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Naše obec

Vážení spoluobčané,
Vážení čtenáři,
letošní rok pokračuje v mizérii roku
loňského. Místo užívání si zimních radovánek a nyní slunečného nástupu
jara, nás však protiepidemická opatření zavřela doma. Utlumil se jakýkoliv
společenský život. Nemá cenu ani vyjmenovávat, co vše se v prvním čtvrtletí neuskutečnilo.
Na konci roku nám parlament schválil několik zásadních zákonů. Byla
schválena řada daňových návrhů,
snížena řada daní, což se projeví na
příjmu rozpočtu obcí a krajů, ale na
druhé straně – vláda zvyšuje výdaje.
Některé souvisí s řešením krizové situace v době mimořádných opatření, ale
řada výdajů nemá s covidem nic společného. S předpokládaným snížením
příjmů zastupitelstvo počítalo v obecním rozpočtu na rok 2021. Čas ukáže,
zda se odhad potká se skutečností.
Významným zákonem schváleným
před koncem roku byl zákon č. 541/2020
Sb. o odpadech. Nový zákon přenáší odpovědnost za produkci odpadů na občany a obce. Naplňování zákona si vynutí
zvýšení poplatků za likvidaci komunálních odpadů. Jedinou možností je důkladně třídit a snižovat množství všech
produkovaných odpadů. Myslím, že
na tuto situaci nejsme připraveni. Česká republika nemá strukturu a kapacity
podniků, které recyklují. Naplnění hesla
„Odpady jsou zdroje“bude nákladné.
Při této příležitosti chci poděkovat všem
občanům, kteří do konce měsíce března
zaplatili poplatky za likvidaci komunálního odpadu a využili přitom elektronické bankovnictví.
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Významnou skutečností v zápase s covidem-19 bylo zahájení vakcinace pro
občany 80+. Obec všechny občany
v této věkové skupině na možnost očkování upozornila a nabídla možnost
registrace a přihlášení termínu očkování. Tuto možnost nabízíme i v druhé
vlně očkování 70+. Zájemci se mohou
zaevidovat v centrálním registru, a pak
budou očkováni v očkovacích centrech
nebo u svého praktického lékaře, a pak
budou očkováni v ordinaci lékaře.
Podmínkou je však dodávka vakcín do
ordinace lékařů, což jak všichni víme,
má zpoždění. Obec jednala s obvodními lékaři i s lékárnou v Němčicích nad
Hanou a nabídla pomoc při organizaci očkování občanů Víceměřic. Lékaři
z ordinací v Dolopazích a Němčicích
jsou do vakcinačního programu Olomouckého kraje přihlášeni.
Pro rok 2021 máme rozpracováno několik dotačních titulů. Bude se dokončovat projekt zeleně v obci. Dokončí se
práce na plochách, které byly na podzim osázeny stromy a rostlinami. Dále
byla schválena dotace na výsadbu 13
ks muchovníku „Ballerina“ a 8 ks javoru „Hubers elegant“ na parcele 241/6
kolem chodníku, tak jak to umožní
inženýrské sítě. Výsadba bude realizována na podzim. Čekáme, jak úspěšné
budou žádosti o vybudování parkovací plochy po zdemolovaných domcích
a rekonstrukce komunikace – panelky
od Domova po OH-Mont. V současné
době probíhá výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDH
Víceměřice.

Víceměřice

Největší a nejzásadnější investicí je akce
Domov u rybníka Víceměřice – pavilon
DZR. Jedná se o výstavbu nového pavilonu pro službu domov se zvláštním
režimem, vzniknou nové prostory pro
36 klientů s kompletním zázemím. Budova bude postavena po demolici stávajícího hospodářského objektu. V současné době se řeší stavební povolení. Je
vyhlášeno výběrové řízení na přípravné práce, přeložení kotelny a demolici budovy. Následně bude vyhlášeno
výběrové řízení na stavbu. Celkové
náklady podle projektové dokumentace se blíží 65 mil Kč. Tato velká stavba bude financována ze zdrojů MPSV,
rozpočtu Olomouckého kraje, rozpočtu
obce, úvěru. Připravujeme zahájení veřejné sbírky, je založen transparentní
účet u ČSOB. Sbírka je řádně nahláše-

na a zaevidována. Chceme věřit, že se
podaří část prostředků sesbírat a snížit
podíl nákladů obce.
Mnozí se ptají, co se děje s místností
vedle obchodu. Bývalý obchůdek byl
předán k hospodaření Domovu a probíhá zde rekonstrukce. Po stavebních
úpravách zde bude přemístěna prodejna košíkářských výrobků a drobností,
které v rámci terapie vyrábí klienti Domova u rybníka. Přemístění je podmínkou pro připravovanou I. etapu opravy
košíkárny, v plánu je rekonstrukce kotelny, šaten, sociálního zázemí.
Na závěr mi dovolte, abych vám všem
popřál blízký konec omezujících opatření. Přeji vám krásné, pohodové, opět
trochu zvláštní, velikonoční svátky.
Eduard Novotný, starosta obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ve školce je smutno...
Ještě začátkem roku jsme si všichni
mysleli, že se Covid naší školce vyhýbá
širokým obloukem. Snažili jsme se dodržovat veškerá hygienická opatření,
abychom ochránili děti i učitele před
možnou nákazou. Do školky chodily
téměř všechny děti a vzdělávání probíhalo hezky podle Školního vzdělávacího plánu, pouze bez účasti rodičů.
V únoru jsme se už neubránili... Ve
školce se vyskytlo několik pozitivních
dětí a bylo nutné nastoupit dvakrát do
karantény. Sotva jsme nastoupili do
školky, tak přišlo od 1. 3. 2021 plošné
uzavření všech školek z důvodu nařízení vlády.
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Tak je zase ve školce pusto, prázdno
a smutno. Zaměstnanci školy pracují na úklidu a dezinfekcích, účastní se
on-line školení, zdobí školku a dělají
administrativní práci. Dětem zajišťujeme distanční vzdělávání, aby mohly
pracovat alespoň doma a byly dostatečně připraveni na zápis do základní
školy. Ve školce také chystáme zápis
k předškolnímu vzdělávání, který se
uskuteční rovněž v elektronické podobě, a to v období 3. - 14. května 2021.
Všichni doufáme, že se situace brzy
zlepší a zase se všichni a ve zdraví
shledáme.
Jitka Tihelková, ředitelka MŠ

