
Do práce se pustila také firma „Stavitelství Kyselák“ a kolem školky vyrostlo
lešení. Hoši se pustili do další části fasády. Už se nemůžeme dočkat, až bude
mít naše školka nový, krásný kabát.
Jak vidíte, práce bylo víc než dost, jen
pořád hrozné prázdno.
I zápisy na příští školní rok probíhaly
elektronicky, takže bez účasti dětí a rodičů. Na příští školní rok bude školka opět
zaplněná. Z toho máme velkou radost.
Vždyť naše Obec vynaložila spoustu
práce a peněz aby se zde našim dětem
opravdu líbilo. Za to jim patří velký dík.
18. 5. 2020 ráno vyhlížíme, kdo z dětí
přijde do školky jako první. Hurá, konečně jsme se dočkali. Dětí přišlo opravdu hodně a vítání bylo opravdu vřelé.
Děti se na sebe moc těšily a troufám si

říct, že se těšily i na paní učitelky, tetu
Žanetku a tetu Evičku. Přesto, že máme
ve školce drobná omezení, máme radost, že se vše vrací do starých kolejí.
Hned po svačince jsme vyrazili na zahradu a ta radost v očích dětí, když
uviděly nové hřiště, byla prostě neutuchající. Nechtělo se jim ani k obědu.
Snažíme se trávit co nejvíce času venku, aby si to opravdu užily.
Rodiče k nám ještě moc nesmí, pouze
v roušce. Den dětí jsme si tedy oslavili
jen tak sami. Trochu jsme si hráli, závodili a pak jsme se odměnili sladkostmi
a zmrzlinou.
V úterý 16. 6. dopoledne přijel do školky kouzelník Dan Taraba a na zahradě
nám předvedl svá kouzla a balónkovou šou. Děti si to moc užily.
S předškoláky a jejich rodinami jsme se
rozloučili 17. 6. 2020. Tentokrát jsme si
opekli špekáčky na zahradě, počasí se
nám vydařilo. S předškoláky jsme také
přespali ve školce, ale o tom vám povíme až příště.
Školní rok 2019 - 2020 končí v úterý
30. 6. 2020. Letní prázdninový provoz
1. 7. - 10. 7. 2020.
Přejeme všem občanům Víceměřic hezké léto a pohodovou dovolenou.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Víceměřice
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Ze života Domova u rybníka
Víceměřice
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku „Naše
obec, ač se to nezdá, tak zde máme opět
konec prvního pololetí roku 2020. Dovolte nám vás krátce informovat o dění
v naši organizaci.
Začátkem roku jsme pro naše uživatele
naplánovali řadu zajímavých akcí a tak
nám nic nebránilo v tom, tento plán začít plnit. Velkou novinkou je otevření
dřevařské dílny pro naše uživatele.
Koncem ledna jsme pro uživatele
DOZP uspořádali v prostorách košíkárny „Sportovní dopoledne‟. Připraveny
byly různé disciplíny, hry na procvičení
motoriky, občerstvení a na závěr diskotéka. Tato akce se u našich uživatelů setkala s velkým úspěchem, proto jsme se
ji rozhodli pořádat každý měsíc.
V únoru se družstvo stolního tenisu
zúčastnilo turnaje ve Šternberku. Po
postupu ze základních skupin naši uživatelé obsadili druhá a třetí místa finálové skupiny. V tomto měsíci se také
uskutečnilo první muzikoterapeutické
setkání. První muzikoterapie předčila naše očekávání. Empatický přístup
paní lektorky, výborná spolupráce
s uživateli, obsahová stránka lekce, odborné vedení a profesionální vybavení
rozhodlo o navázání dlouhodobé spolupráce.
Dne 22. února se naši sportovci vydali
do Prahy na zápas SK Slavia Praha proti FC Opava. Vstupenky na toto utkání
vyhráli na SENI CUPU v Havlíčkově
Brodě v roce 2019. Uživatelé byli velmi spokojeni, panovala dobrá nálada
a bouřlivá atmosféra.
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Poslední akcí, kterou jsme před pandemií coronaviru stihli v organizaci
zrealizovat, bylo posezení k příležitosti
Mezinárodního dne žen. Při posezení
hrála dechová hudba, byly promítány dobové fotografie a samozřejmostí
bylo výborné pohoštění. V průběhu
posezení obdržela každá žena kytičku.
Od 10. března schválila Bezpečnostní rada ČR zákaz návštěv. V Domově
u rybníka Víceměřice jsme přistoupili
k řadě preventivních opatření. Pro naše
uživatele to znamenalo zákaz vycházet
mimo areál a začít dodržovat zvýšený
hygienický režim. Opatření se také začala týkat všech zaměstnanců.
Při příchodu a odchodu ze zaměstnání
byla pracovníkům měřena tělesná teplota, dále poskytnuta dezinfekce rukou
a ochranné roušky na výměnu, které
jsme si z části zabezpečili svépomocí.
V této nelehké době Domov daroval
ručně šité roušky nemocnici Prostějov
a nemocnici v Brně. Zaměstnanci byli
také testováni rychlotesty na onemocnění COVID-19. Uzavření organizace
mělo největší dopad na naše uživatele,
kteří se náhle ocitli bez možnosti kontaktu s rodinou a tak jsme zrealizovali
možnost spojení přes aplikaci Skype.
Tato vymoženost se po celou dobu
pandemie těšila velkému úspěchu, neboť naši uživatelé své blízké mohli vidět na monitoru počítače.
Od 18. května je nouzový stav v ČR
ukončen a v našem Domově začalo postupné rozvolňování opatření. Všichni uživatelé se nemohou dočkat, až se

