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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2012, a proto jsem byl požádán o malé ohlednutí za jeho
průběhem. Celý rok Vás průběžně informuji o průběhu žádosti a následné realizaci dotace s názvem „Zelenou cestou“. A jak všichni asi tušíte, tak celý projekt je také ve svém
závěru. Z dotace máme zakoupenou novou traktorovou sekačku CROSSJET AC 92 – 23
4x4, na kterou jsme na podzim dokoupili sněhovou radlici, a proto ji můžeme využít i k
odhrnování zasněžených chodníků. V měsíci říjnu proběhla další významná část projektu, která se týkala revitalizace zpevněných ploch na místním hřbitově. Výběrové řízení
vyhrála firma DELTA POLKOVICE s.r.o., které se všechny práce povedly v požadované
kvalitě a určeném čase tak, že již na „Dušičky“ mohli všichni chodit po nové dlažbě.
A nejvýznamnější část projektu „Výsadba nových obecních stromků“ proběhla formou
obecních brigád. Té první, která se uskutečnila 6. 10. 2012 se zúčastnilo více než 115
občanů z Vrchoslavic a okolních obcí. Na tu druhou, která byla plánovaná na dokončení
přišlo 31 lidí. Obě brigády byly plné energie, elánu a dobré nálady. Na všech účastnících
bylo vidět jejich nadšení, radost a chuť zvelebovat okolí naší obce. Jsem rád, že je tady
tolik lidí co mají chuť pro obec něco dělat. Všem ještě jednou velice děkuji.
Další významnou akcí, o které jsem Vás v minulém čísle informoval je výstavba nové
zastávky v Dlouhé Vsi. Zastávka je již postavena, ale na základě požadavků občanů,
kteří ji nejvíce využívají, bude ještě doplněna o boční stěny. Také bude do zadní stěny
instalován informační banner s historií a fotografiemi Dlouhé Vsi. O dalších významných
akcích se dočtete ve článcích ostatních autorů, takže mi zbývá už jen tradiční poděkování. Upřímně děkuji všem občanům naší obce, zastupitelstvu obce, pracovníkům
obecního úřadu, školy a organizací, kteří se svojí činností snaží, aby se nám v obci žilo
dobře. Vždyť největší bohatství obce je v jejích občanech, v jejich pospolitosti, vstřícnosti
a v aktivním sousedství. Jak jsem již řekl. Pokud chcete přispět svou troškou do mlýna
přijďte na zasedání zastupitelstva říci svým zástupcům jaký mate pocit a pohled na jejich
dosavadní činnost. No a na úplný závěr mi dovolte, abych všem poděkoval za práci v
uplynulém období. Vám všem přeji klidné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších. Úspěšné vykročení do nového roku a nám všem pevné zdraví.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Už to bude rok...
Sedím v kanceláři a dívám se na rozhodnutí finančního úřadu v Olomouci z 3.12.2012
a srdíčko se mi tetelí radostí. Proč?
Protože v počátku tohoto roku přijel stejný úřad na kontrolu zahájenou protokolem
č.j. 11421/12/379984802372 dne 18.1.2012 a za „spolupráce“ tehdejšího starosty konstatoval, že u dotace v celkové výši 300.000,- Kč poskytnuté na dne 21.11.2008 na
akci: Vybudování hygienického zařízení u obecní klubovny – Přístavba, bylo zjištěno, že
jsme nedodrželi podmínky Rozhodnutí o dotaci. Obec totiž zaúčtovala do celkové částky
887.000,- Kč i dobrovolnickou práci oceněnou znalcem na 254.434,09 Kč, a to dle „Zásad programu pro poskytování dotací v roce 2008“ v rámci programu Podpora obnovy
venkova vydaných poskytovatelem dotace, tedy ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).
Finanční úřad však dobrovolnickou práci neuznal a konstatoval, že jsme tím měli snížit
podíl dotace k vlastním zdrojům (33,82% : 66,18%) o částku 92.831, kterou nám finanční
úřad vyměřil k úhradě s nutností uhradit penále 0,1% za každý den od porušení rozpočtové kázně. Obec tedy měla uhradit do státního rozpočtu více jak 180tis. Kč.
Díky bohu za to, že 12. 3. 2012 byl odvolán bývalý starosta. Ten nový, Ing. Dušan
Svozílek, totiž nelenil a hned se všemožně snažil, abychom o tak velké peníze nepřišli.
Následovalo proto několik cest na finanční úřad, hloubková kontrola z MMR, ale hlavně starosta Svozílek požádal o písemné stanovisko k zaúčtování dobrovolnické práce
MMR. Odtud přišlo jasné stanovisko, a to, že obec dle MMR postupovala správně a nic
neporušila. Následovala naše žádost o prominutí k nadřízenému finančnímu úřadu v
Ostravě, který vrátil vše k novému přezkoumání do Olomouce.
A nyní kýžený závěr: Přijely opět pracovnice fin. úřadu s tím, že něco musí najít a tak
nám neuznaly fakturu za projektovou dokumentaci ve výši 20.000,-Kč a konstatovali, že
se snižuje odvod za porušení rozpočtové kázně na 6.781,-- Kč. Přeloženo do češtiny,
ušetřili jsme 170.000,- Kč z rozpočtu obce!
To samozřejmě není vše! Stačí, když se podíváte okolo sebe a hned je vidět, kdo a
jak obec řídí a co za necelý rok dokázal:
• s dotací MAS - SZIF opravený hřbitov a nakoupena nová travní sekačka
• generální oprava vyústění dešťové kanalizace do řeky Hané
• upravena rozsáhlá plocha před požární nádrží u vjezdu do obce od Mořic
• vyčištěný „kout“ v okolí Sv. Floriána a naproti hřbitovu
• provedeno kácení napadených a nemocných stromů označených odborníkem na arboristiku jako potenciálně nebezpečných či pokácení stromů s negativním dopadem
na alergické občany s potvrzením lékaře
• rozsáhlá výsadba nové zeleně po celé obci s důrazem na nově vyčištěné plochy a
výsadba podél cyklostezky
• oprava zámkové dlažby na Parganě a vyspravení ostatních cest
• příprava dokumentace k označení části obce Dlouhá Ves a získání potřebných povolení k realizaci
• vypracování projektu k opravě komunikací v obci, jako nutný podklad pro žádosti o
dotace na tak rozsáhlou akci
• zpracování projektu na autobusovou zastávku v Dlouhé Vsi a její výstavba včetně
úpravy a zkrášlení okolí novými okrasnými rostlinami a dřevinami
• zpracování projektu úpravy objektu na Zamlýní
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zabezpečení projektu vybudování přechodů pro chodce v obci dle současné legislativy a boj svedený s některými orgány státní správy za jejich existenci
no a celá řada „drobností“ včetně lidského přístupu a otevřenosti, snaze ušetřit každou obecní korunu a dobře ji naopak investovat do zvelebení obce
Tak to je náš starosta Ing. Dušan Svozílek.
Dovolte mi tedy zde říci: „Dušane, děkuji ti za skvělou práci“!