Ze života Domova u rybníka Víceměřice
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku
„Naše obec“,
ač se to nezdá, tak i v této nelehké době
běží čas velmi rychle a nikdo z nás ho
nezastaví. Je tomu již rok, kdy se potkáváme s různými opatřeními a omezeními. Kulturní a společenský život je
takřka sražen k zemi. Nejvíce to však
poznamenalo naše uživatele, kteří byli
na dlouhou dobu odtrženi od osobního
kontaktu se svými nejbližšími.
NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ
V současnosti jsou návštěvy v Domově umožněny přes rezervační systém
organizace. Návštěvu je nutné předem
telefonicky domluvit u vedoucí sociálního úseku paní Bc. Aleny Skřivánkové (tel.: 582 305 233, 775 401 131).
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VOLNÝ ČAS
Svůj volný čas tráví uživatelé na jednotlivých odděleních tak, aby pokud
možno nedocházelo ke kontaktu s uživateli jiných oddělení. Populární je
hraní společenských her, čtení z tisku
a sledování TV. K pohybu na čerstvém
vzduchu slouží zámecký park a pro
sportovce tělocvična.
POHÁDKY NAŠICH BABIČEK
Nově využíváme multimediální komunikaci, jako prostředek pro mezigenerační propojení v sociálních službách.
Přišli jsme na způsob, který nám umožní zrealizovat setkání dětí a seniorů
alespoň alternativní formou. V Domově tak vznikl nový projekt „Pohádky
našich babiček“. Ve zkratce: Seniorky

Víceměřice

předčítají klasické české pohádky na
videokameru, ze záznamu vytvoříme
v počítači krátký film, který poté pomocí sociálních sítí a internetového
portálu YouTube zprostředkováváme dětem. Nápad vznikl především
proto, že chceme navázat mezigenerační spolupráci s MŠ ve Víceměřicích. Za tento skvělý nápad patří
velké poděkování paní Bc. Věře Bardoňové, vedoucí aktivizačního úseku
a také celému týmu, který je v projektu zapojen.
MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
8. března jsme na Domově pro seniory
a Domově se zvláštním režimem osla-

vili Mezinárodní den žen. Seniorky
byly obdarovány karafiáty a v odpoledních hodinách si daly kávu a sladké
pohoštění.
CO PLÁNUJEME
Na letošní rok máme pro naše uživatele i zaměstnance připraveno mnoho
zajímavých akcí. Musíme se však řídit
současnou epidemiologickou situací
a pevně věříme, že se nám velká řada
akcí podaří zrealizovat a uskutečnit.
Dění v Domově u rybníka Víceměřice
můžete sledovat na sociálních sítích organizace.
Vít Fialka,
aktivizační úsek
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
8. 3. 2021 – Mezinárodní den žen (ČZS)
Letos, s půldenním předstihem, popřáli zástupci svým kolegyním – „přítelkyním“ – zahrádkářkám, k jejich svátečnímu dni – MDŽ.
Jako malé poděkování jim předali přáníčko a primulku, která je prvním poslem blížícího se jara.
Jelikož máme prostor, můžeme si
dát i trochu teorie o vzniku svátku.
Mezinárodní den žen je celosvětově uznávaný svátek k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908, kdy
8. března proběhlo velké shromáždění
za volební právo žen.
Od roku 1975 je svátek oficiálně uznán
OSN a je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Tento svátek byl u nás více zpolitizován
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a vytlačil do pozadí apolitický květnový Den matek, který vzdává poctu
matkám a mateřství.
Od roku 1989 jsou u nás slaveny znovu
oba svátky.
A proč zahrádkáři přejí 8.března?
Pomíjíme politické významy, ponecháváme jen rovnoprávnost a spravedlnost. Ne všechny ženy jsou matky –
nemůžou, nechtějí nebo mají svůj život
jinak, ale stále jsou to ženy. A i naše
mladé členky by byly ochuzeny, neboť
jsou to zatím jen dívky, ale během chvíle se změní v mladé slečny a za další
chvilku v ženy... proto preferujeme
k předání kytiček všem našim ženám –
MDŽ.
Petr Buriánek

Víceměřice

ZE ŽIVOTA ZAHŘÁDKÁŘŮ
Významné ocenění pro p. Brandstettera (ČZS) (OÚ)
V prvním březnovém týdnu jsme měli
milou povinnost popřát zakládajícímu
členovi a bývalému
dlouholetému předsedovi naší víceměřické zahrádkářské
organizace,
panu Vladimíru
BRANDSTETTEROVI,