Víceměřice

osobně setkají se svými blízkými, ale
i tak nadále pokračujeme v přísných
preventivních opatřeních.
Po dlouhé době trvání nouzového stavu
můžeme opět přemýšlet nad plánováním akcí, jak pro uživatele, tak zaměstnance. Na měsíc červen připravujeme
pro službu DS a DZR v parku Domova posezení seniorů a také myslíme
na naše zaměstnance, kteří se mohou
těšit na Sportovní odpoledne. V měsíci červenci plánujeme také uspořádat
„Sportovní den s taneční zábavou‟ pro
uživatele DOZP. Budeme se snažit pokračovat v běžném životě bez omezení,
navštěvovat koupaliště a kulturní akce.
Všichni nám dáte určitě za pravdu, že
uplynulé období bylo psychicky i fy-

zicky namáhavé a konečně se můžeme
všichni nadechnout a žít život opět po
svém. Všem zaměstnancům patří uznání a obdiv, protože práce v sociálních
službách je náročná a v této složité situaci je jejich společenský přínos neocenitelný.
Vít Fialka, aktivizační úsek a propagace

ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
1. 5. 2020 – 75. výročí osvobození akce
Po dlouhé odmlce v pořádání společenských a kulturních akcí z důvodů
nouzového stavu, který vláda vyhlásila 16. března 2020, jsme se poprvé setkali při vzpomínkové akci. Stále ještě

v malém počtu účastníků a s rouškami,
ale aspoň tak. Naši vzpomínkovou akci
k výročí ukončení druhé světové války
v letošním roce obohatili členové Klubu vojenské historie Dukla Prostějov.
9
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V historických uniformách šli společně
s hasiči a zastupiteli obce průvodem
k pomníku padlých, kde starosta obce
položil kytici, byla vyslechnuta hymna české republiky a na závěr zazněla
čestná salva. I když se tohoto setkání

nemohlo zúčastnit více občanů z obce,
i tak mohu říci, že se vzpomínková
akce povedla.
Jarmila Hubená, místostarostka

Průvod k pomníku padlých

3. 5. 2020 – „Hodový“ fotbal (SK-MEXIKO)
Máme začátek května a stále trvá nouzový stav, ale postupně se začínají jednotlivá mimořádná opatření uvolňovat.
Je možno sportovat ve skupinách do
deseti lidí, shlukování lidí na veřejnosti je také povoleno bez roušek, pokud
jsou dodrženy dané rozestupy. Těchto „dobrých“ zpráv využili fotbalisté
z SK-Mexiko Víceměřice a uspořádali,
jen tak pro sebe, malý fotbalový zápas
o deseti hráčích na malém hřišti u Domova u rybníka. Jak je u nás zvykem,
při hodovém fotbalu hrají proti sobě ženatí a svobodní. I tentokrát tomu neby10

lo jinak. Jen klasická hrací doba zápasu
se zkrátila na dva poločasy o patnácti
minutách. Prostě si jen pro dobrý pocit
a pro oko pár diváků zahrát. I když se
zdálo, že svobodní budou mít výhodu
v menším věkovém průměru, nakonec
více zkušeností a možná i trocha štěstí rozhodlo, že vítězem se stali ženatí.
Doufám, že v příštím roce se hodový
fotbal uskuteční již ve své plné kráse na
velkém fotbalovém hřišti a s pořádným
počtem fanoušků.
Jarmila Hubená

