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Naše obec

Vážení spoluobčané,
čas nám běží, utíká měsíc za měsícem
a nezměnil to ani „lockdown“. Děti si
ani neužily školy a co nevidět začnou
prázdniny.
Život v obci byl sice v II. čtvrtletí přizpůsoben protiepidemickým opatřením, ale přesto se podařilo připravit
alespoň pár akcí pro zpestření – Přivítejme jaro, hody, Noc kostelů, rybářské
závody.
V uplynulých měsících byly řešeny asi
tři okruhy záměrů – investice v Domově, životní prostředí, nové investiční
akce v obci. Do finiše se dostává několikaletá příprava projektu „Domov
u rybníka Víceměřice – pavilon DZR“.
Společností INp servis s.r.o. byla provedena výběrová řízení, na přípravné
práce pro přeložení kotelny a demolice budov. Výstavbu nové kotelny
vyhrála společnost AP Instavby s.r.o.,
která dílo v termínu dokončila a předala.
Demolici budov bude provádět společnost PB Scom s.r.o. Demolice objektů a příprava staveniště nového
pavilonu musí být hotova během
prázdnin. V současné době běží výběrové řízení na dodavatele stavby,
celkem se přihlásilo 15 zájemců o výstavbu. Na tuto akci navazuje příprava a podání další žádosti o dotaci
na dovybavení Domova z programu
IROP výzva č. 101.
Z okruhu věcí týkající se životního prostředí vzpomenu předání díla „Revitalizace vybraných ploch v intravilánu
obce Víceměřice“. Celkem bylo vysázeno 69 stromů, 82 keřů a řada dalších
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okrasných rostlin. V prostoru za kapličkou byly osety 4 záhony lučním
kvítím. Je to malý příspěvek pro včely.
Projekt pokračuje následnou péčí po
dobu 3 let, po tuto dobu se firma zavázala o vysazenou zeleň starat.
Na podporu nových včelařů nechala obec osít pozemek mezi prutnikem
a vodním zdrojem nektarodárnou směsí rostlin od firmy Soufflet. Přípravu
pozemku a výsev provedl pan Snídal
z Němčic.
Dále pokračují práce na „Komplexních pozemkových úpravách“. Proběhlo jednání Sboru zástupců, řešil
se Plán společných zařízení. Jedná se
hlavně o řešení eroze na honu Kopce.
Je zde navržen protierozní průleh, téměř v trase polní cesty, která zde byla
v minulosti. Průleh by se měl skládat
z polní cesty, aleje stromů a terénní
vlny, která má zamezit splavování ornice. Toto opatření bude realizováno
na pozemcích obce. V souvislosti s tím
si mnozí z Vás jistě všimli, že v polích
zmizely nekonečně dlouhé lány a to
z toho důvodu, že zemědělci nyní
nesmí jednou plodinou oset více než
30 hektarů.
Podařilo se v součinnosti s Agrodružstvem Tištín, Obcí Doloplazy a Obcí
Víceměřice zpevnit cestu od Bloudníku
po křižovatku v Poličkách. Na zpevnění cesty byl použit recyklát z dálnice.
Položení a utužení vrstvy tohoto materiálu provedla firma Swietelsky. Ve
spolupráci panem Bogárem byla rovněž upravena cesta vedoucí k jeho hospodářství.

Víceměřice

V třetím okruhu úkolů bylo ve spolupráci s firmou INp servis s.r.o. řešeno
výběrové řízení na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Víceměřice.
Dodavatelem byla vybrána společnost
Auto Trutnov a.s. Nákup bude financován z dotace MV-GŘ HZS, z Olomouckého kraje a z rozpočtu obce. Olomoucký kraj poskytl dotaci na dovybavení
JSDH ochrannými prostředky (rukavice, vesty).
Na základě Územního plánu byly zahájeny práce na Územní studii pro
výstavbu nové ulice na pozemcích,
které obec v loňském roce získala
na honu Pololání. Na studii pracuje

ing. arch. Vávra, plánuje se vznik asi 28
stavebních parcel.
Připravuje se projekt na rekonstrukci
části budov v prostoru za obchodem.
Mělo by zde vzniknout zázemí pro hasiče. V plánu je také úprava hospodářských budov na muzeum a rekonstrukce stávajícíh sportoviště.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krásné, slunné, letní měsíce a hezky prožitou dovolenou.
Eduard Novotný,
starosta obce