k neuvěřitelným 97
narozeninám. Kromě dárků od obce
a místních zahrádkářů, jsme mu mohli
předat i významné
vysoké ocenění od
republikové
rady
ČZS – Stříbrnou
medaili za zásluhy
o rozvoj zahrádkářství.
Návštěva bohužel
proběhla kvůli koronaviru za přísného
dodržení hygienických podmínek jen
krátce, takže nebyl
ten vhodný čas na
přátelskou besedu.
Ještě jednou Vám
proto i touhle formou
gratulujeme
a přejeme spoustu
zdraví.
Petr Buriánek
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Zahrádkářské okénko
Máme tu jaro a s ním spojené práce na našich zahrádkách. Jelikož jsem spojen
se zahrádkářskou organizací, tak se mně mnozí z vás ptají na to či ono. Přiznám
všem otevřeně, že nejsem odborník a když poradím, je to něco, co jsem někde
okoukal, vyčetl nebo vypozoroval a funguje mi to. Takže spíš výsledky z mé praxe. Teď uvedu pár nejčastějších otázek a odpovědí, které berte spíš jako informativní.
Bělení stromů – podle knih to oddálí kvetení, protože bílý kmen se méně zahřívá. Podle mě to má nějaký význam, ale asi až od průměru stromů 7 cm a více
(slabší kmínek se prohřeje teplým vzduchem stejně). Kmen stromu se řádně očistí
ocelovým kartáčem, aby se oloupaly kousky staré kůry, za kterou se většinou
skrývají škůdci. Poté strom natřeme – ani řídkým (stéká), ani hustým (odloupne se), ale přiměřeně hustým rozpuštěným vápnem, až po první větve. Řádně
vyplníme všechny pórky, čímž případné škůdce spálíme, kmen se bude méně
zahřívat a v neposlední řadě to vypadá i na pohled tak nějak odborně a zároveň
tím vyhecujeme sousedy.
Předjarní řez a střih stromů – podle starých rad se v zimě řeže pro dřevo (jelikož strom bujně obrazí) a v létě pak pro úrodu. V zimě odstraňujeme dle potřeby velké a suché větve a vlky. Tvarujeme stromky s tím, že dlouhé letorosty
zkrátíme maximálně o třetinu – tím dosáhneme, že se výhon začne větvit. Pokud
ustřihneme víc, pravděpodobně nám opět vyroste jen na konci dlouhý výhon.
Dále vystříháváme větve, které rostou dovnitř korunky. Řídím se zkušeností od
uznávaného odborníka Stanislava Pelešky, který vysvětlil řez polopatě: „V zimě
uříznete větev, na které bylo tisíc listů, míza, která se stáhla do kořenů, si tak na
jaře musí vytvořit nové šlahouny, aby zase měla kam dát tu mízu pro tisíc listů.“
Zjednodušené, ale funguje to tak. Proto po silnějším zimním střihu či řezu, se doporučuje řez letní, do konce června, max do půlky července, kdy odstřihnete nové
šlahouny, které se vám nehodí a ty vhodné pro další růst zakrátíte. V létě na nich
ještě znovu krátký šlahoun opět vyrazí, ale to už potom bude plodné dřevo, na
kterém už v příštím roce může být i plod. Další zimu už můžete udělat jen takový víceméně kosmetický udržovací střih. A kdy stříhat? Jabloně téměř kdykoliv,
hrušně v předjaří, švestky a ryngle – po sklizni, zjara jen sem tam nějakou větvičku, a to nejlépe za květu; meruňky a broskve taktéž za květu či po sklizni – i když
u meruněk jsem v řezu hodně opatrný, stříhám jen v nezbytně nutném případě.
Třešně se doporučuje stříhat a zmlazovat při sklizni – uřežete si větev i s plody…
Přihnojování stromů a révy – dle velikosti stromu po obvodu koruny, nebo ve
vzdálenosti kolem metru od kmínku, přihnojujeme tzv. pod rýč. Na třech až čtyřech místech zaryjeme rýč, podzvedneme zeminu a pomocník nám tam nasype
čtvrt až půl uhelné (úzké) lopatky hnojiva (pro ty co už si nepamatují uhelnou
lopatku je to tak 20-30 dkg) dle velikosti stromu, pak se zemina uloží a přimáčk8
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ne. Doporučuje se NPK nebo CERERIT – kombinovaná hnojiva, která obsahují
vyvážené směsi prvků. Vhodnost a přesné dávkování vyčtete na obalu.
Údržba běžných zahradních trávníků – několik let už trávníky vyčesávám vertikutátorem bez koše a následně posbírám a srovnám rozcuchaný trávník sekačkou do koše. Opravdu se trávník provzdušní, krásně to odstraní a vyčeše mech
a loňský mulč z trávy. Pokud je mechu příliš, doporučuje se postřik Zelenou
skalicí. Postřik lze nahradit i poněkud složitějším ale taktéž účelným způsobem.
Skalici můžeme smíchat s hnojivem na trávník a konví přes kropítko celou plochu pokropíme. Máme zároveň ošetřeno, pohnojeno i zalito. Pozor s kropením
blízko obruby a dlažby – skalice zanechává žluté fleky.
Rada platí pro nás běžné uživatele zahrad. Ti, co si pěstují přesně střižené trávníky s pravidelnou třídenní údržbou a závlahou, bez kousku plevele mají svůj přesný postup k údržbě přesně nacvičeny a nastudovaný a naše rady nepotřebují…
Já osobně preferuji trávník nízký, luční, celoročně od jara až do podzimu kvetoucí, se sedmikráskami, fialkami, plicníkem, jetelíčkem a dalšími drobnými kvítky,
nad kterým se po celý den pohybují motýli, včelky, čmeláci a další živí tvorečkové, seču až má trávník kolem 8-10 cm nebo vyrazí vyšší druhy trav, tak jedenkrát
za měsíc, v případě vlhkých let častěji… Trávu nesbírám, ale nechám na zemi jako
jemný mulč, a jelikož nekropím, omezuji tím výpar vody z trávníku.
A pak jsou zahradní trávníky luční, užitkové, na seno, které se sečou 2-3x za sezonu. Zde už je nebezpečí většího výskytu klíšťat pro děti i zvířata. Proto, kdo
neděláte seno, tak ho doma moc nedoporučuji.
Hnojení trávníku – doporučuje se jednou za čas pohnojit speciálním trávníkovým hnojivem, které je podle mne zbytečně drahé. Klidně ho nahradí i výrazně
levnější NPK nebo CERERIT, které také obsahuje potřebné prvky: draslík pro
kvalitní kořeny, fosfor pro bohaté kvetení a tvorbu semen a dusík na podporu
růstu, stopově obsahuje i vápník a další potřebné prvky. Dříve používaný ledek
moc nepreferuji, ten je spíš pro bohatší nárůst hmoty…
Postřiky v zahradě – nejsem jejich příznivcem. Chci si na zahrádce utrhnout možná někdy nedokonalý plod, otřít ho o gatě a sníst. Můžu si to dovolit, protože je
bez chemie. To chemické, dokonalé ovoce a zeleninu si můžu koupit v supermarketu, a nemusím kvůli tomu doma celý rok opečovávat zahradu. Platí, že doma
vypěstované je sice to nejdražší, ale obsahuje v sobě kromě vitamínů i lásku, péči
a radost, kterou máme ze své úrody…
A jeden starý ftípek: Víte, jak poznáte Eko ovoce? Má v sobě červíka.
Jedno z posledních témat je – Voda v zahradě. Už jste svedli vodu ze střech do
barelů, či odtokovými hadicemi ke stromům? Výborně!!!
Zahrada a stromy Vám budou vděčné. Každé kapky, která jde ze střechy do kanalizace a potoka a odteče pryč z krajiny, je věčná škoda…
Tohle bylo mých pár odpovědí na otázky, které jsou ke mně směřovány. Přesné rady a instrukce dnes naleznete v každém časopisu či internetu. Ale jak ří9
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kal klasik Cimrman: „Může se vám to nelíbit nebo se mnou nesouhlasit, ale to
je asi tak vše, co proto už teď můžete dělat.“
Přeji Vám dobrou zahrádkářskou sezonu a bohatou úrodu s využitím Vašich
vlastních osvědčených zkušeností. A pokud k něčemu bude i nějaká moje drobná
zkušenost z textu, budu rád…
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA SK-MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Citát: „Neobviňuj svět. Najdi řešení.“
Sri Chinmoy