Víceměřice

Svobodní versus ženatí

Nová „Naučná stezka Víceměřice“
O Víceměřicích je asi známo, že jsou
vstřícné ve vztahu k zeleni a přírodě.
Do přírody v katastru obce se snažíme
nenásilně včleňovat prvky, které nám
pobyt v ní zpříjemňují.
V minulých letech jsme rozmístili
v okolí obce šest odpočinkových posezení, čtyři posezení s přístřeškem, nad
obcí se postavila Vyhlídka, nabízející
pěkný rozhled do okolí nebo jsme vy-

robili a osadili přírodní dřevěný můstek na překonání vodoteče. Dalším naším počinem v loňském roce bylo tato
zajímavá místa vzájemně pospojovat
a dostat do podvědomí návštěvníků,
a proto jsme před koncem roku vytvořili a dokončili naučnou stezku s informačními panely. Stezka, která vznikla
na náklady obce s finanční podporou
Olomouckého kraje, má šest zastavení
11
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a délka trasy je asi 4,5 km s výškovým
převýšením 41 metrů. Začátek stezky
je před zámkem a směřuje Březovou
alejí, kolem Brodečky a Boží muky
nahoru na Vyhlídku Kozlov a odtud
zpět k Chatě ve Svodnici, pak procházkou v příjemném polostínu lesoparku
Svodnice ke Kamennému mostu a poté
kolem rybníka zpět k zámku. Po trase
jsou rozmístěny informační tabule, které upozorňují na okolní lokality, pohledy či informace o zajímavostech, které

se v blízkosti jednotlivých infopanelů
nacházejí. Slavnostní otevření stezky
a společnou procházku jsme měli naplánováno na první jarní den, bohužel
naše plány zhatila situace s nouzovým
stavem kvůli koronaviru.
Nový termín pro společné prošlápnutí
stezky jsme našli teď těsně před prázdninami v sobotu 27. června a jak vše
dopadlo, to se dovíte příště.
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA KLUBU SENIORŮ
V obnoveném klubu seniorů proběhla
dvě setkání, měli jsme naplánovanou
řadu akcí a pak nám karanténa omezila naši činnost. Náš klub má zatím
22 členů, bohužel nás nečekaně opustil p. Emil Szentivanyi. Byl to veselý
a upřímný člověk, který každého potěšil s úsměvem na tváři. Čest jeho památce.
Naše činnost spočívá v tom, abychom
se setkávali při stolních a společenských hrách, povídání, vzpomínání,
pozvání na různé přednášky, kulturní
vyžití např. harmonika, zpěv apod. Do
klubu uvítáme nové členy, zápisné na
celý rok je 100,- Kč. Na prvním setkání
nám p. Kočí udělal přednášku z myslivosti, na druhé schůzce jsme oslavili MDŽ, každá žena dostala karafiát
a p. Novotná A. nám předčítala na pokračování ze staré školní kroniky. Obě
přednášky byly velmi zajímavé a poučné, tímto jim děkujeme.
12

Naše seniorky se poprvé zúčastnily
2. ročníku Gulášvar 2020. K naší radosti vyhrály první místo se segedínským gulášem ve složení: p. Jarmila
Balherová, p. Dana Konečná, p. Alena
Novotná, p. Naďa Přivřelová a p. Marie Štvrtecká. Tým s výhry měl obrovskou radost, ukázal, že i v seniorském
věku nepatří do starého železa, že se
ukázaly zkušenosti a kvalita. Děkujeme i ostatním členům klubu seniorů,
kteří spolupracovali s týmem, p. Kočí,
p. Balher. Nesmíme také zapomenout
na sponzory – za krásné zástěry, čelenky, zapůjčení kotlíku a odvoz dřeva,
děkujeme. Jsme rádi, že se senioři zapojují do života obce. Tým seniorek dal
příklad ostatním, že i v určitém věku se
můžeme některých akcí zúčastnit.
Nakonec bychom chtěli oslovit všechny seniory, aby přišli mezi nás.
Za klub seniorů
Marie Štvrtecká, Hana Kalvodová

Víceměřice

Vítězné družstvo Gulášvar 2020

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
4. 6. 2020 Prohlídka zahrádek (ČZS)
Po vynucené přestávce během nouzového stavu vyhlášeného v celé republice kvůli koronaviru, jsme konečně
svolali schůzi zahrádkářského výboru,
kde jsme už odpískali připravené akce
– 14. 3. Gořalka roku, 21. 3. Otvírání
naučné stezky, 25. 3. Přednáška o postřicích a hnojení, Velikonoční dílnička
a 10. – 11. 4. Velikonoční výstava., které
se bohužel neuskutečnili. S optimistickými výhledy do budoucna jsme si
upřesnili a odsouhlasili akce připravované. Jednou z nich je i oblíbená „Prohlídka zahrádek“. Po odsouhlasení ter-