Rád bych zde zdůraznil i to, že máme obec uklizenou, vyčištěnou od náletových
dřevin, okopané a upravené záhonky, posekanou trávu, fungující kanalizaci včetně čištění přečerpávacích stanic, vozíme občanům stavební materiál, dřevo, máme provozuschopnou a udržovanou obecní techniku, funkční hřbitov a docela slušnou knihovnu a
spoustu dalších „maličkostí“ ani nezmiňuji. Za touto denní rutinou stojí a velký dík patří
zaměstnancům obce:
Františce Balejové
Radimu Vaculíkovi
Lence Běhalové
Františku Gáborovi
Janu Konůpkovi
Haně Novotné
Radomíru Vaculíkovi
Velké štěstí máme i na spolky v obci. Ať už to jsou hasiči, fotbalisti, myslivci či sokolové, vždy ochotně pomohou při zkrášlování obce, stejně jako celá řada aktivních občanů.
Jen si vzpomeňte, kolik se nás sešlo např. na obě brigády při sázení stromků.
Na závěr mi dovolte poděkovat za práci dobré duši obce, která je u všeho co je potřeba
zorganizovat, zabezpečit, spočítat, naplánovat, ušetřit-zaplatit, vyřešit, sehnat, obvolat, vyhlásit, uklidit a to vše vždy s úsměvem a ochotou a bez ohledu na čas – Jarce Kvasničkové.
Přeji vám všem spokojený a úspěšný rok 2013!
Tomáš Zmeškal, místostarosta

Jednání zastupitelstva v roce 2012
od 1.10.20012 do 12.12.2012 se zastupitelstvo sešlo dvakrát
Na svých jednáních přijalo tato usnesení
ZO č. 7 dne 6.12.2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 7/2012.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zápis č. 6 ZO 2012.
3. Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu č. 014990015700/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu spočívající v umístění nového kabelového vedení
NN a pojistkových skříní ve prospěch E.ON Distribuce, a.s..
4. Zastupitelstvo obce schválilo dohodu o změně hranice obce a změně hranice katastrálního území mezi obcemi a k.u. Vrchoslavice a Měrovice u pozemkových parcel
číslo: 992,1003,1009, 3229, která se slučuje do parcely č.:3235, 3235, 3238 a 3250.
Součet výměr v rámci jednotlivých listů vlastnictví u těchto pozemkových parcel v k.ú.
Vrchoslavice, po provedené změně zůstává stejný.
Občasník obce Vrchoslavice
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5. Zastupitelstvo obce schválilo vytvoření společného školského obvodu společně s obcemi Hruška, Mořice, Pavlovice, Srbce, Víceměřice a Vitčice s tím, že bude hradit
zřizovateli spádové školy městu Němčice n Hanou 5.000,- Kč/ročně a to ve dvou
splátkách.
6. Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu dětí v MŠ na počet dětí 28.
7. Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch JMP
Net, s.r.o. spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
8. Zastupitelstvo obce schválilo odprodej staré dlažby z opravovaných obecních zpevněných ploch za cenu 2Kč/kus betonové dlažby 30/30cm a 5Kč/kus betonové dlažby
50/50cm.
9. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtového opatření č.3 (viz příloha tohoto zápisu).
Změny rozpočtu, popsané v odst. 2 a 3, mohou být provedeny maximálně do výše
100. 000 Kč, na každé rozpočtové opatření.
10. Zastupitelstvo obce schválilo, v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva do konce roku 2012.
11. Zastupitelstvo obce schválilo rozšíření balkonu na Zamlýní a vytvoření nových zpevněných ploch.
ZO Č. 8 DNE 11.12.2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 8/2012.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zápis č. 7 ZO 2012.
3 Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu 1030011694/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemenu spočívající v umístění nového
kabelového vedení NN a pojistkových skříní.
4. Zastupitelstvo obce schválilo podporu výzvy Zastavte dokončení II. fáze reformy veřejné správy.
5. Zastupitelstvo obce schválilo ceník palivového dřeva s navrženou cenou 300Kč/m3
+ pokácení stromu a úklid všech větví a materiálu vzniklého při kácení. Při pokácení
dřeva obecními zaměstnanci se cena zvýší o náklady vynaložené obcí (pohonné
hmoty do strojů použitých při kácení, plat obecního zaměstnance za odpracovanou
dobu při kácení).
6. Zastupitelstvo obce schválilo mimořádný finanční příspěvek na rok 2012 ve výši
10000Kč pro TJ Sokol, Oddíl kopané.
7. Zastupitelstvo obce schválilo zahrnout do rozpočtu obce pro rok 2013 příspěvek na
provoz Vrchonetu o.s. pro rok 2013 ve výši 15000Kč.
8. Zastupitelstvo obce schválilo zahrnout do rozpočtu obce na rok 2013 příspěvek pro
TJ Sokol Vrchoslavice ve výši 199 000Kč na revitalizace sokolovny na sportovně
relaxační centrum.
9. Zastupitelstvo obce schválilo zahrnout do rozpočtu obce na rok 2013 příspěvek pro
TJ Sokol Vrchoslavice na provoz ve výši 75 000Kč.
10. Zastupitelstvo obce schválilo zahrnout do rozpočtu obce na rok 2013 příspěvek na
provoz a činnost pro TJ Sokol Vrchoslavice – ODDÍL KOPANÉ 50 000Kč.
11. Zastupitelstvo obce schválilo novou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2013.
12. Zastupitelstvo schválilo ceník za užívání kanalizace v obci Vrchoslavice v roce 2013
na částku 750,- Kč/rok/občan
13. Zastupitelstvo obce schválilo směrnici č.9/2012 – O pohledávkách a tvorbě opravných položek.
14. Zastupitelstvo obce schválilo podání žádostí v jednotlivých případech uvedených v
tomto bodě ZO, za podmínek splnění dotační výzvy a možnosti spolufinancování
15. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2013 a rozpočet soc. fondu.
16. Zastupitelstvo obce schválilo schválit rozpočtové opatření č.5.
17. Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur a soupis majetku navrženého k vyřazení.
19. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s.
20. Zastupitelstvo obce schválilo umístit kontejner na plast na zpevněnou plochu před
koupalištěm a zavést pytlový sběr plastů

Rozpočet obce
Rozpočet byl dne 11.12.2012 schválený jako vyrovnaný.
Příjmy celkem
paragraf

6 840 000

položka

název

1111

daň z příjmu FO ze záv. Činnosti a funkčních
požitků

1112

daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti

1113

Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů

1121

Daň zpříjmu právnických osob

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

1334

Odvody za odnětí půdy z půdního fondu

1340

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1341

Poplatek ze psů

částka
1 274 000
30 000
120 000
1 100 000
50 000
2 400 000
5 000
290 000
7 000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

1361

Správní poplatky

8 000

1347

Poplatek za VHP

0

1351

Odvod z loterií

15 000

4134

Vlastní převody

20 000

1511

Daň z nemovitostí

2460

Splátky půjček od obyvatelstva

4112

Neinv. dotace v rámci souhrnného dotačního
vztahu
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430 000
24 000
150 000
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4213

Investiční přijaté transfery

130 000

4116

Neinv. dotace

130 000

volby prezident

25 000
30 000

1019

Příjmy z pronájmu pozemků

2119

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

2321

Stočné

406 000

3319

Kultura

10 000

3412

Zamlýní

3 000

3611

Rozvoj bydlení

5 200

3632

Pohřebnictví

80 000

3639

Komunální služby

20 000

3722

Nájem popelnic

3725

Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)

6171

Příjmy z poskytování služeb- kopírování, telefon a další

6310

Příjmy z podílu na zisku a dividend

500

2 000
50 000
2 300
22 000

Výdaje celkem

6 840 000

paragraf

název

2219

Pozemní komunikace

2221

Dopravní obslužnost

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

450 000

3113

Školy

900 000

3314

Činnosti knihovnické

10 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

35 000

3326

Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.