Obr.1: Hřiště – travnatá plocha
S jarem obvykle bývá fotbalová příprava v plném proudu, ale jelikož se
už rok potýkáme s různými omezeními, tak i s fotbalem je to v současnosti
vše jinak, než je zvykem. Ale to dnes
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už nikoho nepřekvapí, je to už takový
standard - omezení, opatření, zákazy
a pořád něco na „hubě“. Ale jak se říká
„věř a bude líp“ a také „všechno zlé je
k něčemu dobré“ a na každém z nás
je, jestli budeme více oplývat pesimismem nebo optimismem.
V prosinci 2019 a v lednu 2020 jsme
ještě stihly uspořádat obecní zabíjačku a ples a v létě tradiční turnaj v malé
kopané Mexico cup 2020. Letos už nám
situace uspořádat zimní radovánky neumožnila, tak zbylo více času pro nás
samotné, naše rodiny a nejbližší.
Ale že není nic vidět nebo slyšet neznamená, že spolek nežije! Jednou
z hlavních událostí v obci, respektive
v Domově u rybníka je připravovaná výstavba nového pavilonu. Zdá se,
že se nás to jako fotbalistů netýká, ale
opak je pravdou. Musíme se rozloučit se stávajícím zázemím šaten, které
musí ustoupit novému záměru. Ale tím
kopaná u nás nekončí! Hřiště se výstavba nedotkne a zázemí šaten je plánováno vytvořit na novém místě s pomocí
mobilní buňky a stanů.
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Protože věříme, stejně jako Okresní
sdružení ČUS Prostějovska – malá kopaná, že omezení pominou a fotbalová sezóna se na jaře rozjede, tak jsme
již podali přihlášku do soutěže. Dále
plánujeme brigádu na hřišti – na jarní
úpravu travnaté plochy, kdy dokon-

číme podzimní započaté práce. Samozřejmě i tradiční letní turnaj v malé
kopané máme na paměti, popř. i další
akce, umožní-li nám to situace.
Michal Hamala,
místopředseda spolku

Život prostě neběží tak, jak si zrovna
přejeme nebo představujeme
Protiepidemická opatření proti šíření
nemoci coronaviru utlumila silvestrovské oslavy.
Po dlouhé době se stalo, že hasiči měli
klidný Silvestr. Nemuseli od rána za
každého počasí chystat stany, stoly,
ozvučení, udírnu. Paní Horáková ani
já jsme nepřipravovaly oblíbené sladkosti. Nevařil se grog ani horký čaj.
Na večerní procházce, na kterou jsme
si vyšli tak, abychom se stihli vrátit do
21,00 hod, jsme procházeli liduprázdnými ulicemi. To, že proběhly Vánoce,
nám připomínaly ozdobený stromek
a betlém před obecním úřadem, okna
s rozsvícenými světýlky. Došli jsme až
před Domov u rybníka. Na prostranství bylo prázdno, smutno. Vzpomínali jsme jaké to bylo před rokem. Před
17,00 hod se prostor zaplnil davy lidí
nejen místních ale i z okolních obcí.
Lidé se těšili na setkání s ostatními.
Zdravili se s těmi, které třeba dlouho
neviděli. Navzájem si přáli do nového
roku. Přáli si hlavně zdraví. A to jsme
ani netušili, jak důležité toto přání
v příštím roce bude. Na Silvestra 2019