mínu se mi podařilo přemluvit majitele
tří nemovitostí, aby nám umožnili nakouknout pro inspiraci k nim na dvůr
a na zahrádku.
Ve čtvrtek šestého června jsme se pak
sešli ve třetí řade novostaveb před domem p. Romana Krivčíka a p. Evy Matouškové. Po mém přivítání asi třiceti
zájemců o prohlídku jsem předal slovo
p. Krivčíkovi, který přítomné seznámil
s florou, jež se nachází před jejich domem a v zahradě. První dotazy a odpovědi směřovali k několika palmám
podobným yukám, jenž má před svým
13
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domem. Venkovní předzahrádka je
místo obvyklého trávníku „zamulčována“ různě velikými valouny, oblázky
a kamínky, mezi nimiž už se zapojuje
zelený porost z trav, trvalek, levandulí, ibišků či banánovníků. V budování je jezírko, které je už osazeno vodomilnými rostlinami. Venkovní ráz
domu je vytvářen ve stylu zahrádek
v přímořských letoviscích. Záliba ve
floře teplých krajů pokračuje i v zahradě. Najdeme zde již vzrostlý stromek
Kaki tomel, o kousek dál mandloň či
katalpu. Okolí domu a přístupových
cest zdobí květiny, ale dál už zahrada
přechází v sortiment běžných zeleni
pro domácí využití, včetně brambor.
Po obvodu zahrady nechybí ani tradiční ovocné dřeviny – slívy, hrušně,
nektarinky, třešně, meruňka či jabloně.
Pergolu za domem obrůstá krásně nasazená réva. Vedle posezení na terase
je další nádherný posel z jižních krajů.
Dva krásně vzrostlé fíkové keře obsypané plody. Výčet přímořských rostlin
doplňuje vavřín, palmy, banánovníky
či muchovník. Pokud je dobrý rok, dá
se zde stále něco postupně zobat. Před
domem majitelů je ještě kus práce v dokončování úprav, aby vše bylo podle
jejich snů a představ. Budeme jim držet
palce, ať se jim vše podaří a určitě se
zkusíme za nějaký ten rok „zase pozvat“, ať jsme svědky finále úprav.
Po prohlídce v nové ulici na „Pololání“
jsme se přesunuli do starší zástavby
„v kopci“ k manželům Jarmile a Jiřímu
Balherovým. Hned po vstupu na dvůr
jsme dostali „vyhubováno“ od majitele, že jsme vstoupili na dvůr seniorů
bez roušek a hned to napravoval a jednotlivě nás všechny vnitřně dezinfiko14

val jahodovou, medovou či čistou slivovicí. Tento vysoce příjemný způsob
očisty byl všemi přijat. Dvorek Balherů
je oázou pohody. Příjemné posezení
pod sloupovou pergolou v tureckém
stylu, všude přítomné truhlíky s plnokvětými muškáty a dalšími květinami, lavička ve večerním stínu, pečlivě
střižené a tvarované buxusy doplňuje
muškátová lampa či podlouhlé jezírko
s lávkou a rybičkami. Mně osobně na
dvorku zaujal zajímavě vyřešený stůl
či bedna se spoustou bylinek k vaření v pohodlné výšce k trhání. Dvorek
zvolna přechází v okrasnou zahradu
s pečlivě střiženým trávníkem s krásnými dřevinami a houpačkou pro relax. Obloukem se pak projde v klasickou zeleninovou zahrádku s už krásně
narostlou zeleninou pro běžnou potřebu domácnosti. Užitková zahrada je
zakončena ovocným sadem se stromy
s pěkně nasazeným množstvím plodů.
Od Balherů jsme se vydali kopcem dolů
l domu manželů Vlaďky a Joži Horákových. Z ulice dominantní a rozlehlý dům
z sebou skrývá i neméně velký dvůr.
Přestože se jedná o rozsáhlou plochu,
opticky ji zmenšují záhony po obvodu –
s azalkami, pivoňkami, kosatci a dalšími
trvalkami a různobarevnými keři či dekoračními prvky v jednoduchém, ale přesto zajímavém stylu zapadajícím do rázu
venkovského dvora. Vzdušnému prostoru dodávají stín šeřík, kroucená okrasná
vrba či v protilehlém koutě za domem
kvetoucí fialová vistárie zapěstována do
tvaru stromku. Svěží zastřižený trávník
udržuje teplotní pohodu a vlhkost dvora. Bytelná pohodlná houpačka či posezení ve stínu vrby, jistě nabízí příjemnou
atmosféru pro podvečerní posezení. Za
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stylovou cihlovou zídkou s brankou se
objeví ovocná zahrada. Stromy jsou zde
postupně obměňovány, takže zde najdeme od mladých stromů přes plně plodící,
až ke stromkům, jež už patří k pamětníkům. Také na této zahrádce nechybí
bylinkový záhon s kořením pro vaření
anebo volně rozmístěné trvalky jako solitéry. Poslední část zahrady je zeleninová. Spatřili jsme několik odrůd brambor,
nadměrný česnek i cibuli, záhon s posledními zbytky hlávek salátu či kedluben, které k opečovávání střídají papriky
a rajčat nebo záhon okurků, cuket a dýní.
Všechny tři zóny zeleně – odpočinková,
sad i zeleninová jsou velice rozsáhlé a zaberou spoustu času a práce. Ale výsledný
příjemný efekt dokazuje, že práce se zelení je pro majitele jistě koníčkem, neboť se
jim všechny tyto prostory daří udržovat
čisté, svěží a barevné.