3341

Rozhlas a televize

3349

Zpravodaj

3399

Ostatní činnosti – SPOZ, církev

150 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)

100 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

335 000

3421

Využití vol.času dětí a mládeže

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby
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částka
1 500 000
12 000

1 000
5 000
20 000

10 000
100 000
50 000
350 000
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3721

Nakládání s nebezpečnými odpady

15 000

3722

Nakládání s komunálním odpadem

240 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4319

Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým

5512

Požární ochrana

5212

Ochrana obyvatelstva – rezerva

6112

Zastupitelstvo obce

6115

Volby - prezident

50 000
350 000
25 000
100 000
5 000
830 000
25 000

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy z fin.operací

1 000 000
10 000

6320

Pojištění obce

23 000

6330

Sociální fond

20 000

6399

Platby daní a poplatků

50 000

6402

Finanční vypořádání

14 000

6409

Transfery veř. rozpočtům (MRG)

55 000

Stanovení ceny stočného a odvozu odpadu
Stočné
Cena stočného a odvozu odpadu byla schválena na zastupitelstvu 11.12.2012.
Stočné na rok 2013 bylo stanoveno podle skutečných nákladů roku 2012.
Náklady

ČOV Němčice
Mzda
Elektrická energie
Opravy a údržba
Celkem:

Výnosy
Rozdíl

333450
34939
43992
14113
426 494,- Kč
363 350,- Kč
63 144,-

Z tohoto výpočtu je zřejmé, že náklady na stočné jsou víc 760,- Kč na občana a rok.
Zastupitelstvo schválilo stočné ve výši 750,- Kč.
Odpady
Zastupitelstvo schválilo částku za odpady ve výši 500,- Kč.
Cena poplatku za svoz a likvidaci odpadu se podle zákona počítá podle roku již ukončeného tedy na rok 2013 podle roku 2011 a skládá se z pevné částky 250,- Kč (zákonem
danou) – používanou na úhradu nákladů spojených z likvidací nebezpečného, objemného, bio a dalších odpadů, jiných jak komunálních a z částky vypočítané podle nákladů na
Občasník obce Vrchoslavice
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likvidaci komunálního odpadu. Částka za odvoz a likvidaci komunálního odpadu je 440,Kč, na občana. Obec nebude uplatňovat plnou výši této částky, protože na likvidaci jiných
odpadů jak komunálních vynakládá nižší částku než zákonem stanovených 250,- Kč/občan.
Výpočet z vyhlášky:
255 410,- Kč (skutečné náklady za rok 2011) : 580 (počet poplatníků dle čl. 2 písm.
a),b) = 440 Kč
Jak platit místní poplatky a stočné
Místní poplatek za psa, místní poplatek za svoz odpadu a stočné je možno zaplatit následujícícmi způsoby
- v hotovosti na pokladně obce a to nejlépe v pondělí nebo ve středu od 8 do 17 hod
- poštovní poukázkou, kterou si můžete vyzvednout v kanceláři obecního úřadu , kde
vám bude sdělena částka a přidělen variabilní symbol
- převodem na účet Obce Vrchoslavice. č.účtu je 3020701/0100. Jako varibilní symbol
použijete čp.

Rozšíření sběru tříděného odpadu v obci
Na zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2012 se zastupitelé dohodli na dalším
rozšíření sběru tříděného odpadu, a to plastů a všeho co k nim patří – „žlutý kontejner“
(podrobnosti zde - http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni ). V novém roce vám
obec do každé domácnosti dodá igelitový obal na tento odpad a určí den sběru. Do pytle
prosím vkládejte vytříděný odpad a po jeho naplnění jej dobře uzavřete a v den svozu jej
dejte před dům na obvyklé místo pro popelnici. Pracovníci obce pytle svezou a předají
odpadové firmě. Nejen že si tak zkrášlíme prostředí, protože žluté kontejnery nebudou
přeplněné, ale snad i něco vyděláme a nebudeme ani za rok muset zdražovat poplatky
za svoz popelnic.
Tak pěkné vánoce a studujte ve volných chvílích, co patří do žlutých popelnic :o)
Tomáš Zmeškal

Seznam podpořených místních spolků a občanů
v roce 2012
TJ Sokol

70 000

SDH
Vrchonet
Myslivecké sdružení
TJ Sokol oddíl kopané
TJ Sokol oddíl kopané
TJ Sokol
TJ Sokol
TJ Sokol oddíl kopané

3 000
30 000
3 000
10 000
35 000
40 000
50 000
30 000
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Na provoz oddílu
(z toho 25 tis. pro oddíl kopané)
Na ples
Výstavba stožáru
Dětský den
Rockový mlýn
Oplocení hřiště
Oprava sokolovny
Provoz oddílu
Provoz oddílu
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Základní škola
Vážení čtenáři,
před rokem jsem vás seznámila s děním ve škole ve školním roce 2011/12, ale jen do
konce roku 2011.
Akce které proběhly letos /kterých jsme se zúčastnili …/
- zápis do 1. ročníku: zapsáno 11 žáků, školu navštěvuje 10 žáků,1 žákyně má povolené individuální vzdělávání z důvodu pobytu rodičů v zahraničí
- plavecký výcvik v rozsahu 9 lekcí 1x týdně/únor-duben/, na konci plaveckého výcviku
obdrželi žáci za splnění plaveckého limitu Mokré vysvědčení
- filmové představení v Němčicích: Alvin a chipmunkové
- fotografování: tradiční foto prvňáčků Můj první školní rok a potom jsme se všichni
vyfotografovali na konci školního roku
- Den matek: žáci připravili maminkám dárky a předvedli hezký program, který nacvičili
se všemi učitelkami
- spolupráce s OÚ: na Vítání občánků 3 žáci školy přednesli básně a zahráli na flétnu
- Škola v přírodě: proběhla v RD Trnava u Zlína v krásném prostředí a jak říkala po
návratu vedoucí akce Mgr. L. Štarhová spolu s vychovatelkou I. Balákovou: “ 25 dětí
si užilo 5 slunečních dní na zdravém pohorském ovzduší a ani jim nedocházelo, že
se každým okamžikem i něco učí“
- červen byl na akce bohatý: 1.6. Den dětí jsme oslavili na Zamlýní při soutěžích a
hrách
- dopravní značky v teorii a praxi si žáci zopakovali na dopravním hřišti v PV
- besedou s hasiči ze HZS v Prostějově si žáci zopakovali požární problematiku a byli
zapojeni i do praktických ukázek
- výchovný koncert v ZUŠ Němčice n/H byl velmi vydařený
- školní výlet jsme letos nasměrovali na hrad Bouzov, kde byl přichystaný zajímavý
program /při prohlídce hradu nás provázely pohádkové postavičky a děti měly za úkol
poznat názvy Večerníčků/, poté jsme ještě navštívili Javoříčské jeskyně a obdivovali
jejich krásu
- 28. červnem jsme slavnostně ukončili školní rok, 29.6. bylo vyhlášeno ředitelské
volno
Výsledky celoroční práce a učení jsme zhodnotili na vysvědčení. Z 27 žáků prospělo s
vyznamenáním 22 žáků a 5 žáků prospělo.
V novém školním roce 2012/13 proběhly následující akce:
- Den otevřených dveří: rodiče se přišli podívat do výuky v 1. a 2. ročníku
- dopravní hřiště v Prostějově: absolvovali žáci 3.+ 4. ročníku
- akce OÚ- sázení stromků: p. učitelka Mgr. L. Štarhová se spolu s některými žáky
podílela na akci a vysázeli několik stromků
- divadlo v Prostějově: shlédli jsme krásnou pohádku O princezně na hrášku
- akce OÚ- Rozsvěcování stromečku: škola přispěla programem: zajímavé Povídání
o Adventu připravila se svými žáky p. uč. Mgr. L. Štarhová , p. vychovatelka I.Baláková nacvičila s dětmi ve ŠD tanečky
- mikulášskou besídku jsme opět prožili ve škole převlečeni za čertíky nebo andílky,krásná nadílka se konala ve spolupráci s DDM Orion Němčice n/H.
Občasník obce Vrchoslavice
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Školní rok 2012/13 byl slavnostně zahájen za přítomnosti hostů, starosty ing. D. Svozílka, hospodářky J. Kvasničkové a rodičů prvňáčků . Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků.
V tomto roce nedošlo ke změně organizace školy. Škola zůstala dvojtřídní se spojenými
ročníky. 1.+2. ročník v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé třídě.
Počty žáků: 1. ročník 10 žáků + 2. ročník 5 žáků, 3. ročník 6 žáků + 4. ročník 6 žáků.
Celkem 27 žáků. Letos jsme opět splnili zákonný požadavek na počet žáků ve třídě
a nemuseli jsme žádat zřizovatele / Obec Vrchoslavice/ o povolení výjimky z počtu žáků.
Příští rok by se měl počet žáků naší školy ještě zvýšit na 32 žáků.
Do školní družiny je přihlášeno 25 žáků. Činnost ŠD spočívá v činnostech sportovních, zájmových a odpočinkových.
Žáci mohou ve škole pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost.
Jedná se o Angličtinu /15 žáků/, který vede uč. Mgr. Lenka Štarhová , Šikulky /13 žáků /
vede Jana Bartošíková. Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou DDM Orion Němčice n/H.
Náboženství jako nepovinný předmět navštěvují 2 žákyně a vyučuje jej p. Alois Kotek.
Jako každý rok chci i letos na tomto místě poděkovat:
- všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci a iniciativu
pěkný vztah k dětem a žákům
- zastupujícím pracovníkům v MŠ - pí. L.Vaculíkové
- rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
- zřizovateli - radě a zastupitelstvu obce za výbornou spolupráci, finanční podporu,
včetně příspěvků na žáky školy
- zaměstnancům OÚ za péči o okolí školy, p. R.Vaculíkovi za sekání trávy a řešení
drobných oprav v našich budovách
- vedení a pracovníkům DDM Orion - za spolupráci na Mikulášské besídce
- MěKS v Němčicích za nabídku kulturních akcí / divadla, filmy/
- ZUŠ v Němčicích za spolupráci a kulturní zážitky
- členům školské rady za odpovědnou činnost
- pí. M. Minaříkové za perníčky pro žáky k Mikuláši a za perníkové sněhuláčky
Jako každý rok, tak i letos vyslovuji na tomto místě našim žákům pochvalu za vcelku
kladné chování / kromě hlasitých projevů/.
Ke slušnému chování žáků přispívá rodinné prostředí naší školy, přátelský přístup
učitelek, vychovatelky i pracovníků školy a v neposlední řadě i správná výchova ve vašich rodinách - milí rodiče. Celkově lze říci, že máme pořád hodné dětičky a za to vám
rodičům patří dík.
Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?
Pojedeme do PV na divadlo E. Hruškové -Legenda o vánoční hvězdě a připravujeme
program pro vánoční besídku, kterou si ve škole uděláme poslední den 21.12.
Pak vás všechny srdečně zveme spolu s p. E. Marečkovou na vánoční besídku,
která se uskuteční v kostele dne 26. 12. 2012 v 18:00 hodin po vánočním koncertě. Co
v programu který p. E. Marečková s dětmi školy nacvičila uslyšíte? Básničky, zpívané
a hrané vánoční koledy a to za doprovodu p. A. Bartošíka.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv radostné prožití Vánoc,
hodně zdraví a pohody v nové roce 2013.
Mgr. Ilona Vašinová, ředitelka školy
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Jak šel čas přes Vrchoslavice
Po květnovém úspěchu výstavy obrazů
pana Vladimíra Horáka nebyla zasedací
místnost obecního úřadu dlouho prázdná.
Už v minulém čísle Občasníku jste byli
pozván na slavnostní zahájení výstavy
starých, novějších i současných fotografií
nazvanou „Jak šel čas přes Vrchoslavice“.
Slavnostního zahájení o hodové neděli
30.9.2012 se zúčastnilo několik desítek
občanů. Výstava určitě potěšila nejen rodáky a starousedlíky, ale taky přistěhovalé,
přivdané či přiženěné Vrchoslavčáky. Ti,
kterým se nepodařilo expozici fotografií
navštívit, nebo těm, kteří nenašli svůj oblíbený záběr anebo očekávanou fotografii
můžeme slíbit, že výstava nebyla poslední. Pokud najdete ve Vašem rodinném
albu zajímavý záběr z obce a budete se
o něj chtít podělit, kontaktujte paní Martinu Fialkovou, která si fotku oscanuje
a použije jako materiál pro další výstavu.