bylo krásné jasné počasí, a tak ohňostroj byl krásně vidět.
Při sledování počasí na Silvestra 2020
jsme si říkali – jak by asi dopadl?
Přece jen byla po celý den mlha, která sice nebyla hustá, ale přece byla.
Byl by stejně krásný jako ten loňský?
A tak příchod nového roku očekávala většina občanů doma v nejužším
rodinném kruhu. Ten, kdo má rád
ohňostroje, se také dočkal. Před některými domy občané odpalovali své
soukromé ohňostroje. V r. 2020 nebyl
organizován ani každoroční výšlap
na Kozlov. My jsme si ho připomněli na Nový rok. Z tepla domova jsme
z okna pozorovali krásný ohňostroj,
který někdo odpaloval nad Svodnicí.
Viděli jsme záblesky, ale rány jsme
slyšeli jako z dálky.
Tříkrálová sbírka v loňském roce
byla úspěšná. Obcí procházeli koledníci a podařilo se jim vybrat téměř
10 000,00 Kč. Nepříznivá epidemiologická situace způsobila, že tříkrálové koledníky jsme mohli letos přivítat jen online a příspěvek odeslat
11
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pomocí SMS nebo DMS na charitu
Prostějov.
Vzpomínat jsme mohli i 3. víkend
v lednu. Jaký by byl asi hasičský ples?
Podařilo by se zaplnit košikárnu? Jaké
překvapení by si pro nás přichystaly
„naše ženy se svým předsedou“? Překonaly by úspěch loňského vystoupení
aquabel?
A co naše děti z mateřské školy? Jaké
by si vybraly téma na dětské šibřinky? Určitě by nás překvapily a potěšily svým vystoupením: Za odměnu
bychom jim připravili řadu soutěží,
malou i velkou tombolu s krásnými
dorty paní Horákové a p. Antoníčkové.
Smutní byli určitě i pořadatelé, kteří
tak přišli o svou pravidelnou soutěž,
o které jsem přemýšlela téměř celý rok.
Snad tedy příště.
I navzdory pandemii jsme vloni pěstovali, sklízeli a pak zpracovávali úrodu
na zahrádce. Naše zelí, okurky, čalamády, marmelády, kompoty a další dobroty mohli ale ochutnávat a posuzovat
jen nejbližší rodinní příslušníci. Chyběla nám zeliáda, která měla v r. 2020 rekordní návštěvnost. Snad ji zahrádkáři
překonají v r. 2022.
O své setkání přišli letos i senioři. Na
pravidelných setkáních mají možnost
se potkat se spoluobčany a představiteli obce a Domova u rybníka, kteří je
informují o dění v obci. Těší se na zábavný kulturní program. Oblíbenou
částí bývá vystoupení pánů Gazdaga
a Dostála, kteří rozezpívají celou košikárnu. Setkání určitě většině seniorů chybí. Hlavně v této době, kdy je
omezen pohyb obyvatel. Snad se již
12

situace brzy zlepší a setkání se uskuteční.
V únoru jsme se nemohli ani pobavit
na 3. maškarním plese jako MEXICO,
který pořádají fotbalisté SK Víceměřice
Mexiko, z.s.
Obcí neprošel ani průvod masek, který občany zve na masopustní veselici.
I když se mi zdá, že jsem zahlédla policajta projít kolem oken, ale nejsem si
jistá. Koblihy jsme ochutnávali doma
sami. Sekaná od paní Horákové nebyla. I když nebyla pochována basa Barborka, tak bychom měli všichni dodržovat 40denní půst. No dodržovat to,
že nechodíme na společenské a kulturní akce, nám v dnešní době restrikcí nedělá žádný problém. Horší už to bude
asi s tím půstem v jídle.
Stejně jako loni tak ani letos jsme nezjistili, kdo má nejlepší kořalku. Zvítězili
by domácí pěstitelé nebo by ceny putovaly do okolních obcí? Pokud se kořalka nevypije, určitě se nezkazí. A tak
o to více vzorků bude r. 2022.
A co nás čeká dále. V novinách už se
objevují titulky „ ani letošní Velikonoce
nebudou normální“. Vypadá to, že ani
letos nebudou chodit hrkači, pomlázka
bude jen v rodině. Vzpomeňme si na
1. vlnu epidemie. Často jsme si říkali –
spolu to zvládneme.
Nezbývá nám než dodržovat všechna protiepidemická opatření a doufat,
že se situace zlepší a náš život se vrátí
k normálu.
Vždycky všechno dopadne dobře.
A když nedopadne, tak to ještě není
konec.
Margita Mézlová,
kronikářka
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Epidemie koronavirového onemocnění
V březnu to byl rok, co začala epidemie
virového onemocnění způsobené koronavirem SARS-CoV-2 v Česku, která
je součástí celosvětové pandemie Covid-19. Ta vznikla v 12/2019 na území
Číny ve městě Wu-chan. Nemoc se následně začala rychle šířit i mimo Čínu.
U nás byly první tři případy onemocnění potvrzeny 1. 3. 2020.
První případy se u nás potvrdily u lidí,
kteří se vraceli z lyžování z Alp /Itálie/. Rychlý nástup byl poznamenán
kritickým nedostatkem ochranných
pomůcek. Průběh epidemie od března do června 2020 jste si mohli přečíst
v časopise Naše obec, ročník 2020, číslo
2. První úmrtí u nás v souvislosti s onemocněním Covid bylo hlášeno dne
22. 3. 2020. Jednalo se o 98-letého pacienta. 29. 3. bylo oznámeno první úmrtí
z řad zdravotníků – 48-letá zdravotní
sestra, která se nakazila od pacienta
v Pražské Thomayerově nemocnici.
Ke dni 12. 3. 2021 bylo celkem testováno 5 793 244 osob, nakažených bylo
1 392 108. Aktuálně nemocných bylo
164 154 lidí. Hospitalizovaných bylo
8 742 lidé. Uzdravilo se 1 204 871 osob.
Zemřely 23 083 osoby.
Ke dni 12. 3. 2021 bylo naočkováno plně
/ 2 dávkami / 296 424 lidí a částečně
456 260. První vlna epidemie v Česku
vyvrcholila 12. 4. 2020, kdy bylo pozitivně testováno 4750 osob. Pak počet
nakažených klesal a v průběhu května – června se počty lidí pozitivně testovaných ustálil na 2000-2500 osob.
Došlo k uvolnění protiepidemických
opatření. Mohli se konat některé akce.

