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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
Rok 2013 je těsně před svým koncem a jako každý rok nastává chvíle na krátké
poohlédnutí, zhodnocení úspěchů i neúspěchů a na výhled do roku příštího. Většinu
akcí letošního roku jsem se pokusil napsat
do Cesty - informačních novin našeho mikroregionu Němčicko. Tak že už asi všichni
víte o opravě místní komunikace v Dlouhé
Vsi, o novém chodníku mezi Vrchoslavicemi
a Dlouhou Vsí, o rekonstrukci přechodů a o
dalších stavebních akcích, při kterých jsme
letos vybudovali více jak 1700m2 zpevněných ploch ze zámkové dlažby. Co ale
možná nevíte, tak je to, že i v letošním roce
navazujeme na údržbu zeleně, jak prořezáváním a kácením starých dřevin, tak novou
výsadbou. Kromě doplňování drobné keřové výsadby po obci jsme vysadili 10 ořešáků za dálnicí cestou na Vitčice, a tím jsme
navázali na vzrostlé stromy ořešáků na Vitčickém katastru. Dále jsme v rámci doplnění
loňského projektu „Zelenou cestou“ vysadili
30 mladých topolů a 30 líp v areálu Zamlýní.
Tyto stromy jsme sázeli na obecní brigádě, a
proto ještě jednou děkuji všem, kteří si našli
kousek času pro naši obec a na brigádu přišli. A tak jako se nové stromky vysazují, tak se
musí některé staré ořezat nebo pokácet, což je většinou spojeno se spoustu otázek, zda
by strom ještě nějaký ten rok nevydržel. Tyto stromy sebou potom nesou velké riziko škod
na zdraví a na majetku, což se v letošním roce dvakrát ukázalo při pádu stromu na obslužnou
cestu za dálnicí směrem k Lopaťáku. A právě v těchto místech probíhá výcvik hasičského
záchranného sboru olomouckého kraje v práci s motorovou pilou a v práci ve výškách na
plošině. Vytěžené dřevo bylo nabídnuto za pomoc při uklízení všem místním spolkům, část
zůstane pro potřeby obce a zbytek bude po odsouhlasení zastupitelstvem odprodán občanům Vrchoslavic. Další prořezávání bude probíhat kolem řeky Hané. Na úklid břehu jsme
museli podat žádost již v březnu letošního
roku na Povodí Moravy a až v listopadu došlo
k označení starých dřevin a k projednání jejich
úklidu v Prostějově na odporu životního prostředí. V celkovém součtu na každý pokácený
strom připadají 3 nově zasazené. Další novinkou v naší obci je mini ovčín. Vybudovali jsme
ho hlavně proto, že ubývá zájem o travnaté
plochy a tak jsme hledali jiné využití obecního pozemku, které se nám zatím osvědčilo.
Vyrostly nám 4 krásné ovečky, které na konci
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roku obdržely místní spolky. Příští jaro budou jehňátka nová a na konci roku se opět ovečky
rozdělí mezi místní spolky. Navíc se nám letos podařilo prostor kolem ovčínu uklidit, doplnili
jsme sem odpočinkovou lavičku a vzniklo tak další místo pro krásné vycházky po naší obci.
Vy, kteří jste letos nestihli ovčín navštívit, i ti co jste tam chodili pravidelně se už nyní můžete
těšit na jaro, až se budou v ohradě prohánět nová jehňátka.
Příští rok bude vzhledem na končící programové období 2007-2013 vypsáno podstatně méně dotačních titulů. Jediná zatím vypsaná výzva je od MMR, ve které chceme
podávat žádost na obnovu dětského hřiště v mateřské škole a zároveň rozšířit herní
prvky i na hřiště vedle základní školy. Jedinou velkou investiční akcí, kterou chceme
v příštím roce zvládnout je dokončení místní komunikace v Dlouhé Vsi, kde hledáme
všechny možné způsoby jak sehnat na tyto práce peníze.
Pomalu se blíží konec mého příspěvku, a proto chci tak jako vždy poděkovat našim
zaměstnancům, díky kterým se nám daří nejen udržovat obec v pořádku, ale můžeme
dělat i další práce jako zmiňovaný ovčín, úklid dřeva, malé i větší opravy obecního majetku a zařízení, zpevněné plochy a další potřebné práce. Také chci poděkovat místostarostovi, naší paní hospodářce a zastupitelům za jejich práci a čas pro obec. Děkuji
A na úplný závěr přeji všem krásné prožití předvánočního i vánočního času, šťastné
a pohodové Vánoce a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

Poděkování
Někde, v tomto občasníku, jsem vyjmenovával kulturně sportovní akce naší obce.
Pokud jste článek dočetli až do konce a jste součástí obecního dění, víte určitě, že každá událost potřebuje organizátora, respektive hybnou sílu, která kolem sebe soustředí
nadšence. Takovíto lidé jsou zpravidla skromní a ani o nich moc není slyšet. Proto bych
je rád vzpomněl a poděkoval jim, neboť to je to jediné co jim za dobrovolnickou práci
můžeme dát a myslím, že pro tyto lidi je to i odměna největší (pokud pominu spokojené
tváře účastníků akcí). Takže díky:
• Dagmar Cäsarové a její rodině za pomoc a azyl při zpívání u stromečku a ochotě
kdykoliv přiložit ruku všude tam kde chybí
• Antonínu Bartošíkovi za zajištění vánočních vystoupení a pomoc při kulturních akcích
• Stanislavu Kroupovi za 35 let péče o kostelní věžní hodiny
• Martině Fialkové, za obětavou roznášku informačních letáčků po obci a za pomoc s
přehlídkou fotografií
• Adéle Palíškové za skvělý „husí brk“ jenž zhmotňuje její myšlenky nejen v obecní
kronice, ale i v tomto periodiku
• Paní Aleně Králíkové a Blance Hubené za činnost sboru pro občanské záležitosti
• Evě Baškové a Evě Zmeškalové za organizaci akcí pro děti
• Štěpě Svačinové za všechno, ale hlavně především za fantastické koláčky, kterými
se pak obec na svých akcích pyšní
• Paní Libuši Vaculíkové, která má pro nás koláčky také vždy jemně nadýchané
• Frantovi Králíkovi nejen za řízení obecní techniky, ale za ochotu poradit a pomoct
• Adolfovi Wacykovi za pravidelnou péči o kytky u zastávky v Dlouhé Vsi
• Stanislavu Coufalíkovi za materiální pomoc a podporu obce
• Dominiku Vlčovi, za zorganizování výstavy o TGM na faře
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TJ Sokolu Vrchoslavice za vytváření pravidelných sportovních a kulturních akcí a za
rozjezd klubu, kde se dá posedět a pobavit se v kulturním prostředí
Sboru Dobrovolných Hasičů, za dobré výsledky v požárním sportu, udržování své odborné hasičské a záchranářské připravenosti, péči o kulturní dění v obci a přiloženou
ruku při všech brigádách
TJ Sokolu Vrchoslavice 1946 za fotbalovou reprezentaci obce a vzornou péči o svůj
„svatostánek“, kde se můžeme pravidelně pokochat nejen hrou, ale i nasytit a svlažit
hrdlo a hlavně za organizaci Rockového mlýna a také pomoc při brigádách a organizaci dalších akcí
Zahrádkářům za organizaci zájezdu
Mysliveckému sdružení za organizaci dětského dne a pomoc obci
Vrchonetu za organizaci sportovně společenských akcí a dobrou konektivitu
Obecním zaměstnancům Radimovi Vaculíkovi, Karlu Matouškovi, Františce Balejové, Oldřichu Ševčíkovi, Zdeňkovi Petrů, Honzovi Konupkovi, Jiřímu Baďurovi, Vlaďce
Greplové za vzornou péči o čistotu obce, vylepšení hřbitova a spoustu další práce
Hance Novotné za neutuchající péči o knihovnu
Jarce Kvasničkové za práci pro obec nad rámec svých povinností a organizaci kultury obce
Všem nejmenovaným dobrovolníkům za pomoc s akcí „Mikroregion se baví“
Téměř všem zastupitelům za pravidelnou docházku na zasedání a ochotu vést obec
Starostovi Dušanovi Svozílkovi za to, že nám obec vzkvétá a raketovým tempem se
vylepšuje
Ing. Tomáš Zmeškal, místostarosta

Jednání zastupitelstva obce
-

-

Jednání zastupitelstva obce proběhlo 30. 10. na obecním úřadě
a byla přijata tato usnesení:
ZO schválilo program jednání ZO č. 5/2013.
ZO schválilo zápis č. 4 ZO 2013.
ZO schválilo smlouvu č. UZSVM/BPV/2638/2013-BPVM o bezúplatném převodu nemovitosti.
ZO schválilo směrnici č.11/2013 - Zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje
a obnovy kanalizace obce Vrchoslavice.
ZO schválilo uzavřít nájemní smlouvu na parcelu.č 847, a tím si pronajmou tuto parcelu ve prospěch obce.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.5.
ZO schválilo pořízení změny č.3 ÚP se zadáním této změny spočívající v:
a1.) Parcelní čísla 373/2, k.ú. Vrchoslavice, vymezení plochy dopravy na části parcely;
a2.) Parcelní čísla 839, 840, 3062, k.ú. Vrchoslavice, vymezení nových ploch pro bydlení;
a3.) Parcelní číslo 3389, k.ú. Vrchoslavice, zrušení návrhu plochy pro fotovoltaickou
elektrárnu.
a aby starosta Ing. Dušan Svozílek zastupoval obec při projednávání této změny č.3 ÚP.
ZO schválilo dodatek č.5 k nájemní smlouvě č. 612 se ZOD AGRISPOL
ZO schválilo bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 50.000,-Kč na dokončení střídaček spolku TJ Sokol Vrchoslavice 1946.
ZO schválilo nákup nožových stanů v ceně do 30.000,-Kč
Občasník obce Vrchoslavice
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Dotace
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci
ve výši 300 000 Kč v rámci Programu obnovy venkova
na akci - Obnova místních komunikací v majetku obce.
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 30 000 Kč na částečnou úhradu nákladů
na projekt „Mikroregion Němčicko se baví“
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč na úhradu výdajů na zajištění
akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů
obce - oprava vozidla Tatra T-138.
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 2 400 Kč na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.
Olomoucký kraj poskytl také dotaci ve výši 66 000,Kč na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce - podle usnesení
vlády k povodním.
Jaroslava Kvasničková