Po společné fotografii jsme se vydali
na obvyklé závěrečné posezení a besedu do zeleného domku pod tratí.
Zde už byla prohlídka individuální,
bez průvodce. Postupně jsme se usazovali a dělili se o zážitky z prohlídek.
Občerstvili jsme se klobásou z udírny,
kterou věnují zahrádkáři či chlebem
s čerstvým sádlem a cibulí. Na zapití
bylo pivo, limo či štamprlka jablíčkové.
A samozřejmě nechyběla ani kávička
a rebarborový koláč od paní domu.
jsem moc rád, že se akce letos opět vydařila, sešlo se dost příznivců zahrádkaření, vyšlo nám počasí a hlavně chci
ještě jednou poděkovat manželům Horákovým, Balherovým a p. Matouškové a panu Krivčíkovi, že nám umožnili
nahlédnout do jejich krásných zelených
královstvích.
Petr Buriánek

A co dalšího zahrádkáři plánují?
Před koncem prázdnin 22. srpna bude
naše místní zahrádkářská organizace
společně s územním sdružení ČZS pořádat turnaj okresních zahrádkářských
organizací v pétanque, který proběhne
u nás před zámkem. Přijďte podpořit
naše zahrádkářské týmy. Občerstvení
bude zajištěno.
12. – 13. září se uskuteční tradiční Podzimní výstava ovoce, zelenin a květin.
Přijďte se určitě podívat a přineste nám
i ostatním ukázat své výpěstky nebo
i rarity ze zahrádek. Po skončení výstavy vám jej vrátíme.
A někdy na půlku října připravujeme
premiéru víceměřického bazárku. Naší
vizí je bazárek dětského oblečení, ze

kterého děti už vyrostly, ale i hraček,
knížek, tříkolek, bruslí, ale může být
i dospělácké oblečení, které koronavirus ve skříních zmenšil nebo přebytky
ze zahrady, ovoce, zelenina, medy, svoje řemeslné výrobky a další. Zajistíme
i prodej košíků. Nechce zde komerční
produkty, kosmetiku či drogerii. My
připravíme prostory a prodejní stoly
a vy si sami po celý den budete za svou
cenu nabízet své zboží. Bude zde zajištěno i občerstvení.
No a potom 28. a 29. listopadu adventní
prodejní výstavu. Ale o tom až příště.
Přejeme vám pohodové léto, dobrou úrodu a mnoho zahrádkářských úspěchů.
Petr Buriánek
15
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ
V sobotu 4.4.2020 byl v obci Víceměřice
vyhlášen požární poplach s informací
o hořících balících slámy v areálu Domova u rybníka. Na místo požáru byly
vyslány jednotky Kojetín JPO I, Němčice nad Hanou JPO II, Brodek u Prostějova JPO II, Nezamyslice JPO III, Víceměřice JPO V. Po příjezdu na místo, kde
již probíhalo zmírnění požáru hasícími
přístroji zaměstnanci Domova u rybníka, bylo nutné odpojit elektrický proud
a evakuovat zvířata. Likvidace samotného požáru probíhala hašením vodou

