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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem a protiepidemická
opatření nás opět omezují v předvánoční a pravděpodobně i v novoroční
době. Za platných nařízení se nedají
organizovat kulturní akce pro veřejnost tak, aby byly smysluplné. Velmi
nás to mrzí, ale tradiční adventní akce
nebudeme pořádat. Určitě by se našla
ostrá tužka, která by provedla ostrou
kritiku organizátorů i účastníků.
V posledním čtvrtletí roku se podařilo vysázet 45 stromků. První akcí byla
výsadba 24 švestek za rybníkem, kde
nahradily jasany napadené houbovou
chorobou. Pan Ryška zajistil stromky
švestek. Před výsadbou dala paní Buriánková stromkům patřičnou úpravu
a zaměstnanci obce je zasadili. Ve sváteční den 17. 11. proběhla brigádnická
výsadba aleje stromů před rodinnými
domy. Obec se přihlásila do projektu
„Sázíme budoucnost“. Z dotace je proplacen pouze sadbový materiál a závlahové vaky. Samotná výsadba má
být formou „komunitní práce“. Z okolních domů se sešla obětavá parta lidí,
která ve svátečním dopoledni pomohla
výsadbu uskutečnit. Všem sázejícím za
to patří velké poděkování. Závlahové
vaky budou ke stromkům dány na jaře,
kdy se začne se závlahou.
Během roku zaměstnanci pracovali
na údržbě budovy bývalých chlévů
a sýpky v areálu za obchodem, které
by měly sloužit jako muzeum. Firma
Movyto s.r.o. vyrobila a osadila dvoje
dveře. Pan Hrabal přesklil okna a zaměstnanci prostory vyčistili. Sesbírané
exponáty se podařilo, díky panu Buri2

ánkovi, uskladnit do vyklizených prostor.
Koncem listopadu byl přebrán a dovezen dopravní automobil pro JSDH
Víceměřice. Ve výběrovém řízení byl
vybrán dodavatel Auto Trutnov s.r.o.,
který v termínu dodal devítimístný
Ford Custom. Auto je ve velmi slušné
hasičské výbavě, doplněné o střešní
nosič a přední kameru. Auto je pořízeno z dotací. Doba od podání žádostí
o dotaci po závěrečné vyúčtování trvala dva roky, což je v současné době
úspěch. Jako první obec v kraji máme
automobil dodán a provedeno vyúčtování dotace.
V říjnu sdružení „Pozimos a Ptáček“
pro pavilon DZR zahájilo práce na
stavbě nové budovy v areálu Domova u rybníka. Firmy provedly přeložky vody a odpadů, položily dešťovou
kanalizaci a vedení plynu. Provedly
pilotáž a pracují na základech. V roce
2022 bude výstavba a vybavení nového pavilonu hlavní investiční akcí. Je
opět požádáno o dotaci na rekonstrukci místní panelové komunikace od OH-Montu s.r.o. po křižovatku u Domova
u rybníku. V rozpočtu na příští rok je
plánována i řada drobných akcí.
Považuji za úspěch narovnání vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých
je postaveno pět garáží. Místní národní výbor v roce 1973 umožnil postavit
stavby na cizím pozemku a vlastnicky
situaci nedořešil.
Během roku obec a spolky uspořádaly řadu různých společenských, kulturních a sportovních akcí, tak jak to
umožnila vládní opatření k omezení
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šíření nemoci Covid 19. Proto chci poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě podíleli, ale i těm, kteří na ně přišli.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům obce, všem zastupitelům
za jejich práci a činnost pro Víceměřice v roce 2021. Velké poděkování patří
všem pracovníkům v Domově u rybníka, jak zvládají složitou situaci vyvola-

nou hygienickými opatřeními, tak stavební činností. Poděkování si zaslouží
zaměstnanci Mateřské školy za to, jak
se starají o naše děti. Zároveň bych rád
popřál všem občanům, jejich rodinám,
krásné a pohodové svátky a v novém
roce hodně štěstí, lásky, porozumění
a hlavně to nejdůležitější, pevné zdraví.
Eduard Novotný, starosta obce

ZE ŽIVOTA MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zprávičky z naší školičky
Pan Podzim zavítal do naší školky
a dopřál nám letos krásné slunné dny.
Spoustu času jsme trávili na
školní zahradě a vycházkami po „Svodnici“, kde jsme
pozorovali proměny přírody,
zbarvující se listí, ale také
dozrávání ovoce a sklízení
plodin na poli. Svojí návštěvou nás poctila i „Jablíčková
babička“, pro níž děti napekly štrúdl z jablíček, která
se urodila ve školním sadu.
Vzpomínali jsme společně
na zvířátka, jakou mají před
sebou spoustu práce, aby se
včas připravili na blížící se
zimu a sbírali jsme kaštany, ať
jim můžeme v zimě pomáhat.
Různými výtvarnými a pracovními činnostmi jsme
rozvíjeli tvořivost a fantazii
a hotovými výtvory zdobili
naši školku. Naučili jsme se
spoustu nových básniček
a písniček.

Svatý Martin se se sněhovou nadílkou
o pár dní opozdil, ale aspoň trošku

Mikuláš ve školce
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jsme si i snížek osahali. Nyní prožíváme
společně období adventní, které mají
všechny děti moc rády. Vyzdobili jsme
si vánočně školku, napekli a nazdobili
perníčky a 3. prosince děti očekávaly
návštěvu sv. Mikuláše a jeho pomocníků. A dočkaly se. Přišel s andílkem
a jedním neposedným čertem a předčítal jim z knihy, kde měl zapsané všechny
hříšníky. Děti slíbily, že se polepší, takže
pytel si od nás odnesl do pekla prázdný. Děti byly obdarovány balíčky se
sladkostmi. Smutně jsme zavzpomínali
na děti, které jsou nemocné a nemohly se nadílky
zúčastnit. Teď si děti hrají
na vycházkách na pošťáky
a roznáší jim balíčky domů,
aby jim udělaly radost.
V současné době ve školce
vrcholí přípravy na vánoční oslavy. Společně jsme
vyráběli adventní věnečky a stromeček, který nám
přivezl pan Ryška (moc
děkujeme), už je krásně
nazdobený, ať si ho co nejdéle užijeme. Připomínáme si krásné české tradice
a zvyky, vyrábíme přáníčka
a dárky pro své nejbližší.
Hodně času věnujeme také
nacvičování vánočních básniček a koled. Bohužel i letos však proběhnou vánoční
oslavy ve školce bez přítomnosti rodičů, protože nám to
současná situace s Covidem
19 nedovoluje. Snažíme se
však, aby to děti ve školce co
nejméně pocítily a vystoupe4