Seznam podpořených místních spolků a občanů
v roce 2013
Příspěvky a dary
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vrchonet
Myslivecké sdružení
TJ Sokol Vrchoslavice
Tomáš Svoboda
Myslivecké sdružení
Návratná finanční výpomoc
TJ Sokol Vrchoslavice 1946

50 000
15 000
3 000
75 000
3 000
5 000

Na provoz oddílu
Na provoz
Dětský den
Provoz a údržba sokolovny
Startovné v soutěži
Podzimní zkoušky

50 000 Projekt „Klubová místnost a vybudování střídaček“
SDH Vrchoslavice je podporováno prostřednictvím JPO přímo z rozpočtu obce. Mimo
jiné byla v letošním roce provedena oprava vozidla Tatra T-138 v celkové ceně 48 400,Kč (z toho 20 000 dotace ol.kraje). Poskytnut příspěvek na rozšíření řidičského průkazu
(9 500,-). A zakoupeno vybavení za 66 000,- Kč za prostředky od Olomouckého kraje na
prevenci proti povodním. Celkové náklady na JPO byly v letošním roce 250 tis Kč. V tom
jsou zahrnuty dotace v celkové výši 89 tis. Kč a oprava vozidla Renault Master.
Ing. Dušan Svozílek
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Nahrazení klasických wolframových žárovek „úsporkami“ ušetĜí
domácnostem roþnČ až 4000 korun
Již 65 % þeských domácností svítí alespoĖ jedním úsporným zdrojem svČtla a další stále pĜibývají, vyplývá to
z prĤzkumu poradenské spoleþnosti eSvČtlo.cz. Úsporné osvČtlení domácnostem ušetĜí až 4000 korun roþnČ.
Vysoká energetická nároþnost wolframových žárovek byla hlavním dĤvodem ukonþení jejich výroby loni v záĜí. Z
prĤzkumu portálu eSvČtlo.cz vyplývá, že tuzemská domácnost potĜebuje na svícení v prĤmČru 18 žárovek.
V pĜípadČ kompletní výmČny klasických energeticky nároþných zdrojĤ svČtla (wolframové þi halogenové zdroje)
za kompaktní lineární záĜivky þi LED svČtelné zdroje mĤže úspora domácnosti dosáhnout až 4000 korun za
jediný rok.
Úsporné záĜivky do koše nepatĜí
S rapidním rĤstem poþtu „úsporek“ roste také potĜeba jejich recyklace v okamžiku, kdy doslouží. Zatímco
vysloužilé wolframové žárovky lze bez obav vyhodit do koše, ty úsporné je tĜeba odevzdat k ekologické recyklaci.
KvĤli toxické rtuti, kterou v malém množství svČtelné zdroje obsahují, se s nimi musí zacházet jako s nebezpeþným
odpadem Dalším dĤvodem pro recyklaci vysloužilých záĜivek je možnost opČtovného využití surovin, které úsporky
obsahují.

Rtuti v záĜivce se není tĜeba bát, zátČž pro životní prostĜedí pĜedstavuje jen pĜi neodborné likvidaci a ve vysoké
koncentraci. RtuĢ se v úsporných záĜivkách vyskytuje ve velmi malém množství (cca 2–5 mg), napĜíklad
v klasickém teplomČru je rtuti 500krát více.
PĜi náhodném rozbití záĜivky je tĜeba místnost vyvČtrat, stĜepy zamést a odvézt do sbČrného dvora þi pĜedat firmČ
zabývající se likvidací odpadu.
O zpČtný odbČr a následnou recyklaci se stará nezisková spoleþnost EKOLAMP, která zajišĢuje tuto službu
obþanĤm i firmám zdarma.
Úsporky patĜí na místo zpČtného odbČru: nyní jich je témČĜ 4 000
V ýesku lze vyĜazené úsporné zdroje vrátit v jakémkoli obchodČ s elektronikou, ve sbČrných dvorech obcí þi do
malých sbČrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, úĜadech nebo v ĜadČ firem.
Poþet sbČrných míst stále roste, nyní je jich pĜibližnČ 4000 a další stále pĜibývají. Spoleþnost EKOLAMP již
rozmístila více než 1500 malých sbČrných nádob Kde se nachází nejbližší sbČrné místo, lze zjistit pĜes internet na
www.ekolamp.cz.

Srovnání spotĜeby jednotlivých zdrojĤ svČtla(zdroj eSvČtlo.cz)
Klasická
žárovka

Halogenová
žárovka

Kompaktní
úsporná žárovka

LED žárovka

SpotĜeba

60 W

52 W

12 W

9W

Životnost

1 rok

2 roky

12 let

25 let

250 Kþ

600 Kþ

270 Kþ

500 Kþ

6810 Kþ

5902 Kþ

1643 Kþ

1232 Kþ

7060 Kþ

6502 Kþ

1813 Kþ

1521 Kþ

Cena za potĜebné
množství svČtelných
zdrojĤ za 25 let
Náklady na elektĜinu
za 25 let*
Celkové náklady za
25 let

* PrĤmČrná cena elektĜiny v roce 2012 – 4,54 Kþ/KWh
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Základní škola
Vážení čtenáři,
před rokem jsem vás seznámila s děním ve škole ve školním roce 2012/13, ale jen do
konce roku 2012.
Akce do konce školního roku 2012/13 - do 30. června 2013
- zápis do 1. ročníku: zapsáno 10 žáků
- kulturní akce: - velmi zdařilý výchovný koncert ZUŠ v Němčicích
- veselé tančení v Němčicích
- plavecký výcvik v rozsahu 9 lekcí 1x týdně /únor - duben/, na konci plaveckého výcviku
žáci obdrželi za splnění plaveckého limitu Mokré vysvědčení
- v dubnu nás navštívila musherka a děti se mohly projet se psím spřežením
- fotografování: tradiční foto prvňáčků Můj první školní rok a foto na konci školního roku
- Den matek: žáci připravili maminkám dárky a předvedli hezký program, který nacvičili
se všemi učitelkami
- v květnu jsme zažili sokolnickou show spolu se ZŠ v Tištíně
- Škola v přírodě: proběhla v RD Trnava u Zlína v krásném prostředí, kde si 26 dětí
užilo 5 krásných dní na zdravém podhorském vzduchu, cestou zpět jsme navštívili
zámeckou zahradu v Kroměříži / viz foto/
Červen byl na akce bohatý:
- 1.6. Den dětí jsme si oslavili při soutěžích a hrách
- dopravní značky v teorii a praxi si žáci zopakovali na dopravním hřišti v PV
- v Nezamyslicích jsme se zúčastnili Dne v zeleném, na kterém jsme shlédli zdatnost
parašutistů a děti si mohly prohlédnout vrtulník
- školní výlet jsme letos nasměrovali na hrad Helfštýn, kde byl přichystaný zajímavý
program, cestou jsme se zastavili v Muzeu J. A. Komenského v Přerově
- 28. června jsme slavnostně ukončili školní rok. Výsledky celoroční práce a učení jsme
zhodnotili na vysvědčení. Z 26 žáků prospělo s vyznamenáním 22 žáků, 4 žáci prospěli.
V novém školním roce 2013/14 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
- divadlo v Prostějově: shlédli jsme výborné představení naivního divadla z Liberce
Babu a papoušek
- akce OÚ: Rozsvěcování stromečku: Povídání o Adventu v Anglii s koledami připravila
se svými žáky p. učitelka Mgr. L. Štarhová, p. vychovatelka I. Baláková nacvičila s
dětmi ve ŠD taneček s překvapením /v podobě Mikuláše/
- mikulášskou besídku jsme opět prožili 6. 12. ve škole, převlečeni za čertíky nebo
andílky s krásnou nadílkou, ve spolupráci s DDM Orion Němčice n/H.
Školní rok 2013/14 byl slavnostně zahájen za přítomnosti hostů, starosty ing. D. Svozilka, hospodářky J. Kvasničkové a rodičů prvňáčků. Do 1. ročníku nastoupilo 9 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 7 žáků, 2. ročník 5+ 1/ 1 žákyně se i v tomto školním roce individuálně vzdělává v zahraničí /, 3. ročník 5 žáků, 4. ročník 6 žáků. Celkem 28 + 1 žák.
Letos jsme opět splnili zákonný požadavek na počet žáků ve třídě a nemuseli jsme žádat
zřizovatele OÚ o povolení výjimky z počtu žáků.
8