16

z hydrantu a hasičských cisteren za pomoci zaměstnance Domova, který traktorem hořící seno vyvážel a to se následně dohašovalo. V průběhu požáru
bylo zřízeno na rybníku čerpací místo,
odkud se dvěma plovoucími čerpadly
dopouštěla voda do cisteren. Po čtyřech hodinách byl zásah ukončen, požářiště předáno veliteli místní jednotky,
která prováděla osmihodinový dohled.
Luboš Novotný,
člen zásahové jednotky
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Život v době koronavirové –
povídání vážné i nevážné
Byl začátek roku 2020 a navzájem jsme
si přáli všechno nejlepší do nového
roku a hlavně zdraví.
Únor byl neklidný měsíc s vichry
a spoustou deště.
Příroda byla neklidná, jako by chtěla lidem něco říct, jako by chtěla lidi před něčím varovat... A pak přišel březen 2020.
Ulice byly prázdné. Většina obchodů se
zavřela. Auta stála na ulicích. Lidé téměř neopouštěli své domy. A to se dělo
po celém světě, hranice států se zavřely.
Lidé nemohli uvěřit, že se to děje. Bylo
to tak neskutečné.
Již od prosince jsme sledovali znepokojující zprávy z Číny, kde v provincii
Wu-chan potvrdili výskyt nového viru,
covid-19. Zvyšoval se počet nakažených a rostl i počet lidí, kteří nákaze
podlehli. Onemocnění hlásí další země
- Itálie, Německo, Rakousko, Francie,
Velká Británie, Španělsko, USA a další.
U nás jsme v lednu mohli číst titulky
novin – „žádný strach z viru, nejsme
Čína“. „Na epidemii jsme připravení,
máme dostatek ochranných pomůcek“.
Ale pravda byla jiná.
1.3. 2020 byl potvrzen první pozitivní
test v Česku. A onemocnění se šíří dále.
Sledujeme počty nakažených. Zvyšuje
se počet lidí, kteří v souvislosti s koronavirovou epidemii u nás zemřeli.
Kvůli vzrůstajícímu počtu nakažených
vláda provádí řadu opatření. Vyhlašuje
nouzový stav.
10.3. se zakazují všechny akce s počtem
lidí nad 100. No to by ani nebyl český
člověk, kdyby chytře nezareagoval -