Zvelebené, zútulněné a zelené Vrchoslavice
Kdo v sobotu 6. 10. 2012 projížděl ráno Vrchoslavicemi, mohl mít dojem že se zde
koná retro akce „Vzpomínka na akce Z“ pod záštitou všech složek Národní fronty. Z domů
vycházeli mladí lidé, starší občané, celé rodiny i s dětmi, bez rozdílu věku, vyznání, polické
příslušnosti či názorové orientace. Všechny lidi, vybavené hráběmi, motykami a jiným nářadím, spojila chuť udělat obec i její okolí zelenější a krásnější.
Novodobou „Akci Z“ mohl Obecní úřad zorganizovat díky dotaci získané prostřednictvím MAS Na cestě k prosperitě, na projekt „Zelenou cestou“. Finance získané na
tento projekt obec použila na pořízení nové traktorové sekačky, ale hlavně na nákup
220 okrasných dřevin, užitkových ale taky ovocných stromků. Mezi nimi byly jabloně,
hrušně, meruňky, ryngle i jedlé jeřabiny. Okrasné dřeviny se vysazovaly na veřejných
prostranstvích v obci, ovocné stromy podél nově zbudované cyklostezky. Pro všech 120
brigádníků, kteří ve slunečnou sobotu věnovali svůj čas na výsadbu stromků, připravila
obec občerstvení. Tento příjemně prožitý podzimní den byl nejen prosluněný teplými
slunečními paprsky, ale taky prohřátý báječnou atmosférou a pohodou. Lidé si pomáhali,
spontánně se bavili a měli radost z výsledku své práce.
Možná nebude na škodu si připomenout, co to ty Akce „Z“ vlastně byly. V dobách
komunistického režimu v Československu se akcemi „Z“ označovala neplacená výpomoc obyvatel.. Jednalo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly
nezvládla (ať již z finančních důvodů nebo v důsledku špatného plánování). Oficiálně se
Občasník obce Vrchoslavice
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jednalo o dobrovolnou, bezplatnou práci. Podle § 27 odst. 1 vládního nařízení 14/1959
znamenalo „Z“ zvelebování. K typickým činnostem v rámci městských akcí Z v padesátých a šedesátých letech 20. století patřil např. úklid sídlišť. Později však akce Z začaly
mimo původně zamýšlené občanské svépomoci zahrnovat i obsáhlejší akce. Jednalo se
například o výstavbu a modernizaci bytů, stavbu kanalizace, obecních prodejen, školních zařízení apod. Ve Vrchoslavicích byl v akci Z postaven např. obchod a motorest,
mateřská škola aj.. Většina akcí Z se konala v sobotu. Nepleťme si ale tuto akci s jinou
historickou záležitostí a tou byly pracovní soboty. Takto se označovaly soboty, které i po
zavedení pětidenního pracovního týdne zůstaly pracovní, a to buď jako další pracovní
den navíc, nebo z důvody náhrady za některým státem uznávaný svátek. Do zavedení
pětidenního pracovního týdne se v sobotu do práce chodilo stejně, jako v jiné pracovní
dny, a každá sobota tak byla pracovní, ovšem bývala kratší, např. šestihodinová.

V 60. letech se střídala jedna pracovní a jedna nepracovní sobota. V souvislosti se
zkracováním pracovní doby v západních zemích byl v roce 1968 zaveden pětidenní
pracovní týden i v Československu se dvěma dny pracovního volna. I po tomto přechodu
byly vyhlašovány některé soboty jako pracovní. Sobota, kdy se muselo z rozhodnutí
vlády jít povinně nejen do práce, ale i do školy, se nazývala pracovní sobota. Pracovních
sobot, které nesouvisely s přesunem pracovního volna, postupně během 80. let ubývalo
– poslední taková byla 11. března 1989. V několika případech byla za dodatečný pracovní den určena i neděle, což nastávalo okolo Vánoc, Nového roku, 1. máje a výročí osvobození, pokud tyto svátky připadly v průběhu týdne. Mimo centrálně stanovené pracovní
soboty se v některých místech vyhlašovaly i další dodatečné pracovní soboty. V letech
1968 a 1969 se pořádaly víceméně dobrovolné pracovní „Dubčekovy“ sobotní směny
na podporu reformního vedení státu. V roce 1990 byly uvažovány tři pracovní soboty. K
jejich uskuteční však už díky změně režimu nedošlo.
To jsem se ale zase zakecala… A to jsem chtěla ještě zavzpomínat na ty složky národní fronty co je zmiňuji v prvním odstavci. Ale ty si, slibuji, nechám až na příští článek
o další povedené obecní akci zvelebení. Na letošních dvou akcích, druhá se konala v
sobotu 20. 10. 2012, se celkem zasadilo 500 stromů a keřů. V obci je nově osázené
prostranství okolo sochy sv. Floriána, místo po zlikvidovaném úložišti zeminy na výjezdu
na Mořice, parčík u hřbitova, nová alej je založená podél cyklostezky do Němčic, několik
nových stromů zapouští kořeny u fotbalového hřiště, a taky ve sportovním areálu Zamlýní. Záštitu nad pitným režimem stromů převzali místní hasiči.
Obec Vrchoslavice děkuje všem, kteří na obě brigády přišli a přiložili ruku k dílu, a
kteří se starají aby stromy neuschly, ale krásněly a košatěly. Díky nim se podařilo aspoň
14
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trochu přispět ke zkrášlení a ozdravení prostředí ve kterém dnes žijeme, zítra budou
žít naše děti a za pár let si budou ve stínu dnes zasazených stromů hrát naše vnoučata. Určitě všechny zúčastněné může těšit představa, že se jednou naši vnukové budou
procházet nebo projíždět ve stínu stromů, které právě letos začaly zapouštět kořeny do
úrodné hanácké půdy.
Závěrem použiji citát z arboreta SLŠ v Hranicích na Moravě: „Stromy jsou básně,
které země píše do nebe“. (Ch. Fibrin). Věřím, že zasázené stromy budou mít každým
rokem víc a víc slok které si budeme číst.
-ADPAdalší foto najdete na straně 2