Výzva
Žádáme občany o správné třídění
odpadu v kontejnerech (zelené) na
biologicky rozložitelný odpad (tráva,
rostlinné zbytky ze zahrad, větvičky
po ostříhání stromů a keřů). Opakovaně se v kontejnerech objevují
předměty, které tam nemají co dělat
(palety, natřené desky, stavební suť,
dlaždice, tráva v plastových pytlech,
plasty). Kompostárna nám takto znehodnocený odpad odmítá přebrat.
Zbytečně nám všem stoupají náklady na likvidaci odpadu. Chovejme se
odpovědně, vždyť to komplikujete
i sobě.
Eduard Novotný,
starosta obce
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ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Konec školního roku se blíží
Konec školního roku je opravdu „za rohem“. To ale neznamená, že se ve školce nic neděje. Naopak.
Naše děti mají za sebou zápisy do
1. tříd, kam od září odejdou čtyři děti.
Tři chlapci a jedna dívka. Do MŠ Víceměřice se nově přihlásily rovněž čtyři
děti a všechny byly přijaty (dva chlapci
a dvě děvčata).
Máme měsíc červen – první měsíc léta,
který začal svátkem, na který se vždycky moc těšíme. První červnový den
slaví všechny děti na celém světě svůj
svátek. A my jsme ho společně oslavili
na zahradě. Děti měly možnost na několika stanovištích zdolávat připravené disciplíny, za jejichž splnění dostaly
sladkosti a zmrzlinu. Další dny jsme si
vyprávěli o dětech celého světa: kde
žijí, co dělají celý den, jak se oblékají, jak vypadají, že mají různou barvu
kůže, způsob života
i řeč.
Další týden jsme
se s dětmi věnovali všem zvířátkům,
která žijí v trávě.
Seznámili jsme se
s životem v mraveništi, zajímali jsme
se o včelky, vosy,
brouky a berušky… Ve středu 9. 6.
2021 jsme navštívili
v Prostějově středisko IRIS, kde měly
pro nás paní učitelky
připravený pěkný
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projektový den, který byl zaměřený na
svět malých živočichů, který je nádherně pestrý a zajímavý. Děti si prohlédly
různé druhy hmyzu, motýlů, pavoučků a dozvěděly se spoustu zajímavostí.
V sobotu 12. června se 5 dětí zúčastnilo Vítání občánků a svými básničkami
přivítaly na svět nové spoluobčánky.
Připravili jsme se na sváteční rozloučení s předškoláky, které proběhlo na
školní zahradě ve čtvrtek 24. 6. 2021.
Dopoledne děti složily svou první
zkoušku a odpoledne za účasti rodinných příslušníků a některých členů
zastupitelstva a kulturní komise Obce
Víceměřice byly odměněny za své úsilí.
Koncem měsíce ještě proběhl v MŠ
workshop pro starší děti, který si pro
nás připravili zaměstnanci ZŠ Nezamyslice. Byl nazvaný „Badatelské vyučování“. Děti si workshop moc užily.

Děti a nová fasáda MŠ

Víceměřice

Poslední červnový den zakončíme hledáním pokladu. Kdepak asi letos bude.
Už nyní děkujeme za sladkosti, které
děti najdou manželům Dvořáčkovým,
kteří nám na něj přispěli.
1. července začínají většině dětí letní
prázdniny, které jsou pro ně časem odpočinku a pohody. Některé
děti však budou chodit do
školky až do 16. července.
Těm se budeme snažit pobyt ve školce zpříjemnit
různými hrami v přírodě
na téma „Indiánské léto“.
Vám všem ostatním, přejeme mnoho nezapomenutelných zážitků, dobrodružství a sluníčkových
dní.
Spoustě z Vás také chceme
poděkovat za spolupráci v uplynulém školním

roce a popřát příjemné prožití letních
prázdnin, mnoho hezkých dní a chvil
s Vašimi dětmi, rodinou a přáteli.
Po prázdninách na viděnou se těší zaměstnanci MŠ Víceměřice.
Jitka Tihelková,
ředitelka MŠ

Jarní procházka

ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Střípky a informace z Domova u rybníka Víceměřice
Vážení a milí čtenáři čtvrtletníku,
máme zde pololetí roku 2021 a tak nám
dovolte vás v krátkosti informovat
o dění v naší organizaci.
Začátkem roku jsme se i nadále potýkali s protiepidemiologickými opatřeními, která nám vesměs bránila v organizaci kulturních a sportovních akcí
ve větším rozsahu. První pořádanou
akcí byl Mezinárodní den žen, který se
tentokrát konal pouze předáním květinových darů našim ženám v rámci jednotlivých úseků.