byla vyhlášena „akce 99“. Pořadatelé
měli představu, že budou akce pořádat
dále, ale s počtem maximálně 99 lidí.
Ve středu 11.3. se zavírají ZŠ, SŠ, SOU,
VOŠ a VŠ. Od 13.3. se uzavřely ZUŠ.
Od 16.3. většina měst a obcí uzavřela
mateřské školy.
Děti si nejdříve myslely, že mají prázdniny. Rychle ale byly vyvedeny z omylu.
I když nechodily do školy, škola probíhala dále. Studovalo se online z domova nebo rodiče museli chodit pro úkoly
do školy. Někteří si tento způsob výuky
pochvalovali, jiní si nemohli zvyknout.
Hlavně dětem vyhovovalo, že nemusí
brzy ráno vstávat a chodit do školy. Někteří měli problém, aby se vůbec stihli připojit k online výuce v určitý čas.
A tak zatím, co si děti užívaly, rodiče
jakoby začali chodit do školy. Museli se
více věnovat dětem, museli je zabavit
po celý den. A tak asi po měsíci se již šířila na sociálních sítích zpráva – „jestli
budou školy ještě dlouho zavřené, tak
vakcínu na koronavirus najdou rodiče
dříve než vědci“.
Jak se blížily termíny, kdy většinou ve
školách probíhají třídní schůzky, měli
rodiče obavy - jestli se učitelé přijdou
zeptat, jak na tom jsou děti s učením.
Paradoxní bylo, že byly zavřené školy,
ale nákupní centra byla ještě otevřená,
a tak dětí trávily svůj volný čas v těchto
prostorách.
Další omezení vláda vyhlásila od pátku
13.3. Ruší se všechny akce s počtem lidí
nad 30. Zavírají se všechna sportoviště,
kina, divadla, galerie, knihovny, kou17
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paliště, posilovny. Hospody a restaurace musí mít v době od 20,00 hod do 6,00
hod zavřeno. A tak lidé už přemýšleli
jak to udělat, aby stihli vypít svá piva
do 20,00 hod.
Tato opatření platila v pátek. Ale v noci
na sobotu již vláda vyhlásila přísnější
omezení. V sobotu ráno 14.3. jsme se
z rádia dozvěděli, že od 6,00 hod jsou
zavřena všechna restaurační zařízení,
velká nákupní centra, tržnice, divadla,
kina. Nesmí se pořádat trhy, ochutnávky, výstavy, poutě, náboženské akce.
Otevřeny zůstanou jen obchody s potravinami, drogérie, květinářství a lékárny,
hobby markety jen pro podnikatele.
16.3. byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob na území ČR. Původně na
dobu 8 dnů, do 24.3. 2020. Vláda nás
nabádá, abychom chodili jen do práce,
maximálně do obchodu, k lékaři nebo
v nezbytných případech na návštěvu
k rodině k zajištění jejich potřeb. Jinak
máme být jen v práci a pak hned domů.
Ze začátku se to dodržovalo docela
dobře. Počasí ještě nelákalo k pobytu
venku
a kromě obchodů s potravinami a drogerií je většina obchodů zavřena. Není
kam jít do restaurací, do hospod. Zavřená jsou kina, divadla, knihovny,
galerie, zoo, botanické zahrady, sportoviště, sauny, trhy. Kostely jsou sice
otevřeny, ale bohoslužby neprobíhají,
může tam jít člověk sám nebo ve dvou.
Lidí měli omezenou svobodu.
Nastala opatření a všichni jsme doufali,
že nebudou následovat ještě přísnější.
My jsme měli štěstí, že jsme neměli karanténu jako některé obce olomouckého kraje - Uničov, Litovel a další obce.
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Z důvodu rychle se zvyšujícího počtu
nakažených hygienici nakázali úplné
uzavření těchto obcí na dobu 14 dnů.
Lidé nesmí opustit své domovy, vesnice. Uzavřeny jsou i hranice. Do zahraničí se dostanou jen řidiči kamionové
dopravy nebo tzv. pendleři. Lidé se
musí podrobovat kontrolám na hranici
a v případě příznaků onemocnění musí
podstoupit testy na koronavirus a zůstat ve 14 denní karanténě.
Roušky byly povinné nejdříve jen v obchodech, v prostředcích hromadné dopravy, na úřadech, ve zdravotnických
zařízeních.
Krajský úřad Olomouc vyhlásil povinnost nosit roušky všem osobám na
všech místech mimo bydliště již 18. 3.
od 12,00 hod.
Od 19. 3. vychází nařízení vlády platné
od 00,00 hod – zakazuje se všem osobám pohyb a pobyt na všech místech
mimo bydliště bez ochranných pomůcek dýchacích cest – je možné používat
roušky, šátky, šály. Je jednoduché vydat
nařízení, ale kde vzít roušky, když v lékárnách ani v obchodech žádné nejsou.
Nemají je ani v dostatečném množství
zdravotníci a ostatní pracovníci v první
linii. A tak se ukázaly zlaté české ručičky. Kdo uměl alespoň trochu šít, začal
tvořit roušky. Materiál se sbíral doma
– všude se našlo nějaké starší povlečení nebo zbytky bavlněných látek. Internet nabízel velké množství návodu
na šití. Vláda alespoň zareagovala tím,
že povolila otevření galantérií. Někdo
šil, druhý zase roušky roznášel potřebným. Někde se šilo v soukromí, jinde se
lidé spojili a vytvářeli roušky společně
– někteří kreslili, jiní stříhali, další šili.
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A třeba v obci Dolních Pasekách na Liberecku se objevil strom rouškovník.
Členové jedné rodiny věšeli na strom
roušky a kdo chtěl, tak si mohl utrhnout. Na některých místech se roušky
objevily v rouškomatech. V centru Prostějova fungovala rouškobudka.
Lidé si museli sami zajistit ochranu dýchacích cest. Objevovaly se různé typy
roušek, různých tvarů, barev a vzorů.
Česko si prosadilo povinné nošení roušek i proti tvrzení WHO, která prosazovala používání roušek jen pro zdravotníky.
V souvislosti s rouškami se mezi lidmi
zpočátku, kdy byly roušky vzácné, šířily dobré hlášky – „v obchodě se pokladní ptá – budete platit penězi, kartou nebo …. rouškou?“ Nebo – „povídá
pán: potkal jsem doma manželku a ptal
jsem se jí, co tu dělá. Ona: zachraňuji
svět. Šiji roušky“. Mezi pejskaři se povídalo – „konečně už vím, proč se se
mnou můj pes nebaví, když mu nasadím náhubek“.
Všichni jsme nařízení dodržovali a řídili se heslem
„moje rouška chrání tebe, tvoje rouška
chrání mě.“
A doufali jsme, že nebude platit:
„až vám skončí akce rouška - budou
všem odstávat ouška.“
Na 3D tiskárnách se vyráběly ochranné štíty. Vyrábí je některé firmy, které
změnily svůj sortiment nebo i některé
fakulty.
Objetí, líbání nebo potřesení rukou
bylo najednou hrozbou. Každý musel
dodržovat určitou vzdálenost. Na veřejnosti mohli být spolu jen dva lidé. V
supermarketech byly nejrůznější police
prázdné.