Lístečkoví draci
Kdo by si nevzpomněl na jednoduchou a přitom tak krásnou hračku z dětství. Dala
se vyrobit ze spadaných topolových lístků. Čím delší byla, tím lepší. Každý podzim jsme
si je vyráběli na hřišti, v Rybníkách, u soutoku Pavlůvky s Hanou, prostě všude tam, kde
rostly majestátné topoly.
Kdo měl v neděli 14.10. 2012 odpoledne chuť zavzpomínat si a vyrobit si lístečkového draka, mohl vyrazit na procházku do okolí Vrchoslavic a takového draka si vlastnoručně vyrobit. Draci létali, dětem zářily úsměvy na tvářích a topoly se mohly těšit z toho,
že i dnešní děti se dokáží radovat z krás podzimu a že lístečkoví draci se proletí větrem
s další generací.
-ADPA-

Podruhé a napodruhé Vrchoslavické strašidelní
Po loňské úspěchu prvního ročníku Vrchoslavického strašidlení naplánovali pracovníci obce Vrchoslavice a příznivci akcí pro děti letos jeho druhý ročník. Součástí „Strašidlení“ byla, stejně jako minulý rok, soutěž o nejhezčí dýňovou výzdobu. Letos se do
soutěže přihlásilo 22 rodin, to je o 6 více jako v prvním ročníku. Porotu opět tvořily děti z
místní základní školy. Společně s paní učitelkou děti obešly a obodovaly všechny přihlášené výtvory a svým hlasováním rozhodly, že první místo letos obsadila rodina Zahradníkova. Sladkou odměnou jim byl krásný dort, který pro výherce upekla Helena Karlíková
s Monikou Obdržálkovou.
Občasník obce Vrchoslavice
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Vyhlášení výsledků soutěže mělo proběhnout na závěr strašidelné stezky přes
Vrchoslavice naplánované na sobotu 27.
10. 2012, jako to pravé Strašidlení. Nepřízeň počasí ale donutila organizátory akci
zruštit, takže se rej duchů, upírů, mumií,
hejkalů a jiných strašidel uskutečnil až tuto
sobotu 3.11. 2012. Děti v doprovodu rodičů
a dalších příbuzných se sešly s lampiony
na hřišti. Odkud prošly cestou lemovanou
nejrůznějšími strašidly přes celou obec
až ke sportovnímu areálu Zamlýní. Tam
všechny odvážné účastníky čekalo zasloužené občerstvení.
Organizátoři děkují všem, kteří se do
akce zapojili a připravili tak dětem nevšední zážitek.
-adpa-

Rozsvěcení vánočního stromu
Součástí adventu v
mnoha obcích bývá slavnostní rozsvícení obecního vánočního stromu.
Ve Vrchoslavicích býval
obecní rozsvícený strom
u radnice. Ten se na nás
už bohužel dívá z nebe
určeného pro všechny
odložené a pokácené vánoční stromy a stromky.
Další rozsvícená dominanta obce je na konci Parganu před domem
Caesarů. Vítá všechny
přijíždějící od Mořic, je
vidět z dálnice D1 a díky
své výšce je vidět z hodně
16
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míst v obci. Pravidelně se
u něj koná tradiční předvánoční zpívání u stromečku.
Nejinak tomu bude i letos.
Letos ale poprvé zdobí i naši náves rozsvícený
strom. Slavnostní rozsvícení proběhlo v neděli 2.12.
2012. O program se postaraly děti z MŠ i ZŠ které připravily příjemnou hodinku
pro všechny přítomné.
Rozsvícený strom u-dělal radost především
dětem, odlesky světýlek
se odrážely v jejich rozzářených očích a dětský
zpěv vehnal slzu do oka
nejednomu dospělému.

Šikovné ruce se scházejí na radnici
Tvořivé ruce se více či méně pravidelně schází na radnici a vyrábí drobnosti i větší
dílka pro svou radost a potěchu. Podzimní tvořivé setkání bylo ve znamení zdobení
svíček. Čím dál oblíbenější setkání se daří díky nápadům a obětavé práci místních tvořivých mladých žen. Adventní čas byl ve znamení přípravy věnců. Počátkem prosince
následovalo zdobení perníčků a třešničkou na dortu byla oblíbená technika decoupage
(ubrousková technika).
Co nás čeká příští rok? To možná záleží právě na Vás. Máte-li chuť zkusit něco vyrobit vlastníma rukama a nemáte na to dost odvahy? Pak se o svůj nápad podělte, napište
jej na adresu: obec@vrchoslavice.cz . Možná se už brzo dočkáte jeho realizace
Zdobení svíček
Sérii tvořivých setkání jsme po prázdninové pauze zahájili v 21. října, a hned toto
první nedělně podvečerní setkání bylo velmi kreativní. Zdobili jsme totiž svíčky, zcela
bez předlohy, bez jakýchkoliv šablon, jen
se zapojením vlastní fantazie.
Donesli jsme si svíčky všech tvarů, velikostí i barev, zkrátka takové, které jsou
zcela standardní a které koupíte naprosto
běžně. Dále jsme měli k dispozici potištěné ubrousky a speciální lepidlo na svíčky,
které tvoří základ techniky decoupage –
zdobení povrchů pomocí ubrousků. DruObčasník obce Vrchoslavice
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hou možnost zdobení nám pak nabízely
voskové plátky, ze kterých se dají vyřezávat a vykrajovat různé tvary a pouhým zahřátím v ruce se aplikují na povrch.
Za pomoci těchto dvou velmi jednoduchých technik, které zvládnou mladí i
staří a které jsou zcela bezpečné i pro děti
(viďte, holky), jsme z nakoupených svíček
udělali nestandardní skvosty a designové
kousky, za které by se nemusel stydět ani
Bořek (myslím samozřejmě Šípka)! Posuďte sami, věřím, že se vám naše soukromá výstavka bude líbit, a doufám, že příště
si přijdete něco zkusit vytvořit i vy.
eva.zme
První adventní tvořivé setkání - adventní věnce
Tradiční setkání pro vrchoslavské tvořilky s námětem adventních věnců proběhlo 25.11.2012. Pod rukama nám vznikaly
typické vánoční ozdoby našich příbytků.
Adventní věnec je tradiční symbol západní církve sloužící
k symbolickému odpočítávání čtyř týdnů adventu. Obvykle má
podobu věnce z jehličnatých větví ozdobeného čtyřmi svícemi.
Každou adventní neděli se zapaluje další svíčka. Zdobené věnce bez svíček, které jsou také nazývány adventní věnce jsou
používány k ozdobení vchodových, a vlastně nejen vchodových dveří. A právě takové věnce se podařilo našim šikovným rukám na radnici vytvořit
za použití sušených přírodnin, stuh, větviček
a jiných dekorací. Každý si odnášel kromě
svého výrobku, také příjemný pocit z příjemně a tvořivě stráveného podvečera.
Doma si pak každý ten svůj, podle vlastního vkusu nazdobený věnec umístil na dveře a advent mohl začít.
Zdobení perníčků
Druhou neděli adventní na radnici zavoněly čerstvé perníčky. V komorní sestavě se
opět sešly tvořivé ruce. Sníh na zdobení si děvčata většinou přinesla sama. Perníčky
poskytla paní Štěpánka Svačinová a Hanka Přikrylová. No a zdobení mohlo začít. Namísto koled plynul hovor kdo má doma jaké připravené cukroví, jaký recept na perníky
má kdo odzkoušený, vyměňovaly se zkušenosti z kuchyně, předvánočního úklid, no a
taky se probralo co je kde nového. Na původně zlatavé kapříky, hvězdičky, zvonky, andílky, komety a jiné vánoční symboly se postupně snášela bílá cukrová poleva tak, jako
se zrovna za okny sypal sníh. Bíle háčkovaný kabátek tak postupně dostaly všechny
přinesené perníčky. Část perníčků dostaly vrchoslavické děti a zbytek se věnuje na akci
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zpívání u stromečku. Když si pak pozorné oči prohlédnou všechny nazdobené výtvory,
dá se velmi dobře rozpoznat rukopis každé „zdobičky“. A o tom to je, že každý vdechne
tomu zlatavému kousku medové hmoty duši právě tím svým vlastním způsobem.
Dekupage
Tématem letošního posledního tvořivého dne 15. 12. 2012 s adventní tematikou byla
decoupage, nebo-li ubrousková technika. Byla to jedna z posledních šancí, jak si jednoduše, ale efektivně udělat výzdobu na vánoční
stůl. Použila se opět technika decoupage
(ubrousková technika), tentokrát i na textilní materiály. Ubrousková technika jde velmi
dobře použít na jakýkoliv materiál od ubrusů
na stůl, přes květináče, dřevo, rámečky na
obrázky až po svíčky. A pokud někdo neměl
zrovna chuť tvořit, měl možnost si jen tak posedět a vdechovat předvánoční atmosféru,
nechat se kochat pohledy na výtvory jiných
a odpočívat od vánočního shonu.