ní proto rodičům zprostředkujeme alespoň elektronickou cestou.
Vánoční nadílka ve školce proběhne
20. 12. v pondělí, tak budeme dětem
držet palce, ať i ve školce dostanou nějaký dáreček od Ježíška, když se celičký
rok tolik snaží.
Děkujeme vám všem, kteří nám pomáháte, aby se děti ve školce cítily dobře,
a přejeme krásné svátky vánoční a do
dalšího roku spoustu zdraví, štěstí, lásky.
Jitka Tihelková,
ředitelka MŠ

Příprava na vánoční besídku
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ZE ŽIVOTA DOMOVA U RYBNÍKA
Vážení a milí čtenáři,
letošní rok 2021 opět utekl jako voda
a blíží se jeho závěr. V tomto roce
bylo plno zvratů a neočekávaných
událostí. V jarních měsících pomalu
skončila protiepidemiologická nařízení, a proto se léto podařilo strávit
celkem aktivně. V Domově bylo pořádáno mnoho zajímavých sportovních,
kulturních a společenských akcí. Závěrem léta proběhla i týdenní rekreace uživatelů v Jeseníkách. Podzimní
měsíce opět přinesly zvýšený nárůst
nemoci Covid-19, a s tím spojená
opatření.

V průběhu měsíce prosince měly proběhnout dvě stěžejní akce, a to „posezení zaměstnanců v Kolibě“ a „Vánoční jarmark“, ale opět z důvodu nárůstu
nemocnosti byly zrušeny a nahrazeny
občerstvením v rámci organizace. Dne
20. 12. 2021 v 10:00 proběhne online vysílání na Facebooku z vánočního dění
Domova.
Rádi bychom vám chtěli popřát hlavně
pevné zdraví, životní nadhled a klidné
prožití vánočních svátků.
Vít Fialka, Antonín Hanslíček,
aktivizační úsek

Pohled na zámek v zimním období
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ZE SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA
Výsadba nové aleje
Ve středu 17. listopadu, na státní svátek Mezinárodního dne
studentstva, proběhla v ulici
v kopci, před první řadou „novostaveb“, dlouho odkládaná
výsadba stromů, která je jednou
z dalších dílčích částí k bohatému ozelenění vesnice.
Tentokrát výsadbu samotnou neprováděla kompletně firma, ale
byla společným dílem obyvatel
horní ulice, zastupitelů a dalších
příznivců zeleně. Firma Zakládání a údržba zeleně, Vávra Tomáš,
dodala stromky, kůly a pomohla s vyměřením a vyhloubením děr technikou dle
projektu. Samotnou výsadbu stromů,
přihnojení, zálivku, zatlučení kůlů do
trojnožek a fixaci stromů, to už jsme si
prováděli sami. V nové aleji bylo na střídačku vysázeno 21 stromů, z toho bylo
8 ks javoru mléče Columnare a 13 ks
slivoně vyříznuté Umineko. Oba druhy
jsou vysokokmeny s vyšší štíhlou koru-

Výsadba stromové aleje
nou, přes rok s bohatými tmavě zelenými listy, které se na podzim postupně
vybarvují do oranžové až zlatavé barvy.
Slivoně by měly být navíc ozdobné zjara
svým bohatým bílým květem.
Věříme, že výsadba aleje přispěje k ozelenění, vytvoření příjemného stínu
a mikroklimatu zejména v horkých letních dnech.
Petr Buriánek

Jaký byl rok 2021
Rok 2021 lze označit jako druhý rok
s covidem. Po přivítání nového roku,
kdy oslavy probíhaly většinou doma
jen v rodinném kruhu, jsme s napětím
očekávali, jaký ten začínající rok bude.
Dá se říci, že osobní i společenský život se řídil tím, jak probíhala epidemie
koronaviru, jaká byla protiepidemická
opatření a co nám vláda dovolila a co
zakázala.
6

První akce nového roku – tradiční tříkrálová sbírka probíhala jen online,
přispět jsme mohli zasláním SMS
nebo DMS na konto Charity Prostějov.
21. ledna 2021 jsme prožili obyčejný
pracovní čtvrtek. A přesto byl něčím
zajímavým. Většina z nás si ani neuvědomila, že se jednalo vlastně o 21. den
21. roku 21. století.

Víceměřice

I přes přísnější protiepidemická nařízení nezapomněli zahrádkáři, hasiči ani
obecní úřad popřát ženám u příležitosti MDŽ. Stejně tak i Domov pro seniory
a Domov se zvláštním režimem oslavily MDŽ. I když oslavy byly komornější, přesto nás, ženy, potěšily.
Při práci kronikářky využívám časopis
Naše obec.
A tak listuji jednotlivými čísly čtvrtletníku a zjišťuji, co se děje u nás v obci.
V 1. čísle ročníku 2021 se dovím, že
v mateřské škole je smutno. I ve školce
se v únoru vyskytlo několik pozitivně
testovaných dětí a bylo nutno nastoupit dvakrát do karantény. Od 1. 3. pak
byla školka z důvodu nařízení vlády
uzavřena.
V Domově u rybníka z důvodu zhoršující se epidemické situace je kulturní a společenský život velmi omezen.
Uživatelé tráví svůj volný čas na jednotlivých odděleních. Nejvíce zasáhlo
uživatele nařízení o omezení návštěv
jejich nejbližších. Uživatelé se baví
hlavně čtením, hraním společenských
her a sledováním televize. K procházkám využívají zámecký park. Nově se
využívají multimediální komunikace
a vzniká projekt „ pohádky našich babiček“. Seniorky předčítají klasické pohádky na videokameru, ze záznamu se
vytvoří v počítači krátký film, který se
pomocí sociálních sítí zprostředkovává
dětem. Projekt vznikl především proto,
aby bylo možné navázat mezigenerační spolupráci s MŠ Víceměřice.
Zahrádkáři přispěli do 1. čísla zprávou
o předání významného ocenění pro
pana Vladimíra Brandstettera. K jeho
97. narozeninám dostal významné vysoké onemocnění od republikové rady