Mezi další pořádané aktivity v našem
Domově patřil Pepíkovský turnaj,
pořádaný již několik desetiletí. Tento
turnaj se také uskutečnil v rámci možností jen pro naše uživatele a zaměstnance.
Dne 31. března se naši uživatelé a zaměstnanci vydali vyprovodit zimu
a přivítat jaro – Vynášení Morany. Je
to lidový zvyk pocházející z předkřesťanské éry. Jeho ústředním prvkem je
slaměná figura oblečená v ženských šatech, která se zapálí a hodí do potoka.
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To co už zde nikdy nebude, je kvičení
našich vepřů v hospodářství, protože
13. dubna proběhla poslední rozlučková zabíjačka pro celý Domov.
Poslední dubnový den proběhlo v zámeckém parku Pálení čarodějnic. Jedná se o lidovou tradici spojenou s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
Hlavní akcí Domova u rybníka Víceměřice bylo pořádání Sportovních her online
formou. Těchto her se zúčastnilo deset
zařízení v celkovém počtu 131 sportovců.
Co nás čeká v následující době
Náš zřizovatel Obec Víceměřice připravuje velkou investici do nového

pavilonu pro osoby s Alzheimerovou
chorobou. Cílem projektu je výstavba
budovy s 36 novými lůžky. Celkové
projektované náklady se pohybují okolo 65 mil. Kč. Náklady budou hrazeny z
dotací MPSV a Olomouckého kraje, ale
i z rozpočtu obec. Připravovaný pavilon
bude sloužit především občanům Mikroregionu Němčicko. Věříme, že velká
řada z Vás má zájem tento projekt podpořit. Finanční dary můžete zasílat na
transparentní účet č. 293769461/0300.
Veřejná sbírka má osvědčení Olomouckého kraje. Dárcům předem děkujeme.
Vít Fialka,
aktivizační úsek

Vizualizace Pavilon DZR

Vynášení Morany

Porážka ve Víceměřicích – ukončení a poděkování
Vážené dámy, vážení pánové,
sešli jsme se dne 13. 4. 2021 na hospodářském dvoře, abychom společně zavzpomínali na časy minulé a zároveň
vzdali hold všem, co se podíleli na provozu porážky a chovu prasat Domova
u rybníka. Hospodářství vzniklo spolu s polnostmi již za dob hospodaření
sester Dominikánek a tak jsme dnes
svědky uzavření jedné velké historické
kapitoly.
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Následně zde zmíním jména hospodářů
a dalších zúčastněných, kterým patří dík
a to včetně poděkování In memoriam.
Před rokem 2000 to byli:
– Machů Josef z Valašska, který pak
odešel do důchodu na sv. Hostýn
– Moudrá Eva z Otaslavic
– Jaroslav Pospíšil z Němčic
– Zaoral Jan z Dřevnovic
– Zdařil Jaroslav z Pivína

Víceměřice

Od roku 2000:
– Kubíček Jan z Hradčan
– Duda Přemysl z Tištína
– Jašková Marie z Vrchoslavic
– Přecechtěl Radomír z Nezamyslic
– Tomaník Květoslav z Hrušky
Za uživatele Domova u rybníka mi dovolte, abych zde vzpomněl na jména:
– Svatoš Pavlík
– Karmazín Jan
– Vlastimil Řezáč
– Krč Oldřich
– Varga Jiří
– Vrána František
– Surmaj Jan
– Král Josef
– a samozřejmě další, kteří zde denně
zabezpečovali krmení, odvoz hnoje
a podestýlku.
Řeznickou činnost pak vykonávali:
– Vystavěl Alois z Dřevnovic
– Vágner Jan z Nezamyslic
– Kočí Jan z Víceměřic

– Šrámek Jaroslav
– Bezrouk Zdeněk
Děkuji také:
– Asanačnímu podniku Agris Medlov
– Agrodružstvu Tištín
– našemu milému veterináři doktoru
Coufalíkovi z Doloplaz
– a také technikovy Miroslavu Vránovi
z Němčic.
Od roku 2010 do roku 2020 bylo na
zdejší porážce poraženo 220 ks prasat.
Za posledních pět let přesahovala průměrná váha prasete 150 kg a také za
posledních pět let byla průměrná výtěžnost z jednoho kusu i s kostí 118 kg.
Vážení přátelé,
nastal den, kdy porážka se schvalovacím číslem CZ 71 91 03 01 ukončila svůj
provoz. Děkuji.
Jan Kubíček,
vedoucí provozního úseku