Večer v peří
Tímto poetickým názvem zvala obec
Vrchoslavice na setkání občanů na radnici.
Konal se v podvečer 8. 11. 2012 na radnici.
Příchozí uvítala hostitelka ve vyšívaném šátku a zástěře a hned u dveří se mohli zkusit
podepsat husím brkem. Zasedací místnost
byla vyzdobená dekoracemi z peří, lidovými
úslovími a pranostikami. Nabízel se mátový čaj a koláče podle starých dochovaných
receptů. Občané poseděli a zavzpomínat u
koho se dřív dralo peří, jaké se k tomu kde
pekly koláče a kdo měl chuť, mohl si zkusit z
husího peří uvázat pravou peroutku, neboli
mazačku či chcete-li mašlovačku.
Jsou ještě mezi námi pamětníci, kteří
pamatují, jak se v domech za podzimích
a zimních večerů dralo peří. Hospodyň
napekla koláče, někde už byla i vypálená
slivovička, tak se okoštovalo, jinde zase
byly první škvarky. Lidé se scházeli za kuchyňským stolem a nad hromádkami bílého pápěří probírali co je kde nového a co
se komu kdy přihodila za příhoda. VzájemObčasník obce Vrchoslavice
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ně si pomáhali. Až se dodralo v jednom domě,
scházelo se zase v jinde. A tak se postupovalo
dál a dál.
Hlavní obživou v našem kraji dříve bylo
hlavně zemědělství. Každá rodina, i ty chudší
chovaly nějaká domácí zvířata pro svoji obživu. A právě husy byly ve zdejším kraji hojně
chované jednak pro maso, ale taky pro jejich
peří.
Peří dříve bývalo pro lidi důležitou surovinou. Bez pořádných husích nebo kachních
peřin žádná děvčica nemohla ani pomyslet na
vdávání. Než se nachystala takové dívce výbava, trvalo to i několik let. Husa se krmila několik
měsíců a aby měla dost sádla musela se často i dokrmovat šiškami. Její peří naši předkové
využili doslova do posledního pírka. Nejen do
peřin, v kuchyni, ale taky na vymetání komína či
včelaři na ometání včel z pláství.
Husí peří je považováno za nejkvalitnější peří
pro výrobu peřových výrobků a je dnes opět velmi ceněné.
Večer v peří se konal pár dnů před svatým Martinem. V česku, a tady na Moravě
Martin slaví svátek 11. listopadu a je s ním spojeno mnoho tradic či pranostik. Jedni
čekají, že Svatý Martin přijede na bílém koni (čekají první sníh), druzí ochutnávají první
letošní, tzv. svatomartinské víno. Tento svátek je dnem, kdy se lidé setkávají s dobrými
přáteli nebo s celou rodinou a kdy zasednou nad martinskou husou či martinským pečivem. Sv. Martin je totiž patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin
zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval se do hejna hus, ale ty ho svým hýkáním prozradily, a tak musel tu poctu přijmout.
Svátek svatého Martina byl jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Na mnoha místech se konaly poutě, v našich zeměpisných šířkách říkáme hody, hojně se pořádala
martinská posvícení nebo hostiny. Hospodyně pekly martinskou husu a martinské rohlíky
nebo podkovy (zvané martiny) a roháče. Jídla byla tučná, jako by se chtěli lidé připravit
na dlouhou chladnou zimu. Dříve byla martinská husa poslední pečení před šestitýdenním adventní postem.¨
Když se podíváme ještě dál do historie, tak tento den končívala čeledi služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. Konávaly
se dobytčí či výroční trhy. V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Děti i hospodáři čekali na první sníh, neboť
podle pranostiky Svatý Martin přijede na bílém koni. Lidé si odpozorovaný klimatický jev
spojily se světcem, často zobrazovaným na koni, a tak vznikla tato poetická představa.
Mezi další pranostiky, též předpovídají příchod zimy, patří například: Na svatého Martina,
bývá dobrá peřina. Martinův led, bude vodou hned. Na svatého Martina, kouřívá se z
komína.
Večer v peří se vydařil. Přišli si dokonce popovídat i naši nejstarší spoluobčané. A ti,
kterým bylo 92 a 89 let si moc si pochvalovali, že přišla také mladší děvčata a že byla
příjemná beseda.
20
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TJ SOKOL
Sokol Vrchoslavice má k dnešnímu dni 120 členů. ale ještě je zde vedené fotbalové
mužstvo, které chce za každou cenu od nás odstoupit. V současné době je možno v
sokolovně navštěvovat v pondělí cvičení předškoláků od 16 do 17 hod a hned na to cvičení pro děti školního věku. O18 do 19 probíhá cvičení taneneční formy Zumba, které je
dosti oblíbené, ale teď před Vánocemi taky méně navštěvované. Ve středu od 16 hodin
je sokolovna otevřena dětem se kterými chodí jejich rodiče nebo prarodiče a malé ratolesti se můžou vyřádit. Toto cvičení není na povel organizované jen si každý rodič musí
svoji ratolest ohlídat sám. Jsem moc ráda, že se tohle cvičeníčko rozjelo a využívá toho
čím dál tím víc maminek. Je to hlavně zázemí přes zimu, kdy se nedá být s dětmi moc
venku. Ve středu probíhá od 18 do 19 zdravotní cvičení, které ved Evča Zmeškalová a
chodí tam nejen postarší, ale i mladší osazenstvo.Cvičitelka nám dává co proto, ale z
její hodiny chodíme sice zmordovaní, ale spokojeni s tím, že jsme udělaly něco pro svou
kondici a své zdraví. Cvičí se na gimbalech, s overbalem nebo posilovací gumou, takže
využíváme vše co máme. V pátek zase probíhá cvičení pro děti školní i předškolní. Jinak
s dětmi se zúčastníme závodů v plavání, gymnastice a atletice. Letos v předškolních
dětech vyhrál Marťa Wildung první a Jůlinka Veselá druhé místo v atletice. Děti nacvičovaly na okresní a krajský slet skladbu Člověče nazlob se. Já děkuji našemu výboru za
finanční příspěvěk na uhrazení jejich úboru. Pro 14 dětí to nebylo zrovna málo.
Za Sokol Vrchoslavice přeji všem příjemné prožití svátků Vánočních a hlavně hodně
zdraví v Novém roce.
Broňa Žáčková
Rojení čertíků a andílků
Také jste v sobotu 1. 12. potkali v naší
obci neuvěřitelné množství čertíků a andílků,
malých, větších i velkých? A také jste se divili, proč se tu rojí a kam vlastně všichni míří?
Nebudu vás napínat. Všichni mířili do
místní sokolovny, kde probíhalo velké Rojení čertíků a andílků s napjatým očekáváním,
zda přijde Mikuláš a zda bude letos nadělovat i v sokolovně.
Mikuláš nám totiž vzkázal, že se letos pokusí do naší obce přijít dvakrát, tak aby se
stihl setkat se všemi dětmi, i těmi malými. Loni byl velmi smutný, že nestihl přijít ke všem
malým dětem včas - některé děti už spinkaly, některé byly už velmi unavené a bály se,
a tak to chtěl letos napravit.
A tak jsme všichni čekali a čas čekání si ve vyzdobené sokolovně krátili soutěžemi
s čertovskou tematikou, které byly pro děti připraveny. Děti se měly trefit míči do pytle,
srážely pověšené čertíky, nebo měly otevřít pekelnou bránu. I malé papírové čertíky si
poskládaly a vyfoukly. Za odměnu dostávaly malé sladké odměny a čertovský čmáranec
na tvář. To aby si pak čert myslel, že to jsou vlastně čertíci, a neodnesl je do pekla!
A jestli nakonec přišel i Mikuláš...? Tak to víme my všichni, kdo jsme se v sokolovně rojili
společně s čertíky a andílky. Rozhodně ale snad všichni víme, že naše děti byly letos hodné,
protože žádné, ale opravdu žádné si čert neodnesl, byť mu jedny dětské nohy z pytle trčely.
Naštěstí toho zlobivce nabral někde cestou do naší sokolovny.
eva.zme
Občasník obce Vrchoslavice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané jménem všech našich hasičů Vám přeji krásné a klidné svátky
vánoční, bez jakýchkoliv mimořádných událostí dnešního uspěchaného života.
Na začátku roku jsme tradičně uspořádali výroční valnou hromadu, která se konala
na místní Myslivecké chatě. Zde jsme seznámili všechny přítomné s činností našeho
sboru a připravili jsme drobné občerstvení. Dále následoval tradiční Hasičský ples, na
kterém hrála kapela Duo-dreams, který navštívilo kolem 200 lidí z okolních vesnic, což
nás mile překvapilo.
V květnu jsme uspořádali hasičskou soutěž v požárním sportu Memoriál Vladimíra
Novotného, který se konal již po 22-té. Soutěž se koná na počest dlouholetého člena
a trenéra soutěžních družstev Vladimíra Novotného. Soutěž byla úspěšná, zúčastnilo se
17 družstev. Naše ženy získali 1. a 2. místo a naši muži se umístili jako 3. Večer jsme
dále pokračovali s posezením s hudbou. Na podzim jsme vybírali v obci staré železo
a elektro odpad. Získané peníze použijeme na opravy a údržby našich výjezdových vozidel a sportovní výbavy.
Díky získané dotaci jsme pořídili zásahové přilby Gallet a k těmto přilbám 2 ochranné
masky k dýchacím přístrojům. Dále jsme povrchově vyčistili naši hasičskou nádrž od listí,
pneumatik, větví a plastů, aby všichni občané mohli v zimě pohodlně bruslit.
Ke konci roku pořádáme již tradiční Štěpánskou zábavu, která se koná 25.12. 2012
v místní sokolovně za doprovodu kapely Relax.
Nezanevřte na nás a přijďte se podívat a pobavit na naše akce. S přáním pevného
zdraví po celý rok, se za všechny naše hasiče s Vámi loučí velitel SDH.
Vladimír Lecián
PS-Nic nám nezapalujte, nehazardujte ze životem a vymetejte komíny.
Akce SDH pro rok 2013:
5.1. 2013 Výroční členská schůze (15:00 v sokolovně )
2.3. 2013 Hasičský ples- Duo Dreams (20:00 v sokolovně )
18.5. 2013 Memoriál Vladimíra Novotného (Zamlýní v 15:00)
28.9 2013 Hodové klání v netradičních disciplínách (Zamlýní 13:00)
25. 12. 2013 Štěpánská zábava ( 20: 00 v sokolovně)
Zásahová přilba Gallet