ČZS – Stříbrnou medaili za zásluhy
o rozvoj zahrádkářství.
Zahrádkáři i ostatní občané se mohli
začíst do Zahrádkářského okénka a teoreticky se připravit na práce na zahradě, ať jsou připraveni – až se jaro zeptá,
co dělali v zimě.
V článku SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
nás členové informují o tom, jak zasáhne do činnosti klubu připravovaná
výstavba nového pavilonu v Domově
u rybníka. Fotbalisté přijdou o zázemí šaten, které musí ustoupit novému
záměru. Hřiště se výstavba nedotkne
a zázemí šaten je plánováno vytvořit na
novém místě s pomocí mobilní buňky
a stanů.
V 1. čísle se nám svou premiérovou
zprávou představila nová knihovnice
paní Jarmila Janušková. Seznámila nás
s inventarizací knih, s počty registrovaných čtenářů. Nezapomněla poděkovat paní Novotné za vstřícné zaškolení související s celou agendou místní
knihovny.
Na konci časopisu jsme mohli prostudovat informace o změnách v odpadovém hospodářství a hlavně zásady
správného třídění odpadu z domácnosti.
Ve 2. čísle nás paní ředitelka MŠ,
paní Jitka Tihelková, seznámila
s událostmi, které se staly ve školce
ve 2. čtvrtletí r. 2021. Děti sice chodily do školky jen krátce, ale stihly
oslavit Mezinárodní den dětí. Čtyři
děti se připravily k zápisu do 1. třídy. 9. 6. stihly výlet do Prostějova do
střediska IRIS, kde byl pro ně připraven projektový den zaměřený na svět
malých živočichů. 12. 6. se 5 dětí zúčastnilo Vítání občánků a svými bás7
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ničkami přivítaly svoje nové spoluobčánky. Předškoláci úspěšně zvládli
minimaturity.
I v Domově u rybníka se uskutečnilo
mnoho akcí, které se konaly v menším
rozsahu a většinou v rámci domova.
Nechyběl tak Pepíkovský turnaj, vynášení Morany, pálení čarodějnic. 13. 4. se
uskutečnila rozlučková zabíjačka.
Seznámit se můžeme s akcemi, které
pořádal OÚ – v březnu to bylo vítání
jara, kdy jsme mohli obdivovat výzdobu stromů v ulici před obecním
úřadem. Připravena byla Velikonoční procházka a Čarodějnická stezka.
V květnu se mohli zájemci podívat do
místní kaple v rámci Noci kostelů.
Hasiči nás informovali o opravě dešťové kanalizace na chatě ve Svodnici
a opravě dveří toalet poničených vandaly. Na základě žádosti a jejího schválení mohla zásahová jednotka doplnit
osobní ochranné pomůcky (rukavice
a výstražné vesty). V květnu byla zahájena činnost kroužku mladých hasičů
tréninky na hřišti a účastí na Okresním
kole „ hry Plamen“.
SK Mexiko nás informovalo o zahájení
fotbalové soutěže v malé kopané ČUS
Prostějov.
Přečíst jsme si mohli i zprávu o činnosti klubu seniorů. Bohužel většina plánovaných akcí musela být zrušena. Až
v červnu se členky klubu seniorů zúčastnily třetího ročníku Gulášvar.
Ve 3. čísle časopisu jsme se mohli seznámit se životem v mateřské škole. Již
během září stihla uspořádat na zahradě „bramboriádu“. Děti byly na výletě v Agrodružstvu Tištín. Kromě toho
malovaly a tvořily různé výrobky, zpívaly, učily se básničky.
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V Domově u rybníka vzpomínali na
vydařené léto, kdy uspořádali hodně
výletů, jezdili na koupání. Informovali i o týdenní rekreaci uživatelů DOZP
v Ostružné.
Paní místostarostka nás seznámila
s akcí – Loutkové divadlo, které přijelo
do naší obce.
O průběhu akce „Mikroregion Němčicko se baví“ nás seznámil pan Ryška,
člen soutěžního družstva, které obsadilo krásné třetí místo.
Velmi aktivní byl pan Buriánek, který se rozepsal a svými články zaplnil
velkou část časopisu. Seznámil nás
s průběhem a výsledky 3. ročníku Gulášvaru.
Podělil se s námi se svým názorem na
další akci „Mikroregion na kolech“,
která byla opět spojena s akcí zahrádkářů – „Výstava ovoce a zeleniny“.
V dalším článku jsme si mohli přečíst
o další oblíbené akci zahrádkářů – prohlídka zahrádek. Podrobně nás seznámil se svými zážitky na akci – degustace meruněk v Prostějově. V časopise
nechyběl ani článek o průběhu výroční
schůze zahrádkářů, která se konala začátkem srpna na chatě ve Svodnici.
Paní Marie Štvrtecká, předsedkyně
Klubu seniorů, nás informovala o akcích – setkání seniorů a výlet seniorů
do lázní Skalka.
Zájemci si mohli přečíst zajímavé čtení
o terénním výzkumu centrální aglomerace z doby laténské, který nám předložila paní Hana Čižmárová z Moravského zemského muzea.
Z úvodního článku starosty jsem se dozvěděla, že proběhly ještě další akce.
O těchto nám ale chybí podrobnosti,
protože se nenašel nikdo, kdo by tyto
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akce písemně zaznamenal. A tak jen
vím, že hasiči uspořádali dvě významné společenské akce – Pyžamové párty
a Rockovou Svodnici. Škoda jen, že nikdo z pořadatelů si nenašel chviličku,
aby nás o těchto akcích informoval.
Jen jsem zaslechla jak byly akce úspěšné, ale podrobnosti nevím. A tak se jen
můžu znovu ptát hasičů – „Co jste, hasiči, co jste dělali, že jste... nás o vašich
akcích neinformovali?“ Vidím, že jste si
nevzali poučení z masopustu 2019, kdy
jsem se snažila u „slavného soudu“ tento problém vyřešit. Chválila jsem hasiče
a děkovala jim za jejich aktivní činnost.
A prosila jsem je, aby i oni o svých akcích
psali do časopisu. Ale neuspěla jsem.
Velkou událostí pro obec a Domov
u rybníka bylo Slavnostní poklepání na základní kámen stavby Domov
u rybníka Víceměřice Pavilon DZR. Pro
snížení finanční zátěže obce byla zaregistrována sbírka na podporu výstavby
pavilonu a k ní byl zřízen transparentní
účet číslo 293769461/0300 u ČSOB. Na
podporu této sbírky byl ve spolupráci
s hercem Pavlem Trávníčkem natočen
klip, ve kterém spolu se starostou a ředitelem Domova u rybníka končí heslem – Společně to zvládneme.
Jak tedy probíhal rok 2021?
V měsících lednu až březnu 2021 se
rychle zvyšoval počet nakažených
i hospitalizovaných s těžkým průběhem onemocnění. Rostly počty úmrtí
v souvislosti s covidem.
Vláda se snažila situaci zachránit a my
jsme si vyzkoušeli, jaké je to žít v přísném lockdownu od 1. 3. do 21. 3.
Během dubna postupně klesaly počty
nakažených a hospitalizovaných s covidem.