Děkuji všem pomocným silám, které asistovaly při porážení, přípravě a úklidu,
zejména pracovníkům údržby a všem,
co se dále podíleli na zpracování masa,
skladnicím a pracovníkům kuchyně.
Děkuji také institucím:
Krajské veterinární správě se sídlem
v Prostějově, za kterou zde chodili na
kontrolu masa doktoři:
– Malečková Zuzana
– Musilová Irena
– Švecová Denisa
– Adámková Martina
– Tarabová Radka
Poslední zabíjačka
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Březen 2021 – Přivítejme jaro
Na začátku března, po dlouhé době
bez žádné společenské akci, se „uspořádala“ první letošní akce s názvem
Přivítejme jaro ve Víceměřicích. Cílem
této akce bylo vytvoření jarní dekorace z libovolného materiálu a následné
vyzdobení stromů v ulici u obecního
úřadu. Zapojilo se mnoho nadšenců,
kteří se chtěli pochlubit svými výtvory

a zpříjemnit procházku ostatním spoluobčanům. Na druhou stranu našli
se i tací, kterým nedělalo problém cizí
výtvory zničit. Nechápu chování těchto jedinců, nelíbí se mi to, tak se na to
nedívám, ale ničit něčí práci je opravdu
ubohost. Děkuji všem, kteří se zapojili
a svojí kreativitou nám zpříjemnili procházku v začínajícím jarním období.

2. – 5. 4. 2021 – Velikonoční procházka
I přes veškerá mimořádná opatření se
situace kolem covidu nemění a uvolňování opatření je stále v nedohlednu.
Proto další individuální akcí byla Velikonoční procházka. Už z názvu vyplývá, že se odehrávala v období Velikonoc
a byla zanesena do prostředí Svodnice.
Na procházce Svodnicí čekalo pro zájemce mnoho stanovišť s různými úkoly, hlavolamy, rébusy… Někteří možná
poprvé došli až na konec Svodnice ke
kamennému mostu.
Akce se vydařila. I přes nepříznivé počasí se jí zúčastnilo skoro třicet dětí,
které si přišly pro odměnu.

Přelom dubna a května 2021 – Čarodějnická stezka
Další jarní měsíc tohoto roku uplynul a
konec dubna je vždy období pálení čarodějnic a čarodějnického veselí. Covid,
ale i další „čarodějnice“ zrušil. Stále nejsou povoleny akce, kde by se mohlo
sejít větší množství lidí, tak se opět improvizuje a alespoň pro nejmenší děti
je připravena Čarodějnická stezka... od
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chaty ve Svodnici, přes Svodnici až po
Březovou alej. Ve srovnání s Velikonoční procházkou, kdy úkoly a fáborky
zavěšené na stromy vydržely po celou
dobu, se tentokrát, hned pár hodin po
pověšení, našli opět ničitelé, kterým
nedělalo problém zalaminované úkoly
strhnout a ještě k tomu hodit do Broděn-

Víceměřice

ky. Takže mě čekala práce navíc... vylovit dané úkoly, opět je navázat a bohužel jedno stanoviště jsem musela udělat
celé znovu. Po začínajících problémech
jsem si naivně myslela, že už nenastane
problém. Bohužel jsem se mýlila. Na
posledním stanovišti byla nachystaná
krabice s materiálem, ze kterého si děti
mohly na závěr stezky vyrobit čarodějnici. Bylo pouze pár jedinců, kterým
se poštěstilo a vyrobili si čarodějnici.
Když jsem na stezku vyrazila se svými
holkami já, krabice byla prázdná a hozená do koše u posezení v aleji. Opět
nechápu, že někdo potřeboval trochu
barevných papírů, nůžky, izolepu a pár
dalších maličkostí na úkor dětí. Pevně
doufám, že již takové akce nebude po-

třeba organizovat a již se v dalším období budeme setkávat a bavit společně.
Jarmila Hubená, místostarostka obce

28. 5. 2021 – Noc kostelů v Kapli sv. Floriána
Také v letošním roce jsme se rozhodli
přihlásit do celonárodní akce Noc kostelů, která má svým zajímavým programem nalákat a umožnit návštěvu těchto
historických památek široké veřejnosti. Akce není určena jen věřícím, ale
i všem ostatním návštěvníkům jakéhokoliv věku, toužícím po získání nových
informací a poznání. Nabízí možnost
nahlédnout do zajímavých prostor, do
míst kde se běžně nelze dostat a dozvědět se něco nového o vzniku a historii
navštívených svatostánků…
Akci předcházela přípravná schůzka,
které se zúčastnili starosta obce p. Eduard Novotný, správce farnosti otec Marek Glac a zástupce kulturního výboru
p. Buriánek, kteří společně vymýšleli
a časově sladili co nejzajímavější program na páteční večer v naší kapli svatého Floriána.