Příspěvek Olomouckého kraje
Olomoucký kraj poskytl příspěvek ve výši 29.000,- Kč na pořízení 10 přileb zn. MSA
Auer F1 SF za účelem zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce a 4.000,- Kč na zakoupení klipů na dychácí přístroje.
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Vrchonet
Rok 2012 byl pro naše občanské sdružení velice úspěšný. Za pomoci našeho pana
starosty, který nám pomohl s projektem, se nám podařilo zajistit stavební povolení pro
stavbu příhradového stožáru na kopci Kozlov v katastru obce Víceměřice. V současné
době máme již v ruce všechny potřebné dokumenty, zakoupený stožár, oplocení, datový
rozvaděč a nový router. Prozatím bylo proinvestováno 130 000 Kč. Pokryli jsme další
obce signálem a to obec Srbce, Vitčice, Mořice a Víceměřice. Zprovoznili jsme nové
internetové stránky www.vrchonet.cz. Na těchto stránkách je zveřejněn výstup z našich
meteostanic, které jsou rozmístěny v okolních obcích. Tyto meteostanice monitorují aktuální teplotu, rychlost větru a tlak a vykreslují naměřené hodnoty do denního, týdenního, měsíčního a ročního grafu. Mezi jednotlivými stanicemi lze porovnávat naměřené
hodnoty.
Příští rok bychom chtěli realizovat dokončení výstavby stožáru, kompletní modernizaci hlavního vysílacího bodu na bytovce ve Vrchoslavicích, doplnění web kamer k
meteostanicím, rozšíření pokrytí o další obce, kompletní rekonfiguraci sítě na protokol
IPV6, zprovoznění dynamického routování, rozšířit počet meteostanic i o další obce,
nápadů je opravdu dost a budeme rádi když příjdou za námi i ostatní členové a podělí
se s námi o své nápady.
Touto cestou bych chtěl pozvat všechny naše členy , přátele a příznivce na výroční
schůzi, která proběhne začátkem příštího roku v sokolovně. Jelikož je příští rok volební,
tak budeme rádi když se sejdeme v co nejhojnějším počtu. Na programu je volba orgánů
sdružení a jako již tradičně seznámení všech přítomných s chodem našeho sdružení a
plány do budoucna . Pro letošní rok bude přichystán srnčí guláš a pivečko.
Tímto bych chtěl poděkovat Mirkovi Hrabčíkovi – za spolupráci , manželce Daně – za
toleranci, Dušanovi Svozílkovi - za pomoc s projektem, Tomášovi Zmeškalovi – za uskladnění materiálu a stálou podporu, Petrovi Zimenovi – za pomoc s opravami a všem, kteří
se nějakým způsobem zasadili o rozvoj našeho sdružení. Zároveň přeji všem občanům
krásné prožití Vánočních svátků a v příštím roce hodně osobních i pracovních úspěchů.
Jan Zimen
Předseda Vrchonet o.s.