V květnu se postupně uvolňovala přísná protiepidemická opatření. Děti se
vrátily do škol, ale musely se 2x týdně
testovat. Postupně se otvíraly obchody.
Začaly se konat různé společenské, kulturní a sportovní akce. K platné vstupence bylo potřeba i potvrzení o bezinfekčnosti. Lidé se mohli prokazovat
potvrzením o prodělaném onemocnění
ne starší 180 dní nebo platným negativním testem na Covid-19. Někteří se již
prokazovali certifikátem o očkování.
V červnu postupně začíná turistická sezona. Při přípravě na dovolenou, kromě běžných
osobních věcí, které nutně potřebujete
sebou na cesty, musí každý přibalit –
potvrzení o bezinfekčnosti a dostatečný počet respirátorů nebo nanoroušek, desinfekční prostředky na ruce.
A tak si určitě budeme vzpomínky
na dovolenou spojovat s tím, jak jsme
přišli k zámku, hradu, kostelu,… do
vnitřních prostor nasadili respirátory
a vstoupili jsme dále. Pak záleželo na
průvodcích, zda i oni měli respirátory
nebo návštěvníkům povolili respirátory odložit. Ale spokojeni jsme byli
s tím, že můžeme na dovolenou, děti na
tábory. Probíhaly i různé kulturní akce,
kdo se chtěl zúčastnit, musel se podřídit a dodržovat požadovaná opatření.
Od konce září ale znovu stoupají počty
nakažených a hospitalizovaných s těžkým průběhem onemocnění. V listopadu jsou počty pozitivně testovaných
rekordní.
Tuto situaci vystihuje píseň, kterou napsal Marek Ztracený a nazpíval ji s Hanou Zagorovou. Pokud jste píseň ještě
neslyšeli, přečtěte si alespoň některé
úryvky z této skladby:
9
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„Na závěr roku čísla opět narůstají a nemocnice se dostávají na hranice
svých kapacit“.
„Nikdo teď není schopen říct, co se
bude dít na Vánoce“.
„Vánoce se blíží a v televizi říkají, že
nebudou, že tenhle rok skončí ostudou.

Jenže oni netuší, že tohle na Vánoce neplatí, že při nás budou stát svatí
a všechno bude jako dřív“.
Přeji nám všem, aby už brzy bylo
všechno jako dřív (rozumí se před dobou covidovou).
Margita Mézlová, kronikářka obce

ZE ŽIVOTA ZAHRÁDKÁŘŮ
Tiskařský šotek – omluva
Na upozornění od některých čtenářů obecního časopisu, chci uvést na pravou míru
některé překlepy v článku prohlídka zahrádek v minulém čísle. Alespoň ty největší: Pan
Thums v zahradě „nebojuje“, ale buduje minizoo, jeho spolubydlící není „p. Buřík“ ale
p. Božík. Také všichni víme, že stodola se jinak nenazývá „mladevna“, ale „mlatevna“,
protože se v ní mlátilo obilí.
Děkuji pozorným čtenářům za upozornění a omlouvám se, doufám, že jsem to tímto
napravil. V tiráži časopisu stojí, že za články si odpovídají autoři, což plně respektuji.
Bohužel jsem však článek dodal v rukopise a po přepsání už jsem ho znovu neměl možnost autorizovat.
Petr Buriánek

Zahrádkářský zájezd 2021
V sobotu 18. září se nejen zahrádkáři
vydali na autobusový výlet po zajímavostech naší hezké Střední Moravy. Na
Křivoklátě, Orlíku či Karlštejně již většina těch, co rádi cestují a poznávají, už
byla. A někteří i vícekrát. Ale v nedalekém Holešově, Dřevohosticích či Bystřici kam jsme letošní výlet směřovali,
byl jen málokdo.
A proto jsme se v sobotním ránu nalodili do autobusu, který řídil náš víceměřický pan Dvořáček a vyrazili jsme
vstříc novým zážitkům. První zastávka
byla v Holešově. Zde jsme si prohlédli
krásně zrekonstruovaný rozsáhlý zámek s nádvořím nebo spíše jen příze10