A najednou tu byl pátek 28. května
a s ním i první větší událost v obci po
koronavirovém půstu. Přestože už bylo
mírné uvolnění pravidel, akce probíhala za dodržování pravidel včetně roušek a desinfekce.
Víceměřická noc kostelů začala v 17 hodin Mší svatou, kterou sloužil p. Marek
František Glac, za hudební asistence hudebního tělesa „SCHOLA“ Chválkovice. Po mši svaté, pro některé trošku netradiční, pokračovala „SCHOLA“ svým
asi hodinovým vystoupením s repertoárem písní s náboženským podtextem,
ale s moderní hudební aranží. Některé
z uvedených skladeb mají ve svém repertoáru třeba i Ewa Farna – Ty jsi král
nebo Věra Martinová – Ó pane náš a další. Po skončení tohoto pěkného melodického vystoupení byla malá přestávka
a poté program pokračoval seznámením
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s historií kaple, o její výstavbě a opravách, upozornění na detaily a zajímavosti, které během bohoslužeb nepostřehnete. Materiály jsem čerpal a uspořádal
z kronik, publikací a knížek, ale i ze
vzpomínek farníků. V druhé části prohlídky jsem návštěvníky a zájemce o poznání seznámil s liturgickým vybavením
kaple, ale i krátkým povídáním o patronu kaple – svatém Floriánu, či svatém
Cyrilu a Metoději. Po této komentované
prohlídce se mohli návštěvníci rozhlédnout po zákoutí kaple, nebo se jen tak při
tichém rozjímání navodit do klidu. Pro
návštěvníky byla i připravena možnost,
rozsvítit si u oltáře svíčku, jako tichou
vzpomínku na své blízké. Komentované
prohlídky zazněly ještě, pro další přicházející zájemce během večera, dvakrát.
Nejkrásnější atmosféra v kapli však začíná se soumrakem, kolem deváté hodiny, kdy už je setmělá kaple ozářená jen
svíčkami a přes lité tabulky historických
oken, dovnitř prosvítá oranžová záře
z pouliční lampy. Tato hra světel a stínů

vytváří v kapli neopakovatelný kouzelný zážitek… Tuto nádhernou noční atmosféru si nenechal ujít ani otec Marek,
který se k nám opět vrátil po prohlídce
kostela v Tištíně, kde Noc kostelů probíhala taktéž a přidal se k našemu poklidnému rozjímání. Před závěrem Noci
pak ještě společnou modlitbou za všechny poděkoval za možnost společného
strávení krásného a příjemného dne.
Nepatřím mezi skalní věřící, ale příjemná
atmosféra celého podvečera mne nabila
velkou duševní pohodou, o kterou spousta z vás svou neúčastí přišla. I když se
naší Noci kostelů v kapli svatého Floriána účastnilo během večera asi jen padesát
návštěvníků, určitě tato akce stála za to.
Velké poděkování patři seskupení
„SCHOLA“ Chválkovice, otci Markovi, starostovi obce, ale i p. Martě Urbánkové a Marcele Iránkové za přípravu a květinovou výzdobu kaple.
Petr Buriánek, kulturní výbor obce,
průvodce Noci kostelů 2021

ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice
Začátek letošního roku byl pro hasiče
v naší obci ve znamení omezení kulturní i sportovní činnosti. Tato situace však
neznamenala úplnou nečinnost. Členové se pustili do opravy dešťové kanalizace na chatě ve Svodnici, což znamenalo
vykopání a uložení cca 8 metrů nového
potrubí a vyčištění stávajícího potrubí
tlakovou vodou. Dále probíhá oprava
dveří toalet, které vandalové zničili.
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V plánu je ještě úprava zdi u pódia,
která příčinou ujíždějícího svahu celá
popraskala.
Zásahová jednotka, která je zřizována
obecním úřadem, si zažádala o doplnění osobních ochranných pomůcek,
a to pracovních rukavic a výstražných
vest, které splňují předepsané normy
pro zvláštní činnost. Tato žádost byla
schválena zastupitelstvem a ochranné

Víceměřice

pomůcky již byly zakoupeny. V měsíci květen začal svou činnost kroužek
mladých hasičů a to tréninky na hřišti a také účastí na Okresním kole ,,hry
Plamen“. Tato soutěž se konala s ome-

zeným počtem disciplín a upraveným
pohybem soutěžících tzv. Oddílová
bublina.
Luboš Novotný,
vedoucí mladých hasičů

Soutěžní družstvo

„Hra Plamen“

ZE ŽIVOTA SK – MEXIKO
Z dění a činnosti klubu SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Z jara (možná spíše zimy) jsme se překlopili do parného léta. Možná řádná dávka slunečních paprsků nebo
jiné důvody celou situaci a společnost
„rozvolnily“ a s tím se i některé společenské aktivity opět rozeběhly. Akce,
které standardně provází květnové
dění v obci jako je „Hodové odpoledne“ a „Hodový fotbal“ – svobodní
proti ženatým – oficiálně neproběhli,
ale fotbalová soutěž malé kopané ČUS
Prostějovska se podařila zahájit. Dle
našich zápasových výsledků (viz tabulka níže) nám dlouhá fotbalová pauza
moc neprospěla, ale pozitivem je, že se
nám podařilo náš fotbalový tým rozšířit o mladé hráče, kteří mají chuť hrát,
a na turnaje tak jezdíme v dostatečném
množství hráčů.