Připomínka 75. výročí osvobození naší
obce se uskutečnila ještě s omezeným
počtem účastníků. Stejně i hodový fotbal byl jen na malém hřišti u Domova
u rybníka s omezeným počtem hráčů
i diváků. 4. června se zahrádkáři sešli
na prohlídce zahrádek. 14. 6. 2020 proběhl 2. ročník Gulášvar.
26. 6. 2020 proběhlo odložené otevírání naučné stezky. V červenci jsme
se setkali ve Svodnici na Pyžamové
párty, v srpnu pořádal ČZS turnaj
v petanque.Hasiči uspořádali 5. 9. hasičské závody ráno pro mladé hasiče
a odpoledne pro veterány. Akce Mikroregionem na kole se sice konala, ale
nebyla určena dojezdová obec. V naší
obci současně s touto akcí proběhla
Výstava ovoce, zeleniny a květin. Již
koncem srpna 2020 se znovu začal zvyšovat počet nakažených a objevovala
se hlavně lokální ohniska /Praha, Frýdek-Místek, Brno, Karviná, Důl Darkov/. Koncem srpna bylo 106 ohnisek
nákazy. Denní nárůst se dále zvyšoval.
Dne 23. 10. 2020 bylo pozitivně testováno více než 15 000 lidí. ČR se zařadila
mezi nejhůře zasažené země Evropy co
do počtu nakažených na milion obyvatel. Od 14. 10. byl vyhlášen nouzový
stav a opět se zavřely všechny školy
s výjimkou MŠ. Uzavřely se obchody,
provozovny, omezen byl počet lidí na
veřejnosti, bylo omezeno shromažďování. Od 28. 10. byl zákaz nočního
vycházení mezi 21,00 hod a 5,00 ranní.
Od konce listopadu došlo ke zlepšení
situace a vláda rozhodla, že od 3. 12.
dojde ke snížení protiepidemického
13
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systému ze 4. stupně do 3. stupně.
Otevřely se obchody, služby, děti šly
do škol. Po přechodném uvolnění však
došlo opět k nárůstu počtu nakažených
a PES přešel do 4. stupně. Ale obchody
a služby zůstaly otevřené. Od 23. 12.
vláda rozhodla podle aktuální hodnoty PES o přechodu do 5. nejhoršího
stupně a uzavřely se obchody a služby.
30. 12. překročil poprvé denní nárůst
nakažených osob 17 000.
Na začátku ledna 2021 v ČR přibývalo
nejvíce nově nakažených osob přepočteno na počet obyvatel ve světě. Během celého roku vláda opakovaně vyhlašovala nouzový stav, vydávala řadu
protiepidemických opatření. Situaci
nejdříve hlídal SEMAFOR, kdy se mapa
České republiky barvila podle aktuální situace: zelená – 1. nejlehčí stupeň,
oranžová – 2.stupeň a oblasti s nejhorší situací se zabarvily červeně. Později
jsme byli seznámeni se systémem PES
– protiepidemický systém – pěti-stupňové hodnocení podle různých kritérií
např. počet nakažených, reprodukční
číslo, počty hospitalizovaných, počet
volných lůžkových kapacit, atd. Všichni jsme museli neustále sledovat zprávy, abychom věděli, co ještě platí a co
už je zase jinak. Neustále se měnilo stanovisko v nošení roušek – jednou byly
povinné všude, jindy nebyly potřeba.
Nakonec se nyní musí jako ochrana
obličeje používat v uzavřených prostorech respirátory. Ve vnějším prostředí postačí chirurgické roušky. Látkové roušky, které nás zachraňovaly
na začátku epidemie, dnes již nestačí.
Stejně i pravidla pro vycházení, shromažďování. Než člověk vyšel třeba na
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pohřeb, musel si zjistit, jaká pravidla
zrovna platí. Stejně školy, většinou
zavřeny. Poslanci se nedokázali domluvit jaká bude výuka, které ročníky
se budou učit distančně, které budou
moci chodit do školy. Neustále jsou
dohady o maturitách, o přijímačkách
na SŠ a VŠ. Otevření nebo zavření obchodů, provozoven. Prostě, co člověk
zrovna potřebuje, tak si musí k tomu
sehnat aktuální informace.
Během trvání epidemie došlo ke změnám na ministerstvu zdravotnictví.
Ministr Adam Vojtěch podal demisi
21. 9. 2020 a vystřídal ho Roman Prymula. Ten se ale ve funkci neudržel
dlouho. Nejdříve nabádal lidi, aby
dodržovali protiepidemická opatření,
hlavně omezení pohybu osob a dodržování zákazu nočního vycházení.
V noci pak byl vyfotografován, jak
vychází bez roušky z pražské vyšehradské restaurace Rio´s. A tak 23. 10.
2020 rezignoval na svou funkci ministra zdravotnictví. 29. 10. byl jmenován
nový ministr zdravotnictví Jan Blatný.
Během pandemie jsme mohli sledovat situace, které nás utvrdily v tom,
že stále platí – všichni jsme si rovni,
ale někteří jsme si rovnější. V lednu se
řešil problém s porušováním protiepidemických opatření. Třeba v Teplicích
politik Petr Benda ve svém hotelu hostil bývalého premiéra Jiřího Paroubka,
poslance Milana Hniličku a Jiřího Šlégra a ředitele Policie ČR pro Liberecký
kraj Vladislava Husáka. Jako provokace působila i účast některý VIP osobností na utkání fotbalistů Slavie.
Zhoršení situace v některých okresech
vedlo k uzavření okresu Cheb, Sokolov,
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Trutnov. Policie ČR přísně hlídá hranice
těchto okresů a brání neoprávněným
vjezdům nebo výjezdům v těchto
okresech. Od 1. 3. vláda vyhlásila do
21. 3. přísný lockdown. Zavřely se
všechny školy, školky i dětské skupiny. A to i přesto, že původní plán
byl otevření všech škol za předpokladu pravidelného testování žáků
a přednostního očkování pedagogů.
Pohyb obyvatel je možný jen v rámci okresu. Mimo okres jen v případě
cesty za prací, za lékařem nebo v neodkladných záležitostech úředních
nebo k zajištění péče o blízkou osobu.
Sportovat můžeme jen v rámci obce.
Znovu se uzavřely maloobchody
s dětským zbožím, papírnictví. Toto
zboží se nesmí prodávat ani v obchodních centrech. Problémem nadprůměrného šíření epidemie v ČR
je hlavně bezohledné nedodržování
protiepidemických opatření. Příčinou
může být také pokračující pandemická únava veřejnosti, časté změny protiepidemických nařízení. Lidem vadí
špatná komunikace vlády a nedostatečné vysvětlování všech jejich postupů. V neposlední řadě to může být i
rychleji se šířící nové varianty koronaviru – britská, jihoafrická brazilská.
Některé případy souvisely se zájezdem na Zanzibar a týká se lidí Královéhradeckého a Jihomoravského
kraje. Vláda zakázala zájezdy do Velké Británie, Brazílie, JAR, Tanzanie /
ostrov Zanzibar/ a dalších afrických
zemí. K rychlému šíření epidemie
přispělo i pomalé zavádění očkování
proti covidu.