mí a první patro zámku. Z původního
historického inventáře zámku nezůstalo totiž vůbec nic. Prostory slouží jako
obřadní síň, v patře je několik výstav,
navštívili jsme i velký společenský sál.
Paní průvodkyně nás dopodrobna seznámila s historií panství a jejich majitelů, až někam do desátého kolena. Za
zámkem, který je celý v novém kabátě,
se rozkládá rozsáhlý zámecký park ve
francouzském stylu s vodními příkopy
ve tvaru trojzubce. Škoda, že další plánované prohlídky expozic s průvodci
neumožňovaly si areál projít hned, ale
až po prohlídkách, kdy už jsme měli
další plány a program. Ze zámku jsme
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se přesunuli kousek městem do muzea kovářství. Muzeum se skládalo ze
dvou částí, z části obytné a ze samotné
kovárny, která je expozicí, ale zároveň
při příležitostných akcích i plně funkční. Po výkladu o kovárně a její historii
nás pak paní průvodkyně nasměrovala
na další přesun městem k jedné z velkých židovských památek na Moravě,
kterou je Šachova synagoga s přilehlým židovským hřbitovem. Tato modlitebna pochází z roku 1560 a po různých
smutných peripetií během staletí nakonec přežila i druhou světovou válku,
jelikož zrovna v té době byla předělána
na stolárnu. I zde byl výklad paní průvodkyně velmi odborný a podrobný.
Po skončení návštěvy synagogy následovala individuální prohlídka náměstí
a jeho dominanty kostela Nanebevzetí
svaté Panny Marie. Procházka byla bohužel jen rychlým průchodem tohoto
krásného náměstíčka a nakouknutím
do kostela, neboť začalo pršet a déšť je
jak známo černou můrou každého pořadatele podobných výletů. Po letmé
prohlídce se výletníci přesunuli zrychleným přesunem do tepla a sucha autobusu.
Jelikož byl čas oběda, autokarem jsme
přejeli do okrajové části Holešova, do
Dobrotic, do restaurace U Kratochvílů, kde jsme si pochutnali na dobrém
obědě dle vlastního výběru. Třešničkou
na dortu je zde pak vyhlášená dobrotická zmrzlina, kterou si majitelé míchají sami, ne ze směsi prášku s vodou,
ale z poctivé smetany a pravého ovoce a přísad. Zmrzlina je velice chutná
a malá porce... té byl takový kopec, že
s tím měli téměř všichni problém porci
sníst.

Po obědě, zmrzlině a kávičce jsme se
přesunuli do Dřevohostic na návštěvu
místního zámku, který je majetkem obce
a za poslední století se v něm vystřídalo
kde co. Od školy, skladu družstva, po
ústav sociální péče, až poslední desítky
let skončil opět v majetku obce. Zde ho
postupně přebudovávají do společenských a kulturních prostor obce, různých expozicí a galerií. A tak zde lze nalézt krásný betlém, expozici biotroniky,
expozici sbírky hasičských přileb, expozici místních hasičů, expozici historie
obce a regionu, výstavu obrazů. Několik
propojených společenských sálů, kde se
konají vyhlášené plesy nebo významné
akce pro celý region. Vrcholem, a nejen
slovním, je pak výstup do věže, kde je
nově zrestaurované schodiště a půda,
která je zároveň i stylovým výstavním
prostorem pro různé exponáty z běžného života v minulosti. Z ochozu věže je
pak nádherný výhled do dalekého okolí.
Po návratu z výšin nás čekala v suterénu
ještě rozsáhlá sbírka a výstava koňských
hasičských stříkaček. I když budova
zámku zatím zvenčí i zevnitř z atria
vypadá omšele, přesto vnitřní prostory
už jsou krásně upravené. Zásluhu na
tom určitě má i místní kastelán, který se
zámkem žije a dýchá a pořádáním různých akcí vdechuje zámku nový bohatý
život a duši. Měli jsme tu možnost, že
nás osobně zámkem provázel a z místo
naučeného běžného výkladu o historii
to byl nádherný rozhovor o kdejakém
detailu zámku, na který jsme se zeptali.
V zahradě a okolí zámku je dětské hřiště, pódium s parketem a sociálním zázemím pro společenské akce, takže zámek
a jeho okolí jsou středem celoročního
života Dřevohostic.
11

Naše obec

Na závěr výletu jsme se přesunuli ještě
o kousek dál do Bystřice pod Hostýnem. Zde už jsme jen projížděli podvečerním šerem a z oken autobusu
sledovali nasvícené budovy a náměstí. Našim cílem totiž tentokrát nebylo
město, ale hospůdka se zajímavým názvem Zahájené. Zda je název odvozen
od lokality, kde se nachází, kdo ví. Je to
mimo střed města, v parku nebo v háji,
no prostě v zeleni. I když je hospůdka
bokem centra, přesto byla uvnitř zaplněná do posledního místečka. Dva
srazy spolužáků a v hlavní restauraci
nějaké zakončení sezony sportovního
oddílu. Ještě osvětlím, proč to píšu. Při
přípravě výletu jsem hledal restauraci, kde by bylo možné v klidu posedět
a povečeřet jídlo dle vlastního výběru
pro skupinu asi třiceti lidí. Obvolal
jsem asi 16 hospod, dvě, kde se vaří,
byly obsazené měsíc předem, ve zbytku nabízeli pizzu a panini z mražáku
a další nevařili vůbec. Zde v Bystřici
nám nabídli možnost večeře dle výbě-

ru s tím, že nás usadí i dovnitř, kdyby
se sportovců sešlo méně a zbytek na
zastřešenou proti větru krytou terasu.
Bohužel sportovci došli i s doprovodem, takže jsme museli obsadit terasu.
Naštěstí se vyčasilo a k večeru i o stupínek oteplilo, tak se venku ty dvě hodinky dalo posedět. Na to množství
lidí v hospodě, obsluha byla rychlá, jídlo čerstvé, chutné i pěkné porce za solidní cenu, což vysvětluje i tu bohatou
návštěvnost. Po večeři mi spadl kámen
ze srdce, že i ten trochu nezvyklý závěr
proběhl „bez ztráty kytičky“.
A pak už jsme se nalodili a jeli k domovu. Setmělý večerní autobus byl poněkud smutný. Chyběli nám zpěvačky
a zpěváci, kteří nás už navždy opustili.
Přesto se mi podařilo zmobilizovat i ty
zbytky zpěváků, další nás podpořili
a tak jsme si, přesně tak, jak to má na
správné cestě z výletu být, prozpěvovali až domů...
Petr Buriánek