Doposud byly odehrány 2 turnaje
v Dřevnovicích a 1 turnaj ve Víceměřicích. Poslední turnaj jarní části soutěže
je plánován na 26. 6. 2021 ve Skalce,
kde se utkáme s týmem SK Dřevnovice.

Soutěžní turnaj 12. 6. 2021 Víceměřice
11
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SKUPINA JIHOVÝCHOD 2020/21
Poř.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

Skóre

Body

1

Dobrochov

6

6

0

0

44 : 15

18

2

Vrbátky

6

5

0

1

25 : 12

15

3

Skalka

6

3

0

3

22 : 22

9

4

Kobeřice

6

3

0

3

21 : 23

9

5

Klopotovice

6

2

1

3

11 : 16

18

6

Hluchov/Čehovice

6

2

1

3

15 : 24

7

7

Víceměřice

6

1

1

4

14 : 24

4

8

Dřevnovice

6

0

1

5

9 : 27

1

Tabulka před posledním turnajem
Závěrem bychom vás rádi pozvali na již
15. ročník turnaje malé kopané, Mexiko
CUP 2021 – memoriál Antonína Dostálíka. Termín připadá na 10. 7. 2021 a turnaj bude probíhat na hřišti za Domovem

12

u rybníka po celý den. V případě zájmu
o účast na turnaji, prosím, kontaktujte
Vladimíra Fialku na tel. 602 361 868.
Michal Hamala,
místopředseda SK – Mexiko

Víceměřice

ZE ŽIVOTA KLUBU SENIORŮ
V letošním roce až do května bohužel náš klub neměl žádnou činnost. Až
v červnu jsme se přihlásili do třetího
ročníku akce Gulášvar pořádané Obcí
Víceměřice. Za náš klub vařily segedínský guláš paní Dana Konečná, paní
Libuše Iránková, paní Dáša Přivřelová
a paní Miluše Polášková.
Děkuji jim za reprezentaci
našeho klubu. Také děkuji panu Petru Buriánkovi
za půjčení kotlíku, bez něj
bychom guláš nemohli vařit, že ano? Aby na naše
seniorky nesvítilo slunce,
tak nám Domov u rybníka
zapůjčil přístřešek. Oceňujeme práci Obce Víceměřice a všech, kteří se podíleli
na organizování této akce

a věnovali ji svůj volný čas. Doufám, že
v brzké době se naši senioři setkají na
další akci. Rádi do našeho klubu přivítáme nové členy. Od 55 let se můžete stát
členem Klubu seniorů.
Marie Štvrtecká,
předsedkyně Klubu seniorů

Život v době pandemie
V březnu jsme zvládli tvrdý lockdown
22. 3. 2021 jsme si připomněli 1. výročí
první oběti pandemie Covidu-19 v Česku. Spolek Milion chvilek zorganizoval
pietní akci, kdy byly na dlažbu Staroměstského náměstí v Praze nasprejovány tisíce bílých křížků jako památka
25 tisíců obětí pandemie v Česku. V poledne se na mnoha místech v republice
rozezněly kostelní zvony a kdokoliv se
mohl připojit k minutě ticha za oběti
covidu.
Počet lidí, kteří zemřeli v souvislosti
s onemocněním covidem dosáhl koncem března 26 586. Za 1–3/2021 zemře-