Očkování proti onemocnění covid-19.
Vláda chystala strategii očkování již od
11/ 2020 – původní verze byla tato:
Fáze 1a – leden-únor 2021 – senioři nad
80 let, klienti pobytových sociálních
služeb a personál o ně pečující, pacienti
LDN, zdravotníci a pracovníci pečující
o covid pozitivní pacienty.
Fáze 1b – únor-červen 2021 – lidé 65+,
pracovníci v sociálních službách, krizové služby státu/ armáda, vláda, učitelé/2. fáze od 5/ 2021 – očkování by
mělo být přístupné veřejnosti.
Skutečnost je trochu jiná. Očkování se
proti plánu opožďuje. Očkování bylo
zahájeno 27. 12. 2020 a první byli očkováni – premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Jan Blatný a válečná
veteránka Emílie Řepíková. 20. 1. 2021
se nechal naočkovat prezident Miloš
Zeman. Od 15. 1. 2021 se mohli zaregistrovat do centrální registračního
systému senioři 80+ a zdravotníci. Kdo
by čekal, že systém poběží, jak má, tak
se plete. Samozřejmě došlo v prvních
dnech k přetížení systému a byl docela
velký problém svého seniora zaregistrovat. Postupně se stav lepšil a očkování bylo zahájeno i pro veřejnost. První
očkovací strategie byla vedena snahou,
aby vakcíny byly distribuovány spravedlivě, eticky a transparentně. Ale už
v lednu 2021 se ve Státním zdravotním
ústavu v Praze o první tisícovku vakcín podělili prioritní zdravotničtí pracovníci se svými úřednickými kolegy
a jejich příbuznými. Ředitele SZÚ tato
akce stála jeho místo. Rezignovala také
náměstkyně ministra zdravotnictví,
která se nechala přednostně naočkovat společně s manželem. Vakcíny se
15
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rozdávaly mezi příbuznými v nemocnici v Českém Krumlově. Přednostně
se nechal naočkovat i ředitel VZP Zdeněk Kabátek.Obdobné případy byly
i v dalších krajích / Královéhradecký,
Moravskoslezský/.
Od 27. 2. 2021 se mohou registrovat pedagogičtí i ostatní pracovníci školských
zařízení. Od 1. 3. se mohou registrovat
občané 70+. Každý, kdo má zájem o očkování se musí nejdříve zaregistrovat
do Centrálního registračního systému
na stránkách ministerstva zdravotnictví. Při přihlášení uvedete telefonní číslo, na které Vám dojde PIN 1, kterým
se zaregistrujete a vyberete si místo očkování. Jakmile bude dostatek vakcín,
tak dostanete PIN 2, kterým si rezervujete termín očkování na konkrétním
očkovacím místě. K urychlení očkování
by mělo pomoci i zapojení praktických
lékařů, u kterých se mohou registrovat
ti zájemci, kteří nejsou zaregistrování
v Centrálním registračním systému.
V ČR se očkuje očkovacími látkami,
které jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou/EMA/. I když je sna-

ha premiéra Babiše nebo prezidenta
Zemana zahájit i očkování vakcínami,
které schváleny ještě nejsou /Sputník
V a Sinopharm/.V ČR se používají tyto
očkovací látky:
Pfizer/ BioTech – druhá dávka minimálně po 21 dnech.
Moderna – druhá dávka minimálně po
28 dnech
AstraZeneca – druhá dávka s odstupem 4-12 týdnů.
V současné době se jedná o možném
prodloužení intervalu mezi jednotlivými dávkami. Nově schválena je očkovací látka Johnson/Johnson – která se
aplikuje jen v jedné dávce.
Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak
dlouhodobě zastavit šíření epidemie
u nás i ve světě. Jak se často během epidemie říká – je to světlo na konci tunelu
Očkování je dobrovolné. Bylo by dobré, kdyby se přesto naočkovalo co nejvíce lidí. Každý, kdo se naočkuje, pomáhá sobě a zároveň chrání i ty, kteří
tak kvůli svému zdravotnímu stavu
učinit nemohou.
Margita Mézlová, kronikářka

ZE ŽIVOTA MUZEA
Něco o činnosti našeho Muzea života
a paměti.
Po získání nových vhodných stylových prostor ve staré hospodářské
budově ve dvoře za obchodem pokračují v nepříznivém počasí svépomocné práce obecními zaměstnanci na
přípravě prostor pro vystavení zatím
archivovaných exponátů do Muzea života a paměti.
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Jsou zadány do výroby nové vstupní
dveře, probíhá výměna snad „milionu“ okenních tabulek, začne provedení nové elektroinstalace a zabezpečení,
uvnitř probíhá odstranění dodatečných
nevhodných prvků tak, aby i nadále
byl zachován původní – genius loci
(v překladu – charakter, tradice, image
či atmosféra).