Občasník obce Vrchoslavice

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 /14 žáků/, který vede p. uč. Mgr. Lenka Štarhová , Šikulky / 9 žáků /
vede p. Jana Bartošíková. Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou DDM Orion Němčice n/H.
Poděkování - všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci
a iniciativu, pěkný vztah k dětem a žákům
- zastupující pracovnici v MŠ - pí. L. Vaculíkové
- rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
- zřizovateli OÚ- za výbornou spolupráci, finanční podporu včetně příspěvků na žáky školy
Občasník obce Vrchoslavice
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zaměstnancům OÚ/ hlavně p. Vaculíkovi/ za péči o okolí školy, sekání trávy a řešení
drobných oprav
- vedení a pracovníkům DDM Orion - za spolupráci na Mikulášské besídce
- MěKS v Němčicích za nabídku kulturních akcí
- ZUŠ v Němčicích za spolupráci a kulturní zážitky
- pí. M. Minaříkové za perníkové chaloupky pro žáky
Každý rok na tomto místě vyslovuji našim žákům pochvalu za kladné chování. I v letošním školním roce / stejně jako loni / musím napsat, že se naši žáci sice chovali slušně,
/vcelku bezproblémově/, ale jsou velmi, velmi hluční. Všichni doufáme, že příští rok ztlumí
„volume“. Totéž bylo napsáno i loňský školní rok a ztlumení „volume“ bylo jen zbožné
přání nás - všech pedagogických i nepedagogických pracovníků. Tak příští rok ?…….
Jinak k vcelku 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, milí rodiče, patří velký dík.
Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?
Vánoční besídka s programem: u ozdobeného stromečku si žáci předají dárečky,
zazpíváme koledy a popřejeme si pěkné vánoční prázdniny.
Pak vás všechny srdečně zveme do kostela dne 26. 12. 2013 v 18:00 hodin, kde žáci
opět po roce vystoupí. Tentokrát ve Vánočním příběhu…., který se žáky připravila p. E.
Marečková za doprovodu p. A. Bartošíka.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv: radostné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
v novém roce 2014.
Mgr. Ilona Vašinová, ředitelka školy

Mateřská škola
Dobrý den,
chtěla bych vám přiblížit, co se v poslední i nedávné době v naší mateřské školičce
zlepšilo, změnilo a vybudovalo. Od minulého školního roku máme pro děti novou šatnu
a ve třídě nové skříňky na uložení didaktických pomůcek. Staré skříňky již zdaleka nevyhovovaly bezpečnostním předpisům. S novými skříňkami se výrazně zlepšil vzhled třídy
a s paní učitelkou se snažíme sladit barevnost celého prostoru tak, aby se děti v MŠ cítily
dobře. Od září letošního školního roku máme zapsáno 24 dětí. Přišla za námi nová paní
školnice Petra Handlová.
Mateřskou školu navštívilo divadélko „Sluníčko“, které dětem ukázalo práci s maňáskem a zahrálo tři klasické pohádky“ Tři prasátka“, „O zlé
koze“,“ O Budulínkovi“. Velkou událostí pro děti byla návštěva policisty.
Dozvěděly se, jak poznají policistu, co
policisté všechno dělají, kdo jim pomáhá při jejich práci, jak se chovat na
komunikaci, reagovat na cizí lidi, kteří
10
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jim nabízí sladkosti a mnoho dalších užitečných informací. Velkým zážitkem pro děti bylo
spoutání pouty a prozkoumání obušku. Další větší událostí byla návštěva kina Metro v
Prostějově. Jeli jsme na pohádku Ferda Mravenec, výprava a profesionální výkony herců
jen umocnili citové zážitky dětí.
Ráda bych všem popřála klidné a spokojené Vánoce.
Blanka Pospíšilová, vedoucí učitelka MŠ

ELEKTROWIN

Jaký elektrospotĜebiþ mĤžete odevzdat zdarma?

Ke zpČtnému odbČru lze odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotĜebiþe z
domácností nebo jemu podobné od právnických osob a podnikatelĤ (tzn., že pokud máte napĜ.
ledniþku nebo rychlovarnou konvici v kanceláĜi a doslouží, mĤžete ji bezplatnČ odevzdat na
kterémkoliv místČ zpČtného odbČru a pokud budete potĜebovat, obsluha vám vystaví
potvrzení).
Ze zákona vyplývá, že elektrozaĜízení pocházející z domácností je takové elektrozaĜízení,
které svým stavem odpovídá výrobku s ukonþenou životností bez bližšího urþení dĤvodu.
StejnČ jednoznaþnČ lze urþit, že takovým elektrozaĜízením není výrobek, který již prošel
jakoukoli fází ‚zpracování‘ þi dílþího využití, tedy þinností, která je zákonem urþena pouze
osobám s pĜíslušnými oprávnČními. Takové elektrozaĜízení, tedy nekompletní , musí být
posuzováno jako odpad a pro zacházení s ním nelze využívat výhod pro zpČtný odbČr
elektrozaĜízení.
Nekompletní spotĜebiþe jsou tedy považovány za odpad a náklady spojené s jejich recyklací a
odstranČním jsou k tíži obci, následnČ se tedy promítají do poplatku za odpady.
ElektrospotĜebiþ odevzdaný na místo zpČtného odbČru se stává odpadem až ve chvíli pĜedání
osobČ oprávnČné k jeho využití nebo odstranČní, tedy do rukou specializované recyklaþní
firmy .http://www.elektrowin.cz/cs/images/content/konvice.jpg
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Rozhovor s Hanou Novotnou
V tomto vydání Obecního zpravodaje dostane prostor doposud neprávem opomíjená
místní knihovna. Knihovna byla, je a snad i bude centrem vzdělanosti a kultury. Počátky
knihoven lze vysledovat už ve starověku, mezi nejznámější starověké knihovny patří alexandrijská. Ve středověku knihovnickou funkci převzaly křesťanské kláštery. První klášterní knihovna na území České republiky vznikla v břevnovském klášteře na konci 10.
století. V období vrcholného středověku vznikají v klášterech skriptoria, písařské dílny
sloužící k rozmnožování literárních děl. V roce 1348 v souvislosti se vznikem Univerzity
Karlovy je založena první světská knihovna v českých zemích. Po vynálezu knihtisku
dochází v 16. století k vytváření knihoven patřících šlechtickým a měšťanským rodinám.
Na konci 18. století nastává období rušení klášterů a jejich knihoven, místo toho vznikají knihovny veřejné. A právě takovou veřejnou knihovnu zřizuje i naše obec. Obecní
knihovna byla zřízena řídícím učitelem Františkem Masaříkem. Působil v obci v letech
1901 – 1919. Nyní už 35 let v knihovně kraluje paní Hana Novotná.
První rozhovor, který ve Vrchoslavickém zpravodaji nacházíte, je právě s paní Hanou
Novotnou. Ještě před pár lety jste se s ní mohli setkávat na obecním úřadě, kde dlouhá
léta pracovala jako hospodářka. Svoje předchozí zaměstnání listonošky vykonávala
také v naší obci. Angažuje se ve Sboru dobrovolných hasičů, každoročně moderuje Memoriálu Vladimíra Novotného, který se pořádá na počest jejího manžela, velitele místních hasičů (1970 – 1989). Vychovala tři děti, těší se z pěti vnoučat a její další celoživotní
láskou jsou knihy. Přestože je v důchodu, stále vede místní knihovnu. Mezi knihami je
ráda, to je na její práci vidět. Její osobnost dává naší knihovně (jak ona s úsměvem často
říká, spíš půjčovně) osobitý a nezaměnitelný ráz.
Rozhovor s ….
AP: Kde všude byla za těch 35 let ve
Vrchoslavicích knihovna?
HN: Když jsme se do Vrchoslavic přistěhovali, byla knihovna na radnici. Tam,
kde je teď kancelář starosty a knížky tam
půjčovala paní učitelka Žofie Zámorská.
Po ní začal knížky půjčovat tatínek (Jan
Michalík, řídící učitel ve Vrchoslavicích,
poz.red.), resp. maminka (Vladimíra Michalíková) . To už byla knihovna na sokolovně. V prvním patře sokolovny, vedle
balkonu byl původně byt pro sokolníka
(balkon byl při poslední rekonstrukci sokolovny zrušen, pozn. redakce). V jedné
místnosti byla dětská literatura a v druhé
literatura pro dospělé spolu s čítárnou.
Dnes je knihovna na obecním úřadě v přízemí. Půjčovní doba je každou středu od
17 do 18hodin.
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AP: Jak jste se k práci knihovnice
dostala?
HN: Ani nevím, tak nějak plynule jsem
to převzala po mamince.
AP: Kolik svazků aktuálně naše
knihovna obsahuje?
HN: Celkem 2910 knížek všech žánrů.
AP: Jaké autory si čtenáři nejvíce
půjčují?
HN: Nedávno opět začaly vycházet
knihy Vlasty Javořické. Ty se hodně půjčují.
Taky Robertsová, Collinsová a ze současných českých autorů Simona Monyová.
AP: Už se Vám stalo, že jste v knížce
našla nějakou netypickou záložku?
HN: Tak to se stává pořád. Lidé používají co mají zrovna po ruce. Často nacházím fotky, účtenky…
Občasník obce Vrchoslavice

AP: A co třeba bankovky?
HN: Tak to se opravdu ještě nestalo.
Smích
AP: Jaká je Vaše nejoblíbenější kniha?
HN: Říct jenom jeden titul je těžké. Čtu
všechno, nemám vyhraněný žánr. Od detektivek, přes historické romány, knihy o
II.světové válce až po romantické romány.
No tak dobře, když jednu, tak „Láska je jen
slovo“. Ale moc hezká je taky „Medúza“ no
a nezapomenutelným zážitkem bylo čtení
knihy“ Údolí panenek“.
AP: To by asi čtenáře udivilo, kdybyste zmínila jenom jednu jedinou knížku. Vzpomenete si na první knížku, kterou jste sama přečetla?
HN: Tak to zrovna ne, ale vzpomínám
si na knížku, kterou jsem dostala na první Vánoce tady ve Vrchoslavicích. Byla to
Podhorská vesnice od Boženy Němcové.
U nás pod stromečkem vždycky knížky
byly. Tatínek dbal na to, aby každý pod
stromečkem našel knížku.
AP: Váš tatínek ve Vrchoslavicích
působil 13 let jako řídící učitel. Kde jste
bydleli?
HN: Ve škole v přízemí, tam kde je
dnes družina byl služební byt. Tatínek už
tady rok učil, dojížděl z Popůvek, kde bylo
jeho předchozí působiště a druhý školní
rok, někdy teď v této době okolo Vánoc
jsme se za ním přestěhovaly i my. Bylo
mi tehdy 9 let a na první vánoční besídce
jsem přednášela básničku „Znám křišťálovou studánku“.
AP: Tam roste tmavé kapradí a vůkol
rudý vřes….
Smích
HN: Tehdy nám nábytek a všechny
ostatní věci přivezli do školy stěhovacím
autem. My jsme s maminkou dojely do
Němčic vlakem. První koho jsme tehdy
Občasník obce Vrchoslavice