Podzim a zahrádkářské výstavy
Podzimní měsíce jsou takovými zahrádkářskými dožínkami. Práce na
zahrádkách vrcholí, sklízí se zasloužená úroda a je vhodný čas sdílet s ostatními, jak se nám letos dařilo. Pro tyto
chvíle pořádají zahrádkářské organizace podzimní výstavy, kde své výpěstky můžou předvést nejen členové,
ale i ostatní příznivci zahrádkaření.
Ta naše víceměřická výstava proběhla
hned v polovině září.
Na konci září jsme navštívili výstavu
v Klenovicích, která byla pojata osobi12

tě, zajímavě a netradičně. V prostoru
zaplněného sálu byly samostatné stoly, kde na každém měl svou kolekci
úrody jeden každý vystavovatel nebo
rodina. I zde už zahrádkářky přišly na
to, že z dobrovolného vstupného nezaplatí ani materiál na výzdobu prostor.
Takže v nabídce zde bylo i posezení se
zákusky a kafíčkem, prodej čerstvého
jablečného moštu či takový podle mne
opatrný pokus s ruličkovou tombolou.
Z Víceměřic výstavu navštívilo minimálně 12 účastníků a shodli jsme se na
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tom, že se jednalo o výstavu vydařenou.
Další výstavou, kde jsme se účastnili jako vystavovatelé i hosté, byla
dvoudenní okresní zahrádkářská výstava v Čelčicích, která se uskutečnila
9. a 10. října. Pořádajícím je Územní
sdružení Prostějov společně s čelčickými zahrádkáři a koná se ob rok. Ve
zcela zaplněném sále zde mají své expozice zahrádkářské organizace z celého okresu. Hlavní aranžmá na pódiu
a výzdobu sálu společně s bohatým
občerstvením zajišťují místní zahrádkáři, expozice v sále jsou doplněny výtvarnými pracemi dětí ze škol a školek
v okrese – své dílko zde měla i naše
mateřská škola, vystavovali zde i ovocné sady Určice či šlechtitelská stanice
SEMO Smržice, svůj koutek tu měli
i včelaři s ukázkou i s prodejem medu.
Zajímavá byla i expozice starých odrůd
jablek a hrušek, která se stala magnetickým bodem pro návštěvníky a ani zde
nechyběla bohatá obálková tombola,
kde sponzory byly základní organizace
a různé firmy či obecní úřady. I přesto,
že byla bohatá na ceny, tak byla téměř
vyprodaná a vybraná hned první den.
Lidé rádi pokouší štěstí a zvláště když
si hned můžou i něco odnést...
Vzhledem k pozdnímu termínu výsta-

vy, který se určuje o týden dřív, než je
termín celostátní výstavy Hortikomplex v Olomouci, neboť na něj putují
zajímavé vybrané vzorky z naší okresní výstavy, jsme na územním sdružení
měli při přípravách strach, že tu díky
pozdnímu termínu bude jen omezený
sortiment úrody. Ale byli jsme překvapeni. Díky teplému podzimu nebo rozšířenému pěstování ve fóliovnících či
sklenících pozdní termín na rozmanitost výpěstků téměř neměl vliv.
Naše víceměřická expozice je už po
několik let tvořena jako průřez úrody
ovoce, zelenin a květin doplněné stylovými dekoracemi. Zde velké poděkování za vytvoření aranže a strávený
čas patří paní Pavle Novotné, která
vždy z hromady dodaných vzorků,
které uvidíme v podstatě až na místě,
vytvoří každoročně krásnou aranži, za
kterou jsme obdrželi i čestné uznání od
územního sdružení.
Výstava v Čelčicích je svátkem zahrádkářů. Svědčí o tom hojná návštěvnost
zahradomilců z celého okresu, krásné
a bohaté expozice výpěstků, setkávání
známých, bohaté občerstvení s příjemným posezením, zahrádkářská tombola; to vše tuto výstavu řadí mezi významné okresní společenské akce...
Petr Buriánek

Víceměřičtí zahrádkáři přejí
nejen svým členům, ale i všem sousedům a známým,
pohodový adventní čas, pohodové a klidné vánoční svátky
a šťastné vykročení do nového roku 2022.
Hlavně přejeme všem hodně pevného zdraví, ať se v příštím roce opět
můžeme setkávat na našich akcích, ale i v běžném životě.
13
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ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Nový hasičský automobil pro JSDH Víceměřice
Již v minulém roce na návrh starosty
obce obecní zastupitelstvo schválilo
nákup nového hasičského dopravního
automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Víceměřice. Aby se
zmírnila finanční náročnost na obecní
rozpočet, podaly se žádosti o dotaci
na dotační titul z Ministerstva vnitra a z rozpočtu Olomouckého kraje.
U obou institucí jsme byli úspěšní
a mohly se začít připravovat technické
podmínky pro nový hasičský automobil. Tyto technické podmínky musel
ještě schválit Hasičský záchranný sbor
v Olomouci a po odsouhlasení se mohlo vyhlásit výběrové řízení na dodavatele. Výběrové řízení vyhrál dodavatel
Auto Trutnov s automobilem Ford
Transit Custom za cenu 974 118,- Kč vč.
DPH. Dotace z Ministerstva vnitra činila 450 000,- Kč, z rozpočtu Olomouckého kraje 100 000,- Kč, takže doplatek

424 118,- Kč byl uhrazen z rozpočtu
obce Víceměřice. Hasičský dopravní
automobil je devítimístný a převážně
určen k přepravě, vybavení se skládá
z osvětlovací techniky, radiostanice,
hasicích přístrojů, lehčí vyprošťovací
techniky a lékárničky vel. III (batoh).
Dopravní automobil bude sloužit
také pro soutěžní družstva žen, mužů
a mladých hasičů při SDH Víceměřice.
Luboš Novotný