lo 14639 lidí, což je asi o 2700 více než
za celý loňský rok.
10. 5. 2021 zahájil prezident Miloš Zeman na Pražském hradě pietu za oběti
Covid-19. Oběti mělo připomínat třicet tisíc svíček. Aby zapálené svíčky
vydržely co nejdéle a plamínky odolaly případnému větru, byly umístěny
do plastových průhledných kelímku.
Část kelímku ale nevydržela a byla nevzhledně pokroucená. Někteří lidé tento způsob kritizovali a přišlo jim to jako
neuctivé k pozůstalým. Navíc rozteklým voskem došlo k znečištění dlažby
13
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a její čištění trvalo ještě měsíc po akci.
Nouzový stav, který měl skončit 30. 3.
byl prodloužen do 11. 4. 2021.
Platila stále opatření – pobyt na veřejně
přístupných místech mohl být maximálně v počtu dvou osob (s výjimkou
členů jedné domácnosti). V zastavěných částech obce museli lidé používat
roušky. Při kontaktu s druhými osobami se musí dodržovat rozestupy alespoň 2 metry. Vzpomínali jsme na situaci
před Vánocemi, kdy vláda rozvolňovala a zmírnila protiepidemická opatření.
Bohužel výsledkem byl nárůst počtu
nemocných v lednu. Nyní byla vláda
opatrnější. Lidem bylo doporučováno,
aby Velikonoce slavili jen v nejbližší rodině, aby nechodili na pomlázku, vzájemně se nenavštěvovali. A přesto na
zelený čtvrtek jsem k mému údivu zaslechla z ulice hrkače. Nevím, jak v které části obce, ale u nás v Chaloupkách
byli ve čtvrtek v počtu tří. Z rodiny byli
dva, třetí do rodiny nepatřil. Když šli
po jedné straně měli roušky nasazené.
Když procházeli zpět po druhé straně,
tak už roušky měli pod nosem nebo
pod bradou. Rozestupy ale nedodržovali. Na druhý den šla již větší skupina
hrkačů. Roušky měli nasazené asi dva,
další šli bez roušek. Vzhledem k tomu,
že měli v rukách různé hrkače, klapače,
vozíky, tak si myslím, že nešlo o iniciativu dětí. Někdo je na obchůzku musel
vybavit a pustit. Pak se ale divím, že
neměli doprovod. V r. 2019 hrkači chodili a každá skupinka dětí byla doprovázena jednou členkou z kulturního
výboru, aby dohlížela na jejich bezpečnost. A letos chodily děti samy. Navíc
porušovaly všechna pravidla. Skupina
větší než byl v tu dobu povolen počet
14

(maximálně 2 osoby). V naší ulici jich
šlo osm. Ale členové jedné rodiny to
určitě nebyli. Dali by se rozdělit možná
do 4–5 rodin. Řádně nasazené roušky
měli jen dva hrkači, ostatní je neměli
nebo je měli pod bradou. Rozestupy?
Ani náhodou. Naposledy prošli obcí
v sobotu v poledne. Je sice fakt, že tam
byly děti, které se běžně scházely v naší
ulici.
A pak se stalo, co si nikdo nepřál. Po
Velikonocích se zjistilo, že jeden z hrkačů byl pozitivně testován na covid-19. Rodiče byli řádně poučeni, že
musí přiznat, že chodil ve větší skupině s dětmi jako hrkač a musí nahlásit
všechny kontakty. Od 12. 4. nastoupili
do školky předškoláci. Rodiče začali
poukazovat, že tam chodí i dítě, jehož
sourozenci chodili jako hrkači a byli
v kontaktu s pozitivně testovaným. Zajímali se o to, zda jsou všechny kontakty řádně testovány. A čekali jsme, zda
zůstane mezi dětmi jen jeden pozitivní,
nebo se nám v obci díky tomu, že někdo chtěl dodržet tradice, zvýší počet
nemocných. Tentokrát jsme měli štěstí.
Nemoc se v naší obci mezi dětmi dále
nešířila.
Od dubna postupně klesaly počty
nakažených, hospitalizovaných i zemřelých. 12. 4. skončil nouzový stav.
Postupně se rozvolňovala část protiepidemických opatření. Konečně byl
zrušen zákaz pohybu obyvatel mezi
okresy. Do škol se vrátili žáci 1. stupně
a předškoláci do MŠ za podmínek antigenního testování 2x týdně. Někteří
rodiče testování odmítali, a tak si museli děti nechat doma. Otevřely se některé obchody. Rodiče hlavně přivítali
otevření obchodů s dětským oblečením
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a obuví, papírnictví. Konečně jsme
mohli doplnit dětem chybějící školní
potřeby, nové oblečení a boty.
V květnu se ještě nemohly konat některé akce. Hasiči tak neslavili svátek
sv. Floriána, nekonaly se hody v obci.
Většina občanů naší obce ani nevěděla,
jestli jsou hody první nebo druhý víkend v květnu.
V Olomouckém kraji začala rotační
výuka žáků druhého stupně od 10. 5.
I zde byla podmínka antigenního testování 2x týdně.
Od 17. 5. vláda povolila otevření zahrádek restaurací. A tak i u nás v obci
milovníci hlavně točeného piva mohli
vyrazit do hospody v Bloudníku a konečně si mohli oficiálně vychutnat své
pivo.
Dochází k postupnému uvolňování,
ale podmínkou účasti na nejrůznějších
akcích je prokázat bezinfekčnost. Lidé
se mohou prokazovat negativním antigenním testem. Vláda nakonec schválila, že budou platit testy ze škol nebo ze
zaměstnání. Po prodělaném onemocnění se lidé prokazovali potvrzením
o nemoci ne starším 90 dnů, později
bylo prodlouženo na dobu 180 dní.
Někteří se již prokazovali certifikátem
o očkování. Nejdříve bylo třeba absolvovat dvě dávky a po druhé dávce
muselo uplynout alespoň 14 dnů, aby
byl člověk považován za imunního.
I toto opatření se dále zmírnilo. Nově
platí – lhůta bez nutnosti testování začne 22. den od podání I. dávky očkovací látky s dvoudávkovým schématem
a v případě následného podání II. dávky bude trvat 9 měsíců. Nebude-li podána II. dávka, skončí lhůta po uplynutí 90 dnů od aplikace I. dávky. U vakcín