cestou z Němčic potkaly, byla paní Novotná s Laďou (Ludmila Novotná, roz. Doležalová dámská krejčová z domu čp. 33,
dnes obývaný rodinou Krajčova a Vladimír Novotný zesnulý manžel paní Novotné, pozn. redakce).
AP: Opravdu? To vypadá na osudové setkání a že se nám rozhovor začíná stávat červenou knihovnou. Líbil se
Vám tehdy?
HN: Ale vůbec. Měl hnědý hubertus
který mi připadal ošklivý. Právě toho hubertusu jsem si všímala mnohem víc, než
jeho.
AP: Byli jste spolu skoro 20 let,
když náhle zemřel na srdeční selhání. Že nebylo lehké zůstat ze dne na
den na všechno sama, to si umí každý
představit. Co vás tehdy podrželo, co
vám pomohlo se přes to těžké období
přenést?
HN: To se člověku během pěti úplně
změní život. Co bylo naplánováno najednou nešlo realizovat. Všechno bylo
úplně jinak. Ale byly tu tři děti a život musel jít dál.
AP: Byla jste mladá, pokračovat ve
výchově tří dospívajících dětí, starat se
o rodinu, dům a domácnost sama bylo
obdivuhodné…
HN: Tehdy mi hodně pomohli místní
hasiči. Měli jsme s Laďou naplánované,
že na jaře začneme opravovat domek.
Chlapi si tehdy vyhrnuli rukávy a nastoupili na stavbu. Společně jsme všechno
zrealizovali. Novou koupelnu, uhelnu, garáž …. Pomáhali a pracovali tak, jakoby
Komisař, jak Laďu jeho kamarádi hasiči
nazývali, tady byl i dál. Já jsem se zakousla do práce na stavbě a díky tomu
že jsem měla okolo sebe lidi a díky dřině
jsem všechno zvládla.
To tam nepiš, to přece nikoho nezajímá.
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AP: Kdyby to nikoho nezajímalo,
tak tady ani já nesedím. To je příběh
hodný zaznamenání. Aspoň v Obecním zpravodaji. Začíná v nevlídnou
prosincovou sobotu, kdy devítiletá
Hanička s maminkou a dvěmi sestrami vystupují z vlaku. Čeká je cesta do
neznámé vesnice Vrchoslavice, která
se má stát jejich novým domovem.
Fouká studený vítr, poletují sněhové
vločky, které těsně nad zemí roztávají.
Hanička nasává podivnou vůni připáleného karamelu linoucí se z cukrovaru. Na silnici je směsice rozsypaných
cukrovarských řízků a bláta, bojí se,
že si ušpiní nové boty. Moc se jí nechce, neví co ji ve Vrchoslavicích čeká
a nevlídné němčické uvítání moc odvahy nepřidá. Musí ale před mladší
Evičkou a Helenkou vypadat statečně.
Vezme je obě za ruce a vykročí společně směrem k Vrchoslavicím. Ruce
ji v pletených rukavicích mrznou, přes
vlněná vlákna cítí teplo sestřiných
rukou, ale vítr je nemilosrdný. Nos ji
štípe zimou a v tom si vzpomene si
na toho čahouna v hnědém hubertusu
co se mihnul na nádraží. Nikoho tehdy
nenapadne, že se jednou stane jejím
manželem …. Tento příběh by si své

čtenáře určitě našel!
HN: Smích
Ale to už je opravdu na hranici soukromí a mojí fantazie.
Vraťme se k tatínkovi. Jste prvorozenou dcerou, co je pravdy na tom, že
Vám dal jméno po manželce druhého
prezidenta Haně Benešové?
HN: Ano, to je pravda.
AP: Na tatínka ve Vrchoslavicích nevzpomínají jenom jako na učitele…
HN: Ano, kromě práce v knihovně
byla jeho vášní i hudba. Překrásně hrál
na housle. No a ve Vrchoslavicích vedl
v letech 1958 – 1968 smíšený pěvecký
sbor. Pěvecký sbor měl v době své největší slávy přes 40 členů. Kromě koncertů pořádali dvakrát do roka hudebně
literární večery, kam přišlo až 200 návštěvníků. Se svými žáky založil i dětský
pěvecký sbor.
AP: Co byste popřála spoluobčanům do nového roku?
HN: Hlavně hodně zdraví, dobrý zrak
který po potřebný nejen u čtení půjčených
knížek. Na, vem si perníček.
AP: Děkuju.

Odcházím od Novotných, dlaň zaskládanou perníčky s vánočními motivy a myslím na toho moudrého, vysokého, vzpřímeného pána, který až do konce života jezdil
do Vrchoslavic navštěvovat svoje dvě dospělé dcery. Člověka, který se vryl do paměti
nejen svým žákům, ale také místním zpěvákům. Šířil mezi lidmi vzdělanost, lásku k
hudbě a laskavý humor. Právě takový, který je v dnešním světě utlačován komerčními žánry.
Věřím, že v této předvánoční době na něj vzpomenou bývalí členové jeho smíšeného pěveckého sboru paní Ludmila Nádbělová, paní Božena Lošťáková/Řezáčová, pan
František Coufalík, pan Vladimír Horák, paní Marie Řezníčková, paní Zdeňka Palíšková
a nejen oni.
Dokázal na potkání pohladit slovem. Jeho nezapomenutelným výrokem, který několikrát pronesl nad dětským kočárkem, si dovolím ukončit vzpomínku na pana řídícího
učitele Jana Michalíka:
„Všechno, co je dělané s láskou je krásné…“.
Poděkování patří paní Haně Novotné za trpělivost při skládání těchto řádků.
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Kulturní ohlédnutí za rokem 2013
Jsem pevně přesvědčen, že naše obec žije a navíc žije naplno. Proč si to myslím?
No jen jsem tak srovnával, kde v okolí se co děje, kam se dá zajít či kde se pobavit
nebo si zasportovat a pak jsem „letem
světem“ prošel historii letošních akcí u
nás a uspokojeně jsem se musel usmát.
Proberte si to se mnou – začneme nutnou povánoční pohybovou aktivitou, tedy
pravidelná zumba a cvičení na balónech
v sokolovně. Pokračujeme hasičským
plesem pro dospělé a skočíme na dětské
šibřinky.
Zima je na akce skoupá a tak jsme
hned u obecního posezení na mezinárodní den žen.
Nesmíme zapomenout na každoroční
předjarní „Výpravu za telátky“ a následné rukodělné či jinak tvořivé akce na
obci – tentokrát quilling. Ve stejné době
se nám rozjíždí fotbalové zápasy staronového TJ SOKOL Vrchoslavice 1946 a
hasiči se pilně připravují na první závodní
klání v hasičském sportu, na organizaci
místního Memoriálu Vladimíra Novotného a dávají dohromady nejmladší gardu,
kterou později začnou cvičit na soutěže.
Farnost připravila něco z křesťanských
tradic „Slavnost těla a krve Páně“. Pak, na poslední chvíli, přišlo trošku sluníčka a obecní
turnaj v kuželkách se nám i letos vyvedl k plné spokojenosti. Nesmíme zapomenout na
Myslivecké sdružení, které krom jiného pravidelně baví naše děti na jejich svátek.
Zjara se nám vystoupením skupiny Náhoda rozjíždí klubová nabídka TJ Sokola Vrchoslavice a navazuje turnaj v pexesu, den otců, „zmrzlinománie“ a kreslení na sklo, jako
odměna dětem k završení školního roku. Ve spolupráci se ZUŠ Němčice nad Hanou zorganizoval klub naprosto famózní koncert hudebního tělesa Gálovci. Hned nato proběhl
výlet pro děti i dospělé kolem Brněnské přehrady.
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Nechtěně jsem přeskočil každoletní věhlasné rockové dunění na „Rockovém mlýně“
letos prvně v rouše TJ Sokol Vrchoslavice 1946 a tradiční turnaj starých pánů. Nesmíme opomenout výlet pořádaný zahrádkáři!
Zato obcí pořádaný výlet do divadla v Brně
se nám trošku v letním vedru upekl, že dámy
a pane starosto? Ještě že jsme se trošku
ochladili při spaní dětí na Zamlýní. Jejda a
kdo jste byl na Vrchonetem pořádané exkurzi
ve Vyškovském pivovaru? Komu co víc chutnalo na „Cuketománii“ v klubu TJ Sokol? Já
se přiznám, že mě nejvíc cuketovice.
No a zlatým, ale ne posledním hřebem
programu obce, bylo mikroregionální zábavní odpoledne – „Mikroregion se baví“ s následnou zábavou. Ostatně i vyhodnocení této akce, které proběhlo v zaplněném klubu TJ
Sokol Vrchoslavice pod hudební taktovkou Toma Brabce, bylo také báječné.
Podzim začal „uplakanou“ mikroreginální projížďkou kolech současně se zvěřinovými hody pod taktovkou mysliveckého sdružení, spojenými se zkouškami psů. Nesmíme
zapomenout na Turnaj pětic v netradičních soutěžích na Zamlýní a soutěž veteránů, v
režii hasičů. Hodové koláčové posezení následovalo v klubu, a pak to zde šlo již ráz na
ráz – promítání historických záznamů (pro zaplněný klub) „Jak se obec měnila“, které
mělo i nedávnou reprízu. Báječně chutný „Den piva“ s mnoha druhy výborného moku
k okoštování, následovaný již tradičním „Vrchoslavickým strašidlením“, zabijačkovými
hody s country kapelou, neopakovatelnou „Retropárty“, víceméně pravidelně studenými
pokrovými obličeji při karetních kláních a snad v závěru výroba podzimních dekorací a
netradičních adventních věnců a malování na hedvábí, které nás ještě čeká.