Nový hasičský automobil pro JSDH Víceměřice

ZE ŽIVOTA MLADÝCH HASIČŮ
Mladí hasiči SDH Víceměřice v roce 2021
V tomto roce se podílelo na práci kolektivu i celého sboru 12 mladších žáků,
7 starších žáků a 5 dorostenců.
Letošní soutěžní sezóna v požárním
útoku byla, vzhledem k opatřením proti covidu, opět zkrácená a díky tomu
jsme se zúčastnili zhruba poloviny soutěží než v předešlých letech. Z letošních šesti soutěží jsme přivezli 1x pu14

tovní pohár, 2x pohár za první místo,
1x pohár za druhé místo a 2x pohár za
třetí místo. Náš kolektiv je také zapojen
do okresního kola „hry Plamen“. Díky
slabšímu zapojení mladších žáků v letošním roce odběhlo jarní i podzimní
kolo pouze družstvo starších.
Mimo jiné se náš kolektiv podílel na
přípravách areálu pro akci „Gulášvar“,
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pořádaný obecním úřadem a také se
zapojil do příprav soutěže mladých hasičů a veteránů.
Abych se nezmiňoval pouze o mladších
a starších žácích, pracuje i náš dorost.
Pět dorostenců se zapojilo jak do soutěží, tak nechyběli u pořádání akce „Pyžamová party“, „Rocková Svodnice“
a soutěže mladých hasičů a veteránů.
V tomto roce dva starší žáci přešli do
kategorie dorostu, ale na oplátku jsme
získali tři nové mladé hasiče.

Díky zapojení našeho kolektivu do
„hry Plamen“, jsme získali od Okresního sdružení dvě lavice a stůl tzv. set,
za což jsme rádi a tím se rozrostlo naše
materiálně-technické vybavení.
Tento článek prezentuji za celý tým vedoucích, kterými jsou Luboš Novotný,
Jaroslav Horák, Emil Vydlák a Jaroslav
Záhora.
Luboš Novotný,
vedoucí mladých hasičů

Krásné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí, osobních úspěchů
a hlavně zdraví v novém roce 2022 vám všem přeje
a těší se na blízká setkání na společných akcích v roce 2022
Sbor dobrovolných hasičů Víceměřice.

SK Víceměřice – Mexiko, z.s.
Podzimní část fotbalové soutěže malé
kopané ČUS Prostějovska – skupina
o 9.–16. místo (dříve 2. liga MK ČUS
Prostějovska) byla ukončena turnajem
16. 10. 2021. 18. 9. 2021 jsme odehráli
turnaj, který byl uspořádán v domácím prostředí 1. zápas s Kobeřicemi
jsme vyhráli 1:0 a 2. zápas s Hluchovem skončil za stavu 10:2 v náš prospěch.
2. 10. 2021 proběhlo další kolo soutěže,
kdy na umělém povrchu hřiště v Prostějově na ul. Brněská se nám opět dařilo a po dvou výhrách 4:3 se Zavadilkou
Pv a 4:0 s FK Bohuslavice jsme atakovali čelo tabulky. Na závěrečném turnaji v Kobeřicích jsme ztratili a ze dvou
zápasů získali 1 bod a díky výsledkům
z předchozích turnajů si udrželi umístění v popředí tabulky – 3. místo.

Všem hráčům za SK Mexiko děkuji za
účast na turnajích.

Tabulka soutěže
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Turnaj 18. 9. 2021 Víceměřice

Turnaj 2. 10. 2021 Prostějov

Rád bych vás pozval na nejbližší připravované akce:
– ZABÍJAČKOVÉ SPECIALITY ZE SELÁTKA se uskuteční dne 28. 12. 2021
v „Blódniku“, výdej cca od 11:00 hod.
– Maškarní ples jako MEXICO Víceměřice se uskuteční dne 18. 2. 2022
v kulturním sálu tzv. „Košíkárně“ od 20:00 hod.
– NA STOJÁKA se uskuteční dne 26. 3. 2022 ve 20.00 hod. ve sportovně
relaxačním centru v Nezamyslicích.
Za SK Mexiko Víceměřice přejeme krásné a pohodové vánoční svátky, štěstí
a zdraví v nadcházejícím roce 2022.
Michal Hamala, místopředseda klubu
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ZE ŽIVOTA KLUBU SENIORŮ
V posledním čtvrtletí naši senioři měli
dvě setkání. Na prvním nám pan Vrba
s kolegou zahráli scénku, u které se
všichni bavili. Na další schůzce nám
pan Fialka mladší pustil dva dokumentární filmy, které natočil pan Žoch starší
ze života uživatelů ze 70.–80. let. Dalším bodem byla výroba mýdel, kterou
nám předvedla paní Králová a my si
ji mohli sami vyzkoušet. Třetí setkání
bohužel neproběhlo, po domluvě s panem ředitelem Domova u rybníka jsme
ho odvolali z důvodu uzavření Domova u rybníka a hygienických opatření.
Další naplánovanou akcí bylo promítání divadelního představení Dalskabáty hříšná ves, kterou měl uspořádat
klub seniorů z Němčic, která byla také

zrušena. Na konci roku jsme potěšili
všechny členy vánočním balíčkem.
Klub seniorů přeje všem členům
i všem občanům naší obce hezky prožité vánoční svátky a nový rok hlavně
ve zdraví. Děkujeme panu řediteli
a pracovníkům
Domova
u rybníka
za dobrou
spolupráci. Na
shledanou
v lepších
časech.
Hana
Kalvodová
Pan Vrba s kolegou

ZE ŽIVOTA MUZEA
Co se letos dělo v obecním muzejnictví...
I když spíš jen hodně okrajově, přesto neustále probíhá v obci snaha o zachování střípků historie naší muzejní činností. Probíhají drobné úpravy
obecními zaměstnanci, svépomocí, při
chvilkách či špatném počasí v nově
získaných prostorech bývalého chléva
a sýpky na obecním dvoře. Přes léto
zde brigádně pan Libor Hrabal precizně zrestauroval a přesklil přes 30 stájových oken, což obnášelo vysklít, očistit,
vybrousit, natřít a znovu zasklít a zakytovat přes 500 tabulek skla. Současně
provedl i zapravení okenních a dveřních otvorů, opravu a zednické zapravení koryt po obvodě chléva. Zaprave-