Nejzranitelnější skupinou obyvatel
jsou senioři. Aby se zabránilo jejich nákaze, vyhlásila vláda nařízení. Kromě
toho, že jim doporučovala vycházet co
nejméně, upravila prodejní dobu tak,
že v době od 10,00 do 12,00 hod nesmí
v obchodech nad 500 m2 nakupovat
lidé mladší 65 let. To bylo 19.3. – ale už
další den v reakci na protesty došlo ke
změně. A tak od 20.3. v době od 7-9 hod
mohou v obchodech přednostně nakupovat senioři nad 65 let. Co u nás v obchodě - to nebylo tak zlé. Jsme malá
obec, a tak stačilo přednostně obsloužit
v tuto dobu seniory, ale i mladší lidé
si mohli nakoupit. Jinak tomu bylo ve
větších městech a nákupních centrech,
kde se to kontrolovalo. Ani tato doba
nebyla ideální, a tak asi po týdnu došlo k další změně – senioři budou mít
přednost v obchodech v době od 8, 0010, 00 hod. S tím souvisí i historka –„
důchodce se ptá své ženy, kdy tedy
mám jít vlastně nakupovat? A žena
mu odpovídá - včera, dnes a zítra nebo
v sobotu večer a v neděli ráno“. Vzpomínáte na známou scénku I. Janžurové
a F. Holcmanna.
V obchodech musí prodávající zajistit
ochranu rukou – rukavice a desinfekci. Rukavice na jedno použití jsou nedostatkovým
zbožím a jsou k dispozici jen prodavačkám.
Nakupující, který nemá vlastní rukavice,
musí použít igelitové sáčky, které si navlíkne na ruce. Pak vznikají komické situace.
Každý ví, že i dříve byl problém rozdělat
igelitový pytlík na pečivo. Pomáhali jsme si
nasliněním prstů nebo fouknutím do sáčku.
Ale jak to udělat teď, když máme na rukou
igelitový pytlík a ústa zakrytá rouškou?
Margita Mézlová, kronikářka obce
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INFORMACE PRO OBČANY

Výsledky systému EKO-KOM
za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno,
dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe

se daří recyklovat papír, v jeho případě
se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %. Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových
obalů byly loni recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových
obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových
kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla
a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.

Recyklace odpadů
z obalů v systému
eko-kom v roce
2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do
barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že
většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co
mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména
motivují dobrá docházková vzdálenost
a dostatek barevných kontejnerů. Česká
republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím
vytvoření a provozu se podílí průmysl
20

a obce sdružené v systému EKO-KOM.
Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit
své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na
tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko, průměrná docházková
vzdálenost se postupně zkracuje – na
dnešních 91 metrů. Nádobový sběr je
v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu
– někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím
sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

Víceměřice

Nárůst počtu nádob na tříděný odpad v ČR

Vývoj průměrné docházkové vzdálenosti k barevným kontejnerům v čr

„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění
odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme
ze svých domovů v průměru jen 91 metrů,
což je zhruba 133 kroků“, říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš
Grolmus.
21
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Sruktura nákladů systému
EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
konkrétně 88 % představovaly v roce
2019 přímé náklady sběru a recyklace
obalových odpadů. To znamená náklady na zajištění dostatečné dostupnosti
a obsluhy barevných kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpadu
a zajištění jeho využití a recyklace. 70 %
celkových nákladů tvořily přímé platby
obcím za zajištění zpětného odběru obalových odpadů a sběrné sítě, a za jejich
předání prostřednictvím svozových firem k dotřídění a zpracování. Desetina
celkového rozpočtu pak připadla na náklady na dotřídění těchto odpadů na
třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné suroviny. V případě
některých obtížně využitelných odpadů,
pak musela společnost EKO-KOM finančně podpořit i samotnou recyklaci.
Loni to byly zejména barevné plastové
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fólie a další druhy plastů, které na trhu
druhotných surovin nemají prodejní
hodnotu a také recyklace nápojových
kartonů v papírnách, které bylo nutné
v loňském roce finančně podpořit. Na to
připadlo 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba 2 % pak byla použita na tvorbu finanční rezervy, která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly
a pravidelných auditů. Tyto aktivity
loni tvořily 5 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta, environmentální vzdělávání žáků, oslovení
spotřebitelů a další činnosti vedoucí
ke správnému a efektivnímu třídění
odpadů v ČR, představovaly loni 4 %
celkových nákladů. Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů
a zbylá 2 % činily vlastní náklady na
administrativu společnosti.
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PŘIPRAVOVANÉ AKCE
11. 7. 2020
25. 7. 2020
8. 8. 2020
5. 9. 2020
12. - 13. 9.

MEXIKO CUP – 14. ročník Memoriálu Antonína Dostálíka
Pyžamová párty
Turnaj v petanque
Soutěž mládeže a veteránů SDH
Výstava ovoce, zeleniny a květin
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