Jistě si také vzpomenete, že byla slavnostně otevřena výstava o T. G. Masarykovi na
faře, za níž stojí píle Dominika Vlče. Poslechli jsme si pásmo vystoupení našich dětí, pan
farář nám posvětil vánoční stromeček a nakonec se nám jej podařilo i rozsvítit.
V čerstvé paměti máme mikulášský týden v podání jak hasičů tak „Rojení čertíků“ v
sokolovně a následné zdobení perníčků v klubu.
Ještě nás čeká předvánoční zabíjačka fotbalistů, výprava za telátky a tradiční osvědčené zpívání u stromečku, na které se velmi těšíme. Hasiči plánují v sokolovně Štěpánskou zábavu, a po ní bude následovat turnaj ve stolním tenise pořádaný Vrchonetem.
Na Štěpána bude Vánoční besídka v kostele. Protáhneme si tělo při procházce do lesa
a pak je už snad jen silvestrovská zábava také v klubu TJ Sokol.
Tak co vy nato? Jsme málo aktivní obec?
Ing. Tomáš Zmeškal, místostarosta
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Slovo faráře
Milí čtenáři,
Byl jsem osloven redakcí časopisu, abych napsal zamyšlení nad obdobím do které
ho právě v těchto dnech pomalu vplouváme. Je to doba adventní, která nás má připravit
na vánoce. První nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Většina naší
společnosti začátek tohoto roku vůbec nevnímá nebo ani netuší, že nějaký církevní rok
existuje. Za to, když začíná nový občanský rok, ten je vnímán většinovou společností
velmi silně. Kolik skleniček alkoholu je vypito na jeho oslavu. Kolik zazní novoroční přání
a předsevzetí, kolik bilancování. Jaký je tedy rozdíl mezi začátkem církevní a občanského
roku? Na konci občanského roku člověk bilancuje skutečnosti hmotného rázu, finance,
majetek, svou vizáž, apod. Ale na konci církevního roku křesťan hledá odpověď jestli rostl
a rozvíjel se v duchovním rozměru svého lidství, který vedle tělesného a psychického
rovněž patří k celistvosti člověka a snaží si uvědomit jestli ho všechny ty doby, kterými
prošel (adventní, vánoční, postní, velikonoční), slavnosti a svátky, posunuly blíže k Bohu a
k lidem a ptá se, jak se podepsali do jeho života. Jestli jimi jen projel, jako když projíždíte
autem a jste za volantem a moc okolí nevnímáte anebo jestli dokázal jimi projít, vytěžit z
nich co nejvíce. Jestli za ten uplynulý církevní rok rostl více v lásce k druhým lidem, omezil
své zlozvyky a naopak rostl v dobrých návycích, jestli se stal pro svět více radostný a stravitelnější. Jednoduše řečeno jestli se stává pro druhé více radostí nebo bolestí.
Nový církevní rok začíná novým očekáváním tzv. adventním obdobím. Doba adventní má dvojí ráz: je to doba přípravy na slavnost Narození Páně, v níž se připomíná první
příchod Božího Syna k lidem, který se uskutečnil ve skrytosti a v chudobě chléva a
zároveň dobou, kdy se touto vzpomínkou srdce zaměřuje k očekávání druhého Kristova
příchodu na konci časů, kdy má přijít ve své slávě.
Advent je na prvním místě dobou radosti a těšení se nikoliv dobou nervů a honění
se. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě
vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svátcích – to zas
bude blázinec.“ Vypozoroval jsem, že jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž
spočine velká práce spojená s přípravou svátků. Slavit je umění, kterému se člověk musí
naučit. Dětská spontaneita, s níž jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení
má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční dny jsou vrcholem a plodem našich všedních
dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení právě tak, jako není posvícení
každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich všedních dnů. Kterýkoli svátek je
dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to den klidu, kdy můžeme
radovat se z toho, co nám přináší.
Ovšem umíme dnes ještě vůbec světit svátky? Dříve pro většinu lidí byla neděle
posvátným dnem v týdnu, kdy si lidé oblékli nedělní šaty, šli do kostela, kde slyšeli Boží
slovo. Jejich duše byla povznesena k Bohu, uvědomili si svou důstojnost. A dnes pro
mnohé lidi je neděle bohužel pracovním dnem a skoro se vytratil rozdíl mezi všedností a
slavením. A to se promítá i do všech ostatních svátků ať už církevních nebo světských.
Nemusím do práce, tak mohu dělat doma. Následky takového uvažování se promítají
negativně do hodnotového žebříčku člověka. Častokráte věci jsou pro některé lidi více
než vztahy, vlastnění věcí je povýšeno nad vztah.
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme
dost času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny leObčasník obce Vrchoslavice
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nosti, jsou to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat
s dětmi, hrát si, číst si, jít na procházku, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří
mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v
tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu. Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť
se to mnohdy zvrtne jinak: návštěva se omluví nebo přijde pozdě, chytneme chřipku apod.
Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi.
A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se můžeme radovat z radosti těch,
které jsme učinili šťastnými. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Nestačí,
když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí!
Svátky potřebují ještě jinou přípravu VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE…
Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme přece,
že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před svátky měli
přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že vůbec nevadilo, že místem narození
Ježíška byl chlév, chcete-li stáj, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat
péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce
žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo
pro příchod a spočinutí Ježíše. Je třeba hledat cestu k lidem okolo nás, neboť tato cesta
pro množství práce velmi rychle zarůstá a pak přijde i tichá radost a pokoj.
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí tempo
našeho života. Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit.
Jedeme, jak se dnes říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího a rušivého.
Podobně jako náhlou změnu.
A na závěr mého zamyšlení mi dovolte poslední pohled na období adventu. Advent je
podobný jako cesta na vrchol hory. I tam se dá dostat různými způsoby. Většina lidí dnes
volí nejpohodlnější způsob lanovkou, je to bez námahy a člověk je na vrcholu za několik
minut. Ovšem radost z dosažení vrcholu nebývá moc velká. Druhý způsob, jít pěšky, ten
už vyžaduje přípravu, snášení náročnosti, která je s cestou spojena, ale radost z toho, že
jsme to zvládly, stojí za to a trvá dlouho. A konečně ten nejtěžší způsob je lézt po příkré
straně hory, učit se důvěřovat tomu, kdo mě jistí. Takový způsob je sice nejnamáhavější,
ale přináší nejvíce. Stejně i adventem mohu pouze proletět, aniž bych si uvědomil, že
vůbec je, pak ale vánoce moc radosti nepřinášejí nebo mohu zvolit přípravu tvrdou, snažit se odstranit ze svého života co tam být nemá, najít cestu k lidem i tam, kde už jsem
to před tím vzdal. Ovšem výsledek přináší trvalé plody. Přeji vám i sobě, aby se vánoce
po dobré adventní přípravě stali pro nás skutečně svátky, kdy se nás dotkne Bůh a my
budeme jeden k druhému blíž.
Váš farář

Vrchoslavické hodiny
Vrchoslavické hodiny smutně bijú … napadá mě parafráze známé písničky o rožnovských hodinách.
Kostel je dominantou naší obce. Dnes už se lidé nedívají na levé zápěstí kolik je hodin, ale většinou sáhnou do kapsy pro mobil a řídí se podle displeje mobilního telefonu.
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My z Vrchoslavic ale máme tu výhodu, že se stačí obrátit
směrem ke kostelu a hned víme kolik uhodilo.
Každý má při zaslechnutí zvonů pocity jiné. Někdo má
hlas zvonů spojený se mší svatou, jiný s klekáním, další
třeba s pohřbem. Hlas zvonu ale zní častěji. Ve Vrchoslavicích dokonce každou půlhodinu. O to, aby časové znění
znělo přesně, aby ciferník na věžních hodinách ukazoval ten
správný čas, o to se vzorně a bezplatně staral po dobu 35ti
let pan Stanislav Kroupa, z Vrchoslavic čp. 118.
K této čestné funkci se dostal úplnou náhodou.
Pan Kroupa vzpomíná:
„Věžní hodiny jsou darem Anežky Wolfové, rozené Vlčové. Tato, do pozdního věku svižná paní, odjela někdy v době
mezi dvěma světovými válkami do Ameriky, kde se vdala.
Její dcera tragicky zahynula i s manželem a z dědictví které
po ní zůstalo, poskytla finanční částku na pořízení věžních hodin rodné obci. Na počest
dárkyně je věži u schodů umístěná pamětní deska.“
V roce 1977 začala paní Wolfová jednat s panem farářem Dr. Bradáčem. V té době
ovšem církev nesměla přijímat peněžní, ani věcné dary. Proto se věžní hodiny staly majetkem obce. Hodnota daru byla celkem 54 530 Kč. Tehdy se na Stanislava Kroupu obrátil pan farář s žádostí vybourat pro hodiny otvory ve věži. Pan Kroupa nejen že vyboural
otvory, ale taky je osadil ocelovými rámy. Mohlo se zdát, že tím jeho práce skončila. Po
instalaci hodin mu jeho bratr Vincenc Kroupa, který v té době byl předseda národního
výboru, navrhl aby se o hodiny staral. Tak to celé vzniklo. Hodiny dnem
9. července 1978 dostal na starost a po celých 35 let hlídal jejich chod. Za tu dobu
musel každý týden vyšlapat 80 schodů k hodinovému stroji, pak vede ještě dalších 20
schodů nad zvon a dál už se musí po žebříku. Toto všechno za každého počasí, každý
týden, ve zdraví i nemoci a za svoji poctivou práci mu byl odměnou pouze krásný výhled
na rodnou obec. Drobné opravy zařizoval na vlastní náklady tak, aby přesný čas na věži
byl co nejdříve zase obnoven.
AP: „Kdo Vás tehdy zaškoloval jak se o hodiny starat?“
SK: „Nikdo. Prostě jsem si na to přišel sám“. Dodává skromně.
Pak se rozpovídá o hodinovém stroji, který přestože je mechanický, ale řízen elektricky. Dotahuje se každou půlhodinu závažím. Vydrží až 12 hodin bez dotahování (pokud nejde proud). Dotahování je automatické. Dá se samozřejmě i ručně, ale vyžaduje
to velké fyzické úsilí a pan Kroupa toto za 35 let dělal pouze třikrát. Z počátku prý hodně
vypadával proud a hořely motory, pak se chod stabilizoval.
Na věži jsou čtyři stejné ciferníky černé barvy. Jsou vyrobeny z kovu, mají průměr
70cm. Ručičky jsou natřené zlatou barvou. Uvažovalo se i jejich o pozlacení.
Na otázku proč tuto čestnou funkci, kterou bezplatně vykonával 35 let, předal další
generaci odpovídá:
„Když už člověku táhne na osmdesátku, tak těch sil ubývá…“ říká s úsměvem na
rtech.
Občasník obce Vrchoslavice