ny jsou i dvoje stylové, dobové dveře
z masivu od firmy Movyto. Chybí zde
jen drobné zednické zapravení omítek
a vylíčení, ale to zase vázne téměř rok,
kvůli zpoždění provedení nové elektroinstalace ve chlévě a současně i v patře
na sýpce. Přesto už se z různých koutů, skladů a přístřeší do prostoru chléva soustřeďují a umísťují zemědělské
exponáty. Letos se nám díky shánění, oslovování a hlavně díky dárcům
z okolí podařilo rozšířit a ucelit sbírku
zemědělství i o větší stroje. Máme slíbenou i zachovalou funkční mlátičku,
ale zatím jsme nedořešili vhodné prostory. Mimo to se nám schází i množ17
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ství dalších zajímavých exponátů
z běžného života až do roku 1989, které
budou mít své místo v patře na sýpce,
kde budeme postupně vytvářet a sestavovat nové expozice; snad už v příštím
roce… Zde je nejkritičtější akcí výměna
nových nášlapů na schody a výměna
poškozených tašek střechy a klempířské práce. V obecním rozpočtu jsou na
muzejnictví nějaké peníze vyčleněny,

ale ty budou spíše na nákup materiálů,
na opravy, na práci už to bude asi stále
málo. Ale díky za to. A tak i na rok budeme asi víceméně budovat jen svépomocí v rámci obce a v akcích „Z“, jak to
vidím dle vizí, kdy bude upraven rozpočet státu na nezbytné výdaje, kam
dotace na muzejnictví moc nepatří...
Petr Buriánek

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Slovo duchovního správce
Usedám za monitor, abych vám napsal
pár řádků do adventního čísla a první
co mě napadá je, že loni touto dobou
byla mnohem horší situace než letos
(covid). A tak mě naplňuje velká
vděčnost, že letos je to lepší – i počasí zatím vychází nádherně.
Vnímám tedy, že právě tuto hodnotu – VDĚČNOST – nás tato doba
posledních let mohla hodně naučit. Vnímat skutečnosti a možná
i maličkosti, které jsme doposud
přehlíželi a být za ně vděčni – to,
že jsme zdraví, že máme jedni druhé,… Nebojme se tedy projevovat
naši vděčnost sobě navzájem – to
je velký lék na všelijaké nepříznivé
stavy v našich náročných životních
zkouškách. Ale samozřejmě nejvíce
vděčnosti chceme projevovat a vyjadřovat Tomu, kterého znovu a znovu
toužebně očekáváme – ADVENIO –
Přijď Pane a staň se, prosím, zdrojem
naší upřímné radosti, lásky a pokoje!
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To vám všem, pro následující dobu adventní a vánoční, ze srdce přeje a vyprošuje, váš pan farář P. Marek.
P. Marek

Vlastní tvorba – P. Marek

Víceměřice

INFORMACE PRO OBČANY
Nestačí jen třídit
Koncem loňského roku byl přijat
nový zákon o odpadech č. 541/2020.
Ten si klade za cíl postupně snižovat
odpady a následně ukončit skládkování. Je stanoven limit na produkci
komunálního odpadu na osobu, pro
rok 2021 to bylo 200 kg, každý další rok se snižuje o 10 kg. Množství
směsného komunálního odpadu se
v obci vyprodukuje dlouhodobě okolo 110 tun za rok. Klesá počet obyvatel, ale množství odpadu se drží na
stejné výši. Významně nám stoupá
produkce bio odpadu, za rok 2020
bylo odvezeno 180 tun a za rok 2021
to bude stejné nebo vyšší.
Obec pořídila pro občany kompostéry (celkem 104 ks), ale ve skutečnosti
neovlivnily množství biologicky rozložitelného odpadu. Na druhé straně ceny za uložení odpadu se zvedly
násobkem, ne o procenta. Bio odpad
se vyhoupl na 726,- Kč/t, komunální odpad do limitu 2360,- Kč/t, nad
limit 2844,- Kč. Proto si budeme muset zvyknout na důsledné třídění, ale
především každý z nás musí pracovat
na snížení množství odpadu, které
vytváříme. Na základě zákona o odpadech zastupitelstvo obce přijalo
obecně závazné vyhlášky Obce Víceměřice č. 1/2021 o místním systému
odpadového hospodářství a č. 2/2021
o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Vyhláška
č. 2/2021 stanoví cenu za poplatníka
700,- Kč/rok. Obec na podporu třídění zajistila barevné popelnice, bohužel

administrace dotace se protáhla na
dva roky. Hnědé popelnice byly vydány v listopadu, popelnice na papír a plast mají být dodány do konce
února. Termíny svozů popelnic budou včas oznámeny. Suez od nového
roku začne provozovat sběrný dvůr
v Němčicích nad Hanou, provozní
doba má být středa a sobota.
Bližší informace o termínech svozů
odpadu a provozu sběrného dvora
firma Suez CZ a.s. oznámí do konce
roku, pak je zveřejníme na stránkách
obce.
Eduard Novotný

Popelnice na použitý kuchyňský olej
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Potraviny Enapo
Vážení spoluobčané – zákazníci,
blíží se konec roku 2021. My v obchodě
rády přivítáme všechny zákazníky bez
rozdílu. A i když máme heslo „Každý
den s úsměvem“, tak nám to nezbytné roušky kazí. Po celý rok jsme se my
všichni na sebe usmívali jen pohledem.
Konec roku se nám v obchodě trochu
zkomplikoval. Od září nám chybí ze
zdravotních důvodů jedna kolegyně.
A aby toho nebylo málo, dohnal nás
na přelomu listopadu a prosince také
covid. A najednou jsme tu zůstaly jen
dvě prodavačky. Troufám si říct, že
ani nikdo nepoznal, že situaci řešíme

přesčasy a pomocí brigádnic. A jen jedna změna, která nastala, bylo zkrácení
pracovní doby o pouhou hodinu!
Chtěla bych poděkovat všem mým kolegyním, že mi vyjdou vždy vstříc tak,
aby obchod mohl fungovat beze změn.
A to nejen teď na konci roku.
Náš celý kolektiv potravin ENAPO by
rád poděkoval našim zákazníkům za
stálý zájem u nás nakupovat, popovídat si a třeba se i zasmát.
Přejeme vám všem krásné Vánoce a v novém roce 2022 hlavně pevné zdraví.
Lenka Jiráková, vedoucí prodejny
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