Víceměřice

Prostory budou jen řádně vyčištěny,
vydezinfikovány, nově vybíleny a ošetřeny. Postupem času by bylo potřeba
i přeložení krytiny nebo položení nové,
ale bohužel na tyto opravy nebyl vypsán žádný dotační titul a jak tak sleduji současné výdaje státu s pandemií,
tak ani žádný dlouho nebude. Takže
budeme muset pomalu a po kouskách
rekonstruovat tyto prostory svépomocí... Pokud se nenajde dobrovolný
sponzor s 1 až 1,5 milionem na vyladění
prostor (přeložení střechy, nová vrata,
nové schodiště s plošinou, zabezpečení
a nový podhled v zadní místnosti – ale
to jsou jen vize, aby to bylo dokonalé),
tak funkční, ale bez komfortu to bude
za čas, i bez těchto vysněných peněz,
akorát to bude nadlouho. I nadále
hledáme prosté, obyčejné věci, každodenní potřeby z let nedávno minulých

tzv. RETRO, do roku 1989, může to být
v podstatě cokoliv... Z blížícím se jarem
začínají úklidy v domácnostech, gruntování v kůlnách, šopkách, garážích,
vejměncích či půdách nebo vyklízení
domů z pozůstalostí. Zvažte, zda by to
nebylo vhodné zachovat, jako ukázku
jak se žilo, i pro další generace. Pokud
si nebudete jisti o vhodnosti kontaktujte mne a projdeme to spolu. Na vystavení již stávajících exponátů z archívu,
by se šikl nějaký kredenc, sekretář –
skleník či knihovničky s mnoha viditelnými poličkami – na vystavení věcí či
různé stolky a stolečky, ať je to trochu
stylové. Pokud si nebudete vědět rady
zda vyhodit či nevyhodit kontaktujte
mne na telefonu 776 044 354 .
Nadšenec pro zachování
nedávné historie - Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA KNIHOVNY
Vážení spoluobčané a milí čtenáři,
přináším malé statistické shrnutí návštěvnosti obecní knihovny v roce
2020.
Počet registrovaných čtenářů – 32
Počet čtenářů do 15 let – 2
Počet výpůjček dospělých čtenářů:
beletrie – 982
naučná literatura – 50
výpůjčky časopisů – 346

Knihovní fond má 2849 knih různých
žánrů, z toho je 750 svazků knih naučné literatury. Aby bylo z čeho vybírat,
tak máme půjčeno 284 knih z regionálního fondu v Prostějově.
Udělejte si čas a přijďte si vybrat. Těším se na setkání v knihovně. Otevírací
doba knihovny je pondělí 13,00 – 17,00
hod. Závěrem bych chtěla poděkovat
paní Novotné za její vstřícné zaškolení související s celou agendou místní
knihovny.
					
Jarmila Janušková, knihovnice
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INFORMACE PRO OBČANY
Změna v odpadovém hospodářství
Třídění odpadu, recyklace, vytváření
nadměrného množství odpadu, kompostování a mnoho dalších pojmenování, která souvisí s odpadovým hospodařením se častěji objevuje ve všech
informačních zdrojích. Od začátku
roku 2021 začínají platit nová pravidla
pro nakládání s odpady.
•

•

•

•

Pro rok 2021 je stanoveno maximálně 200 kg/osobu, každým dalším rokem se bude tato částka snižovat o 10 kg/osobu.
Poplatek v roce 2021 je stanoven
800 Kč/t, každý další rok bude
nárůst 100 Kč/t, v roce 2024 bude
poplatek ale činit 1250 Kč za jednu
tunu odpadu, v roce 2025 je stanoven na 1500 Kč/t
Obec může dosáhnou na částku
500 Kč/t, ale pouze za podmínky,
že se splní množství odpadu do
maximální hranice, která je stanovena na 200 kg za osobu na rok. Jediný způsob, jak toho dosáhnout
je poctivě třídit veškerý odpad,
do popelnic na komunální odpad
neházet odpady, které tam nepatří, nedávat žádné zbytky cihel,
malty a jiných podobných materiálů, který navyšují celkovou váhu
odpadu.
Od roku 2021 jsou nové poplatky
za odvoz bio-odpadu do kompostárny Agrodružstva Tištín a to
500 Kč/t + DPH

•

•

•

•

Veškeré tyto poplatky budou směřovat k tomu, že bude zpracována nová
vyhláška k odpadům v obci. Cena
pro rok 2022 bude předběžně zvýšena na částku kolem 600 Kč na občana.
K tomu, aby se snižoval komunální odpad, obec pořizuje další
vhodné nádoby na třídění odpadu.
Byly nově pořízeny nádoby na kuchyňský olej a tuky. ODEVZDÁVEJTE POUZE V DOBŘE UZAVŘENÝCH PET LÁHVÍCH.
Menší elektrické spotřebiče a vybité baterie můžete odevzdávat do
sběrného boxu, který se nachází
v budově obecního úřadu.
Pravidelně jsou odváženy i nápojové kartony – obaly od mléka, džusů,
mléčných výrobků a dalších. Pokud
chcete začít třídit tyto kartony, na
obecním úřadě vám bude zdarma poskytnut igelitový pytel pro ukládání.

Sběrná nádoba na kuchyňský olej

TERMÍNY SVOZU KARTONOVÝCH OBALŮ:
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25. 6. 2021

24. 9. 2021

10. 12. 2021

Víceměřice
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Pořízení ptačích budek
Celkem je v obci, v Aleji, Svodnici, kolem potoka Brodečka a Želečka rozmístěno 25 ptačích budek. Zaměstnanci obce provedli údržbu budek, vyčistili je
a pověsili 5 nových.

Důležitá telefonní čísla
Hasičský záchranný sbor

150

Policie ČR

158

Zdravotnická záchranná služba

155

Jednotné evropské číslo tísňového volání

112

EON zákaznická služba

800 77 33 22

poruchová služba

800 22 55 77

Quantum

517 302 810

havárie plynu

517 333 800

INSTA

582 347 522

VAK Prostějov

582 301 011

MUDr. Petr Korbélyi – Praktický lékař, Němčice n. H., 582 386 015
MUDr. Ambrož – Praktický lékař, Němčice n. H., 608 613 993
MUDr. Červenková – Praktický lékař, Doloplazy, 771 171 299
MUDr. Margita Mézlová – Praktický lékař pro děti a dorost, 582 388 126
MUDr. Eva Sedláčková – Praktický lékař pro děti a dorost, 582 386 299
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