19

Jeho nástupcem se 2.10.2013 stal Jan Zimen (29let) z Vrchoslavic, který převzal
čestnou funkci v prostorách místního kostela za účasti pana faráře Tomáše Strogana
a starosty Dušana Svozílka. Po 12.614 dnech, což je po 302.736 hodinách, resp.
18,164.160 minutách předal pan Stanislav Kroupa pomyslné žezlo svému nástupci.
Honzu Zimena většina lidí zná jako člověka který, stál u zrodu občanského sdružení
Vrchonet. Je to ale také farník a dnes už i správce věžních hodin.
AP: „Jaké povinnosti má takový správce hodin?“
JZ: „ Jednou týdně se musí hodiny seřídit a promazat hodinový stroj. Převody se mažou
podle potřeby většinou jednou za 14 dní až za měsíc.
AP: „Jaké jsi měl záliby v dětství?“
JZ: „Normální, jako každý kluk. Nic zvláštního.“
AP: „Takže se nedá říct, že jsi o této práci od dětství snil?“
JZ: „To ne, ale hodiny mě zajímají. Při své práci se často dostanu do věží kostelů, třeba
v Kojetíně, tam bývám často. A vždycky se ze zajímavosti podívám na stroj, v jakém je
stavu a dnes to už i porovnávám s tím, co máme ve věži našeho kostela“.
AP: „Existuje nějaká údržbový pán, nebo plán generální opravy?“
JZ: „Je nutná pravidelná péče. Hodinový stroj je ale docela v dobrém stavu. Časem zvažuju rozsáhlejší vyčištění. To by znamenalo vyřadit stroj z provozu tak na půl dne. Ale to
je ještě pouhý pán.“
AP: „Funkci děláš krátce. Dokážeš si představit, že ji jednou taky budeš někomu
předávat?“
JZ: „Tak jednou to určitě přijde. Občas vezmu s sebou na věž svého čtyřletého synovce
Maťu. Je ohromně vnímavý a hodinový stroj ho zajímá. Tak kdo ví, třeba v něm roste
nový nástupce.“
Přeji Honzovi, aby
mu nadšení pro práci vydrželo a bavilo ho
starat se o přesný čas
ve Vrchoslavicích alespoň tak dlouho, jako pan
Kroupu.
ADPA

20

Občasník obce Vrchoslavice

Občasník obce Vrchoslavice

21

Výstavu věnovanou T. G. Masarykovi navštívilo
na místní faře na 300 lidí
Po dvacet otevíracích dní mezi 24.
říjnem a 15. prosincem letošního roku
byla v prostorách vrchoslavské fary zpřístupněna výstava „Masaryk ve vzpomínkách“. Za tuto dobu ji shlédlo cca 300 návštěvníků nejen z naší obce, ale i z obcí
okolních.
Textová část výstavy prezentovala
vzpomínky rodiny, přátel či jiných pamětníků na osobnost TGM z nejrůznějších
úhlů pohledu. Druhá část expozice pak
zahrnovala především umělecké a užitné předměty s Masarykem spojené, jako
např.: busty, obrazy, pamětní tisky, medaile, poštovní známky, bankovky, mince aj.
Řada návštěvníků zavzpomínala během prohlídky výstavy nejen na prvního presidenta
naší republiky, ale také na budovu a prostory, ve kterých byla výstava umístěna. A nutno
říci, že také to byl jeden z důvodů pro uspořádání celé akce. Po dlouhé době dát vrchoslavským občanům příležitost k návštěvě prostor, které k jejich obci již po staletí neodmyslitelně patří a vždycky patřit budou. Za možnost instalovat vzpomínkovou expozici právě
ve farní budově patří poděkování Římskokatolické farnosti Vrchoslavice a p. Stroganovi.
22

Občasník obce Vrchoslavice

V současné době se rozbíhají jednání s představiteli Města Prostějov o dlouhodobém
umístění výstavy v prostorách tamního zámku. Uvidíme, jak tato jednání dopadnou, ale
již nyní lze říci, že pro sbírku mající původ v naší vesničce, by byla případná instalace v
centru okresního města více než důstojným pokračováním.
Dovolte mi toto krátké zhodnocení proběhlé akce zakončit ještě jedním poděkováním. Během příprav i samotného průběhu výstavy jsem měl možnost často se setkávat s
panem Bohumilem Mičkou. Rád bych mu tímto poděkoval za veškerou pomoc, vstřícnost
i za všechna jeho laskavá a moudrá slova, kterých se mi během toho času dostalo…
Dominik Vlč

Budoucnost farní budovy ve Vrchoslavicích
Kostel, fara, sochy svatých, památné kříže či stromy, boží muka, náhrobní
desky… Památky moravského venkova, které nebudou nikdy hojně navštěvovány domácími ani zahraničními
turisty, ale které již po staletí utváří ráz
našich vesnic i okolních polí. Jsou to
němí svědkové života desítek lidských
pokolení. A třebaže často nejsou přímo
v obecním vlastnictví, z našich vesnic
je nikdy nikdo neodnese, vždy půjde o
nejstarší a nejvýznamnější místní památky, které budou buďto chloubou anebo zašlým pomníkem někdejší slávy.
Jedním z příkladů takové památky je i budova fary ve Vrchoslavicích. Tato patrová
stavba s klenutými místnostmi, ležící v centru obce, slouží svému účelu již asi 280 let, přičemž dříve byla užívána pravděpodobně jako lovecký zámeček či sídlo správce zdejšího
dvora. Vlastníkem budovy i přilehlé farní zahrady je Římskokatolická farnost Vrchoslavice.
Farnost Vrchoslavice má v současné době dojíždějícího duchovního správce (administrátor excurendo) p. Tomáše Strogana z farnosti Němčice nad Hanou a je více než
pravděpodobné, že tento stav se v příštích desetiletích nezmění. Tím pádem tedy farní
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budova de facto ztrácí dosavadní způsob svého využití a je třeba hledat pro ni využití
nové a budoucí tak, aby nechátrala.
„Projekt obnovy a využití budovy fary ve Vrchoslavicích“ je předpokládaným výstupem veřejných diskuzí, jednání s památkáři i jinými dotčenými orgány, předprojektové i
projektové přípravy a ostatních prací, souvisejících s dosažením těchto základních cílů:
1)
Připravit nezbytné podklady a dokumentaci pro zajištění zachování a obnovy
památné budovy fary a přilehlé zahrady pro příští generace.
2)
Navrhnout využití budovy fary a přilehlé zahrady plně pro veřejně-prospěšné
účely z pohledu všech generací obyvatel Vrchoslavic (např. knihovna, slavnostní sál,
herna pro děti, výstavní prostory, zimní kaple, místní správa, zahrada – místo pro setkávání, „skrytá“ náves atd.).
3)
Hledat příležitosti a snažit se získávat zdroje financování pro naplnění obou
výše uvedených cílů – jak pro obnovu, tak i pro následný provoz.
Tolik tedy základní obecné cíle, které se samozřejmě dají rozložit do řady dílčích prací
a úkolů, ať už jde např. o zaměření a zpracování dokumentace samotné stavby, ať už jde
o širokou diskuzi nad možným budoucím využitím, ať už jde o přípravu jednotlivých žádostí
o dotace či příspěvky. Všechny tyto činnosti vyžadují svůj čas a závisí na dobrovolné práci
všech v budoucnu zapojených lidí. Proto bude vítána každá pomocná ruka, každá myšlenka, tedy každý z Vás, kdo máte zájem a chuť podílet se dle svých možností, zkušeností a
vědomostí na zachování a obnově nejstarší architektonické památky naší obce.
Co říci závěrem článku a na startovní čáře prací? Budova fary ve Vrchoslavicích
může být do budoucna buďto chloubou anebo zašlým pomníkem někdejší slávy. Historie naší obce a vztah jejích obyvatel k tradicím a památkám mi dává velkou víru v
dosažení první z uvedených možností…
Dominik Vlč, (DominikVlc@seznam.cz)