Zahrádkáři
Není lehké být na celém, celičkém světě jediným myslícím tvorem. O člověku se říká,
že je myslící tvor. Někteří lidé své myšlenky vedou pozitivním směrem, jsou ale i tací
jejichž smýšlení se ubírá směrem opačným. Je na každém z nás, abychom se rozhodli
které myšlenky v naší mysli budou převažovat a jaké vibrace budeme do svého nejbližšího okolí šířit. Zamysleme se v tomto předvánočním čase, nechme myšlenky plynou
a pozorujme, kterým směrem se ubírají. Čím pozitivnější budeme ve svých nitrech, tím
budeme pozitivnější ve svých rodinách a budeme dobro šířit i za hranice našich domovů,
po celé vesnici a snad i za její hranice.
Aby v obci převážil duch dobrých myšlenek a aktivity v naší obci se ubíraly správným směrem, je nezbytné získat pro dobré věci podporu pozitivně smýšlejících, aktivních
a nadšených lidí.
Občasník obce Vrchoslavice
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Věkový průměr členů naší organizace značně převyšuje věkový průměr členů jiných
spolků. Přesto je zahrádkářský svaz ve Vrchoslavicích stále aktivní. O zájezdu na Opavsko jste si mohli přečíst v minulém čísle občasníku. Chceme i příští rok uspořádat další
zájezd. Vyzýváme touto cestou mladší generaci , aby se připojila do našich řad. Bez
oživení mladší krví bude naše práce postupně zanikat.
Obec Vrchoslavice na podzim zorganizovala výsadbu stromořadí kolem cest a cestiček. Její účelnost se ukáže až v příštích letech. Je smutné, že už teď byla některými občany hodnocena jako nevhodná. Výsledek této práce závisí na přístupu všech občanů.
Kdo v dobrém uvažuje, snaží se o zachování a rozkvět. Bude to naše vizitka do příštího
období a dobrá věc se podaří.
ČZS děkuje obecnímu zastupitelstvu za dobrou spolupráci v tomto roce. Přejeme
všem občanům stálé zdraví a ať se jim splní jejich přání v nastávajícím roce.
Bohumil Mička - předseda

Víte že...
-

v obci za 12 kalendářních měsíců proběhlo 27 svozů netříděného domovního odpadu (popelnic), což činí 102t tun netříděného odpadu
vyvezlo se 8,2t velkoobjemového odpadu
v obci je rozmístěno 7 kontejnerů na plasty, 5 kontejnerů na papír, 3 kontejnery na
sklo bílé, 3 kontejnery na sklo barevné
občasné vytřídili 2,4t papíru, 6t plastů, 6t čirého a 2,8t barevného skla
díky třídění odpadů obec dostane zpět od společnosti EKO-KOM 45 tis Kč
víte, že v obci žije 134 registrovaných psů starších 1 roku
víte, že objekt motorestu a prodejny (původně potravin, poté ND multicar) koupila
firma Life Line plus, s.r.o a bude využívána pro potřeby firmy
víte, že průměrný věk obyvatel je 39,863 let
ztratila se zastávka v Dlouhé Vsi a byl nahrazena novou

Vodní plochy ve Vchoslavicích IV. - Lopaťák
Před rokem jste mohli na těchto místech
číst první díl miniseriálu o vodních plochách
nacházejících se v katastru naší obce. Byl
o vodní nádrži, která byla vodní plochou
od jak živa. Nejdřív jako přírodní vodní plocha, později jako vybetonovaná nádrž pro
účely koupání, resp. požární nádrž. V druhém dílu jste mohli spolu se mnou putovat
k pramenům potoka Pavlůvka, koncem léta
jsme společně prošli povodí Hané a dnes,
v posledním dílu mini seriálu přišla na řadu
lokalita Lopaťák.
24
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Toto místo, jižně od obce, se
za krátkou dobu své existence i
díky kvalitním místním komunikacím stalo oblíbeným cílem jak
celoročních vycházek, tak i cyklistických výletů. Také vyznavači in
line bruslení se sem rádi vypraví
a zimních měsících při zamrzlé
vodní hladině sem míří příznivci zimního bruslení. Pokud snad
někdo z čtenářů ještě v lokalitě
nikdy nebyl, věřím že tento článek
ho k návštěvě vyzve. Z lavičky u
informační tabule, můžete pozorovat vodní ptactvo (lyska obecná,
kachna divoká, volavka popelavá,
volavka bílá, labuť velká) a poslouchat šumění topolů.
V současné době je lokalita ve
správě Rybářského spolku Tvorovice. Tito si rybníky pronajali
za účelem sportovního rybaření.
V rámci užívání vodních ploch
se zavázali starat o okolní zeleň
a udržovat břehy v čistotě.
Lokalita Lopaťák je soustava tří vodních nádrží, která vznikla na místě mokřiny za
účelem zbudování krajinotvorného prvku jako součást uzemního systému ekologické
stability v lokálním biocentru č. 8 pro vytvoření optimálních podmínek pro život vodních
živočichů v rámci zbudování společných zařízení KPÚ. Mimo hlavní krajinotvornou funkci má i funkci retenční, nicméně není součástí protipovodňových zařízení.
Nádrže jsou bočně průtočné, napájené ze Srbeckého potoka přes odběrný objekt nápustným potrubím. Voda ze Srbeckého potoka pochází většinu roku z pramenišť obou úbočí.
V okolí Lopaťáku ročně spadne 577mm srážek a roční průměrná teplota vzduchu je
8,6°C. Pro vyznavače zimních sportů, hlavně bruslení bude zajímavý údaj o průměrném
počtu mrazových dnů, kterých statistiky uvádějí 109, průměrný počet ledových dnů je
33 a průměrný počet arktických dnů je 2,6dny. První mrazík pocítí vody Lopaťáku okolo
9. října. Poslední mrazíky přicházejí okolo 3. května.
další foto najdete na poslední straně zpravodaje
Několik čísel na závěr
Objem Rozloha
Nádrž 1
Nádrž 2
Nádrž 3

m3
4075
461
340

ha
0,60
0,08
0,06
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Maximální
hloubka
m
1,60
0,98
0,95

Průměrná
hloubka
m
0,67
0,52
0,51
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Společenská kronika
V roce 2012 se narodily 4 děti: Tereza Adamcová
Anna Bačková
Eliška Sázelová
Alena Řezáčová
Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 12.5.2012.

Opustili nás:

Životní jubilea:

Štefan Baláž
Miroslava Bubeníková

70

Eliška Koutná
Miroslava Wacyková
Josef Jašek
Jaromír Vrána
Marie Sázelová
Radomír Vaculík

75

Věra Foltýnová
Emilie Strouhalová
Marie Pluhařová
Vladimír Nádběla
Jaromíra Petrželová

85

p. Alois Kotek

92

Vladimír Horák

K datu 10.12.2012 se do naší obce přistěhovalo 10 občanů, odstěhovalo se 19
občanů k tomuto datu má naše obec 614 trvale bydlících občanů z toho 98 dětí do
15-ti let.
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Co nás čeká
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
26.12.
27.12.

Zpívání u stromečku
Půlnoční mše
Štěpánská zábava
Vánoční koncert
Vánoční koncert
Krmení zvířátek

Obec Vrchoslavice
Farnost Vrchoslavice
SDH Vrchoslavice
Obec Vrchoslavice
Farnost Vrchoslavice
Obec vrchoslavice

5.1.
5.1.
2.3.
3.3.

Výroční schůze
Tříkrálová sbírka
Ples
Šibřinky

SDH Vrchoslavice
Charita Prostějov
SDH Vrchoslavice
Sokol Vrchoslavice

Děkujeme všem pozorným čtenářům, kteří nás upozornili na chyby, nepřesnosti nebo
tiskařské šotky v minulém čísle, kde bylo chybně uvedeno, že kostel ve Vrchoslavicích
je zasvěcen sv. Michalu, na místo sv. Michaela. Že hodiny na kostele financovala paní
Vlčová namísto paní Vlčkové.
Za vzniklé chyby se redakce omlouvá.

Občasník obce Vrchoslavice, ročník 11, číslo 3
Vychází v nákladu 230 výtisků. Adresa redakce Vrchoslavice 100, tel. 582 386 081,
email: obec@vrchoslavice.cz Redakční rada: Jaroslava Kvasničková, Adéla Palíšková
Za podepsané články si zodpovídají autoři, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
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