s jednodávkovým schématem je lhůta
bez nutnosti testování 9 měsíců od aplikace očkovací látky.
Od konce května vláda slibuje zahájení
letní turistické sezony. Postupně se otevírají hrady, zámky, ZOO, bazény. Za
určitých opatřeních budou povoleny
kulturní a společenské akce.
Vzhledem k tomu, že se situace stále
mění, je potřeba sledovat a vyhledávat
si takové informace, které platí aktuálně pro tu kterou akci.
V Česku dále pokračuje očkování. Zaregistrovat se mohli už všichni občané od 16 let. Nyní záleží na tom, jestli
se člověk chce nebo nechce očkovat.
A zároveň bude rozhodující množství
vakcín, které budeme mít k dispozici.
Od 1. 6. je možnost stáhnout si potvrzení o provedeném očkování, o prodělané nemoci nebo výsledky testů. Tyto
informace jsou k dispozici na portálu
ocko.uzis.cz.
Zde můžete získat všechny druhy certifikátů zajišťující prokázání „bezinfekčnosti“ pacienta. Zde získáte i certifikát
o I. dávce očkování. Původní certifikáty
o očkování již nebudou platné, ale bude
možnost si je vyměnit. A to naskenováním qr-kódu na certifikátu – a následně
se vám zobrazí certifikát nový (výměna
kus za kus).
Očkovací portál by měl být k dispozici
od 1. 6. 2021. Pokud chcete získat potřebné dokumenty, chce to někdy trpělivost. Musíte se zrovna trefit do doby,
kdy systém není zahlcený a dobře funguje. No, častěji se stane, že se na stránky nedostanete. Je to již u nás tradiční.
Když se s něčím novým začíná, chce se
přihlásit a stáhnout si potřebné údaje
více lidí, tak systém prostě kolabuje.
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Není to žádná novinka. Stačí si vzpomenout na počátky registrace k očkování nebo při snaze provedení sčítání
lidí on-line. Říká se, trpělivost růže přináší. V tomto případě získáte potřebné
certifikáty, které budou pro vás vstupenkou na různé akce, posezení v restauracích, při ubytování, cestování.
Od 1. 6. 2021 nově platí, že osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního
pojištění v ČR budou mít nárok na vyšetření antigenními testy zdarma a to
nejvýše 4x za měsíc a vyšetření PCR
testy nejvýše 2x za měsíc.
V uplynulém roce byla situace závažná. Pro nás všechny byla opravdu těžká. Chtělo to hlavně trpělivost a také
nutnost pravidelně sledovat všechny
dostupné informace a aktuální změny, které se často měnily. Stejně jak se
měnili ministři zdravotnictví během
epidemie. Adam Vojtěch byl odvolán 21. 9. 2020. Nahradil ho Roman
Prymula, který vydržel ve funkci do
29. 10. 2020 (38 dní). Jan Blatný byl

odvolán po 160 dnech (7. 4. 2021). Ve
funkci ho nahradil ředitel FN Královské Vinohrady Petr Arenberger, který
rezignoval po 49 dnech a na místo ministra zdravotnictví se k údivu všech vrátil Adam Vojtěch. To by nebyl ani český
národ, aby tuto situaci nekomentoval.
A tak si lidé z toho dělali srandu. „Asi
není nikdo, kdo by chtěl tuto funkci
vykonávat“. Někteří lidé objevili nové
roční období – „Adam, Prymula, Blatný, Arenberger“. V souvislosti s právě
probíhajícím MS v hokeji lidé vyzývali
ministry: „Neopouštějte střídačku“.
Nechci situaci zlehčovat. Vím, jaká situace je a určitě nemáme ještě vyhráno.
Ale přece se říká: „Sranda musí být,
i kdyby na chleba nebylo“.
Snad se budou i nadále snižovat počty
nemocných, hospitalizovaných. A všichni ve zdraví prožijeme krásné léto. Děti
si užijí prázdniny, my dovolené. A život
se vrátí zase do normálního stavu.
Margita Mézlová, kronikářka obce

PLÁNOVANÉ AKCE
10. 7. 2021		
31. 7. 2021 		
14. 8. 2021 		
4. 9. 2021		

MEXIKO CUP				
Pyžamová party			
Rocková Svodnice			
Soutěž mládeže a veteránů		

SK Mexiko
SDH
SDH
SDH
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