SDH Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
V druhé polovině roku náš sbor uspořádal Tradičně netradiční hodové klání a sběr
železa a elektroodpadu. Ke konci roku uspořádáme ještě Tradiční Štěpánskou zábavu
v naší sokolovně.
Hodové klání se uskutečnilo 28. 9. 2013 v areálu Zamlyní. Měli jsme krásné počasí,
6 dospělých družstev a 2 dětské. Po skončení soutěží následovalo posezení s hudbou.
Sběr železa a elektroodpadu se konal 9. 11. 2013, součástí sběru byl i úklid na hasičské zbrojnici a obecním dvoře. Na oběd nás pohostila obec zabíjačkovou polévkou. Děkujeme občanům za přispění starým železem a elektroodpadem. Vážíme si Vaší přízně.
Ke konci roku pořádáme již tradiční Štěpánskou zábavu 25. 12. 2013 od 20:00 hod v
sokolovně, přijďte se odreagovat po Vánočním shonu a stresu.
V příštím roce náš sbor uspořádá výroční valnou hromadu pro všechny naše členy
a příznivce k výročí 90-ti let založení našeho sboru. Dne 22. 2. 2014 od 20:00 hod se v
naší sokolovně uskuteční tradiční hasičský ples se skupinou DUO DREAMS. Dále se k
90-tému výročí uskuteční na Zamlyní výroční oslavy, na které jste všichni srdečně zváni.
Přejeme Vám klidné prožití svátku vánočních a šťastný Nový rok bez požárů a úrazů.
Členové SDH Vrchoslavice.
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TJ Sokol Vrchoslavice - provoz a chod organizace
Stejně jako každý rok, se nám přiblížil vánoční čas a tím i konec letošního roku. Nyní
zbývá zhodnotit to, co se nám v letošním roce povedlo a shrnout nejdůležitější události
toho roku.
Rok 2013 byl rok volební a tak 23.3 2013 proběhla na Valné hromadě volba představitelů našeho sokolu.
V současné době je následující složení výboru:
starosta
br. Daniel Svačina Bc.
jednatelka
ses. Jaroslava Adamcová
náčelnice a místostarostka
ses. Bronislava Žáčková
hospodářka
ses. Dagmar Šareková
předseda odboru sportu
ses. Eva Zmeškalová Ing.
vzdělavatelka
ses. Eva Bašková Mgr.
předseda kontrolního komise
člen kontrolní komise
člen kontrolní komise

br. Dušan Svozílek Ing.
br. Miroslav Hrabčík Ing.
br. Tomáš Zmeškal Ing.

Další důležitou událostí letošního roku bylo schválení bezplatného převodu hřiště a
drobného majetku využívajícího oddílem kopané, na nově vzniklý Sokol Vrchoslavice
1946 (oddíl kopané).
V současné době mají Vrchoslavice dvě na sobě nezávislé jednoty sokolské, které
mohou samostatně hospodařit , žádat o dotace, zodpovídat se za organizaci a pořádání
kulturních akcí a jeden druhého „neomezovat“ v použití a hospodaření s vlastními financemi, kde se naše názory v účelnosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků na určité věci rozcházely.
Další důležitou věcí, která se nám v letošním roce podařila získat je dotace s olomouckého kraje ve výši 40 000 Kč na opravu sokolovny a to na západní stranu – oddrenážování , upravení chodníku, dokončení fasády a nátěry ocel prvků .
V návaznosti na naši významnou aktivitu v sokolské všestrannosti (cvičení převážně
dětí a dorostů) jsme získali dotaci 25 000Kč na provoz a energie z ministerstva školství
, mládeže a tělovýchovy, další dotace z MŠMT cca 10 000Kč byly využity na nákup
šplhací tyče do sokolovny a příspěvek na letní tábor pro děti. Výše zmíněné dotace či
příspěvky se nám podařilo sehnat z
různých dotačních programů. Přestože se nám, neziskovce věnující se
převážně dětem, daří získat spoustu
dotací, nákladný provoz sokolovny to
pokrýt nestačí.
V letošním roce jsme dostali od
obce příspěvek 75 000Kč, který je
použit z 95% pro děti z Vrchoslavic a
za tento příspěvek na provoz velice
děkujeme, jelikož jsou to finance bez
kterých bychom z těží sokolovnu utáhli.
Občasník obce Vrchoslavice
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Další důležitou událostí bylo otevření sportklubu, který nepřinesl jen nové příjemné místo
k setkávání s přáteli ale i tři nová pracovní místa a nové možnosti jak trávit svůj volný čas.
Závěrem mého článku bych touto cestou chtěl poděkoval a to jmenovitě Dušanovi
Svozilkovi za perfektní spolupráci a podporu, Broni Žáčkové za obětavou práci s dětmi,
manželům Evě a Tomášovi Zmeškalovým za maximální podporu jak po materiální stránce
tak po stránce organizace různých aktivit v sokole, dále velký dík Evě Baškové za obětavost a perfektní práci při organizování různých akcí. Velký dík patří také Daniele Svačinové, Jarči a Jirkovi Adamcovým, Oldovi a Míše Svačinovým, Renatě a Jirkovi Karnetovým,
Štěpánce a Oldovi Svačinovým, Petru Baškovi, Andrejce Přecechtělové, Zdenkovi Přecechtělovi, Alešovi Holubovi , Martě a Laďovi Fialkovým, Tomáši Churému, Dagmar Šarekové , Tomáši Brabcovi, Jarce Kvasničkové a spoustě dalším, protože toto jsou ti lidé, kteří
svou obětavostí a nadšením pro dobrou věc tvoří kvalitní a radostný život v obci.
Za odvedenou práci ve Sportklubu děkuji našim zaměstnancům Monice Obdržálkové, Broni Žáčkové, Marii Horákové a Evě Zmeškalové. Největší díky patří všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase dobrovolně a zdarma pomáhají s provozem
a údržbou sportklubu a i díky nim se nám daří udržet klub v provozu a zajistit tak další
možnost využití volného času pro širokou veřejnost.
Krásné prožití svátků vánočních, hodně zdravý a úspěchů v novém roce.
Bc. Daniel Svačina starosta TJ sokol Vrchoslavice

Z činnosti TJ Sokol
Vážení a milí spoluobčané,
touto cestou bychom Vás rádi informovali o činnosti TJ Sokol Vrchoslavice. Během
letošního roku se naše jednota zúčastnila všestranostních závodů a to v plavání, gymnastice, šplhu a atletice. Plavání se účastnilo 5 dětí z naší jednoty a dvě z nich obsadily
první a druhé místo. První místo získala Kristýnka Ševčíková a druhé obsadila Veronika
Ošmerová. Gymnastiky a šplhu se zúčastnila 3 děvčata a opět získala medailové obsazení a to první a druhé místo, které vybojovala ve šplhu Veronika Ošmerová a Bětuška
Rubanová a i v gymnastice obsadila Veronika Ošmerová třetí místo. Atletických závodů
se zúčastnilo 7 dětí a opět stříbrná medaile patřila naší závodnici Veronice Ošmerové a
tím, že vybojovala v každé z disciplín medailové obsazení, stala se přebornicí župy. To
by byla jen část z činnosti TJ Sokol Vrchoslavice, další její aktivity se odehrávají v místní
sokolovně, která je během týdne zcela využita. Tímto bychom i Vás spoluobčany chtěli
vybídnout k účastni na následujících pohybových aktivitách, které se v ní uskutečňují:v
pondělí si můžete protáhnout tělo na zumbě
s Broňou Handlovou ve středu si zaskákat,
upravit držení těla a napravit bolavá záda s
Evou Zmeškalovou ve čtvrtek, ta stejná cvičitelka Eva Zmeškalová vyzkouší Vaši fyzickou
kondici na step bednách dále podnělí a čtvrtky jsou vyhrazeny i dětem a to od 16 hodin
do 17 hodin cvičí předškoláčci a od 17 hodin
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do 18 hodin patří sokolovna školáčkům, středa je také vyhrazena maminkách s dětmi tzv.
Baby klub a to od 16:00 do 17:00 a aby toho nebylo málo, tak od 17:00 do 18:00 se v naší
sokolovně nacvičují i gymnastické sestavy na všestranostní závody
V letošním roce se naše jednota TJ Sokol i s její cvičitelkou B.Žáčkovou těšila z přibývající účasti na cvičení dětí předškolního věku. Touto cestou chce TJ Sokol Vrchoslavice
poděkovat „našim dětem“ za účast a dobrou reprezentaci na závodech a také vyslovit
dík i jejich rodičům, kteří je v této činnosti podporují. Jediným našim přáním je, aby se
zvýšil počet dětí od páté třídy, kteří by se s naší cvičitelkou aktivně účastnily cvičení.
Jsme rádi, když sokolovnu navštěvuje tolik dětí i dospělích, kteří si chtějí protáhnout tělo
a odpočinout od běžných starostí. Za Sokol TJ Vrchoslavice bychom Vámi rádi popřáli
krásné svátky plné pohody, zdraví a lásky a šťastný nový rok 2014.

T. J. Sokol Vrchoslavice 1946 po podzimní části
Fotbalisté Vrchoslavic hájili během fotbalového podzimu klubové i obecní barvy opět se
značným úsilím. Shrnutí jejich působení přinášejí níže uvedené tabulky.
Tabulka soutěže:
Pořadí

Družstvo

Záp.

V

R

P

Body

1.

Pivín

15

9

1

5

32

:

21

28

2.

Lipová

15

8

2

5

29

:

21

26

3.

Vrchoslavice

15

8

1

6

45

:

33

25

4.

Radslavice

15

8

1

6

22

:

24

25

5.

Kostelec

15

6

4

5

25

:

17

22

6.

Býškovice

15

7

1

7

23

:

30

22

7.

Mostkovice

15

6

3

6

31

:

26

21

8.

Všechovice

15

6

3

6

33

:

30

21

9.

Brodek u Př.

15

6

3

6

30

:

27

21

10.

Plumlov

15

6

3

6

24

:

34

21

11.

Kojetín-Koválovice „B“

15

6

2

7

23

:

22

20

12.

Tovačov

15

4

7

4

21

:

21

19

13.

Hor. Moštěnice

15

5

1

9

13

:

29

16

14.

Nezamyslice

15

3

2

10

23

:

39

11

Nejlepší střelci soutěže:

Branky
17
12
11

Jméno
Přikryl Marek
Holub Aleš
Lacina Martin

Mužstvo
Všechovice
Vrchoslavice
Vrchoslavice

Rádi bychom tímto poděkovali všem fanouškům vrchoslavského fotbalu za jejich
podporu a přízeň v roce letošním a popřáli jim klidné prožití vánočních svátků i úspěšný
vstup do roku nového.
výbor Sokola 1946
Občasník obce Vrchoslavice
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Rok Vrchonetu
Letos jsme oslavili v našem sdruženi pomyslné půl-jubileum , kdy jsme oslavili již pátý rok fungování. Za tu dobu jsme
ušli velký kus cesty. Dovolte mi malé ohlédnutí alespoň za
posledním rokem fungování našeho sdružení.
Během tohoto roku se nám podařil opravdu husarský kousek, v který jsme snad ani nedoufali. Po útrapách s vyřizováním potřebných povolení jsme slavnostně vztyčili vlastní „velký“ telekomunikační stožár na Kopci Kozlov. Jedná se o 15
metrů vysokou věž , která slouží jako nosič antén. Na stožáru
je také umístěna nová meteostanice , která měří oproti meteostanici ve Vrchoslavicích i srážky a osvit. Naměřené hodnoty
jsou uchovávány v grafech na našich stránkách.
Letos proběhla v naší obci velké akce Mikroregion se
baví. Tuto akci jsme podpořili částkou 10 000 Kč a prací našich členů.
Podařilo se nám rozšířit pokrytí i do dalších vesnic: Dobromilice, Víceměřice, další
vysílač v Němčicích nad Hanou , Vitčice , Morkovice.
Podpořili jsme letošní akci rojení čertíků v sokolovně částkou 2000 Kč
Podporujeme místní sportklub, kde se návštěvníci mohou připojit na náš Hot-Spot a
shlédnout sportovní zápas přes náš dataprojektor.
Letos budeme pořádat již druhý vánoční turnaj ve stolním tenise. Tento se bude konat 28.12. v přísálí sokolovny . Srdečně zveme všechny sportovní nadšence.
Uspořádali jsme výlet do Vyškovského pivovaru , kde jsme si prošli výrobou a ochutnali produkci pivovaru.
Na našich stránkách www.vrchonet.cz jsme zaznamenali již 12 000 návštěvníků .
Proběhla kompletní rekonstrukce vysílače na
bytovce. Došlo k výměně záložního zdroje , routeru
, všech vysílacích antén a zbylé technologie. Celkové náklady na rekonstrukci překročily 50 000 Kč.
Pro naše členy jsme zajistili více než 500 000
minut bezproblémového připojení k síti internet.
Naši členové odpracovali více než 1000 brigádnických hodin na údržbě sítě.
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Tímto bych zakončil ohlédnutí za letošním rokem a podíval se trošku do budoucnosti.
V příštím roce nás čeká rekonstrukce našich dalších tří vysílačů ve Vrchoslavicích , předpokládáme kompletní výměnu technologií, osazení nových záložních zdrojů a výměnu
páteřních propojů.
Připravujeme výlet na některou z technických zajímavostí v našem okolí. Chystáme
se aktivně podporovat akce místních organizací.
Na přelomu ledna a února 2014 proběhne každoroční valná hromada. Letos se uskuteční ve sportklubu . Na valné hromadě proběhne podrobné shrnutí činnosti našeho sdružení a přednesení plánů do budoucna. Srdečně zveme naše členy a všechny příznivce.
Za radu sdružení bych chtěl poděkovat všem našim členům za podporu a našim
rodinám za trpělivost.
Jan Zimen

Okénko našich zahrádkářů
Každé roční období ukazuje lidem příjemné i nepříjemné stránky. Slunné i zamračené
dny. Suché i deštivé dny. To všechno na nás působí někdy příznivě, jindy nepříznivě.
Snažíme se využít to, co je pro nás příznivé. Víme, že kdyby nepřiplul na oblohu mrak,
nedokázali bychom ocenit slunce, které vyjde když vítr mrak odnese. Když přijde déšť po
období sucha, nezlobíme se že nesvítí zrovna slunce…
Letos v květnu náš spolek uspořádal zájezd do Brodku u Konice. Tam jsme se prostřednictvím paní Podhorné dověděli, které osvědčené bylinky si můžeme pěstovat na
našich zahrádkách. Jak je pěstovat, sklízet a používat aby byly pro nás co nejvíce užitečné. Účinky většiny bylin jsou srovnatelné s účinky farmaceutických výrobků. Rozdíl je
v jejich užívání, jejich síle a hlavně v ceně.
Dnešní svět má na každou bolest pilulku. Denně je nám médii vsugerováváno, že je
normální trpět bolestmi hlavy, protože na tu bolest nám tu někdo nabízí rychlý a účinný
lék. Ale bolest hlavy má svoje příčiny a ty zázračná pilulka neodstraní. Dočasně odstraní
projevy, člověk nabude dojmu, že každý problém se dá rychle řešit. Bylinky nabízí pomalejší a jemnější alternativu. Ale přirozenou a určitě levnější. U některých zdravotních
problémů jsou účinky bylinné léčby prokazatelně účinnější i co se týká odstranění příčiny
zdravotních problémů, nikoli pouze jakési obezličky v případě akutní bolesti.
Ti malověrní přičítají účinky bylinek autosugesci. Co to je autosugesce? Je to vlastně
využití duševní síly člověka. Sugesce způsobená vlastní myšlenkou (nápadem, názoObčasník obce Vrchoslavice
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rem, přáním…), která může, ale nemusí být vědomá.
V dnešní době se lidé příliš upínají k překotnému a hlavně rychlému uspokojování
hmotných potřeb. Na nic nemusíme čekat, všechno máme hned a bez námahy. Ale v duchovním životě to tak bohužel nefunguje. Rozvíjení duchovní kultury ustupuje do pozadí.
Jaká je tady souvislost? Do naší práce či činnosti musíme zakomponovat i část duchovní.
Snadněji rozlišíme, co je nebo není pro nás vhodné. Je to podobné, jako užívání potravinových doplňků. Pár uměle vyrobených pilulek nám má nahradit pestrou a vyváženou stravu. Kdo neužívá minerály, vitamíny, doplňky vypadá, že nejde s dobou. Reklama nám namlouvá, že stačí pár pilulek a budeme zdraví, silní a spokojení. Opravdu tomu někdo věří?
Asi ano, protože zisky farmaceutických firem neustále rostou a firmy se dál a dál rozvíjí.
A přitom pomoc máme na dosah ruky. Čerstvá zelenina, ovoce a bylinky mají silnější
účinky než všechny uměle vyrobené preparáty. Stojí to námahu. Musíme zorat, pohrabat,
zasít, vyplet, zalévat a sklidit. Potom ještě uskladnit. Ale věřte mi, stojí to za to! A mějte na
paměti slova léčitele pátera Františka Ferdu – cokoliv přeženeme, stává se nám jedem.
Příští rok, když nám Pán Bůh zdraví dá, uskutečníme zájezd a výstavu. Těšíme se
na Vaši spolupráci v příštím roce, přejeme Vám stálé zdraví o které se musíme přičinit
hlavně sami. Hlavně aby nás nic nebolelo. Nakonec malé doporučení – pěstujme si na
zahrádce révu vinnou, bylinky, ovoce a zeleninu.
Hodně úspěchů!
Bohumil Mička, předseda ČZS

Sportovní klub TJ Sokol Vrchoslavice
Uběhly další tři měsíce a jsme rádi, že
i nadále jsme je mohli trávit s Vámi. Za tu dobu
máme za sebou mnoho dalších vydařených
akcí, např. Hodové Koláčové posezení, kde
bylo možné ochutnat přes 30 druhů dobrot od
místních hospodyněk, na kterých si pochutnaly nejen místní. Návštěvníci měli možnost
hlasovat které koláčky a zákusky jim nejvíce
chutnali na prvním místě se stejným počtem
bodů se umístily Daniela Svačinová s Karamelovým řezem, Jarča Adamcová s Frgálem.

Proběhlo promítání filmu “Jak se mělila obec” , kde místní občané měli možnost
vidět video z roku 1967-1969 a zavzpomínat na to, jak obec v minulosti vypadala a jak ji společnými silami postupně
budovali a modernizovali. Dále zde byly
promítány fotografie. Tato společenská
akce přivítala výce než 100 občanů.
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Také skvělá atmosféra byla při místním strašidlení, kdy klub doslova praskal
ve švech, ať už místními obyvalateli tak
strašidly. Proto na příští rok plánujeme
i venkovní posezení pod hřejivými lampamy.

Věčer piva, kde bylo možné
ochutnat a ohodnotit různé druhy
piva jako Grafenwalder weisbier,
Staropramen, Břeháč, India Pale
Ale nebo Lord Simcoe.
Zabíjačkové hody na kterých
byla velká nabídka vepřových specialit o které byl velký zájem a během
pár hodin bylo vše
prodáno.
K večeru nám
přijela kapela z Litenčic, která nám skvěle
hrála k poslechu a některým i k tanci. Měla
velký úspěch u našich
hostů a proto již nyní
vám mohu slíbit další
setkání.

Také jste měli
možnost se pořádně odvázat a pobavit na Retro oldis party, kde jste
nám ukázali, že
ve vaší šatní skříni
se najdou i unikátní kousky oděvů
z dob minulých
a že se opravdu
umíte pořádně odvázat.
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Za spoluúčasti obce proběhlo několik tvořivých podvečerů např. Podzimní tvoření
s Evou Baškouvou, tvroření adventních svícnů s Evou Zmeškalovou a v poslední řadě
zdobení vánočních perníčků.

První víken v prosinci proběhla prodejní výstava vánočních perníčků, které byly překrásné a které nám připravila paní Kraváčková z Dlouhé Vsi a paní Handlová ze Srbec.
Příprava některých větších akcí byla náročná, a bez pomoci dobrovolníků nereálná.
Proto všem, kteří se ůčastnily a pomáhali velmi děkuji za jejich pomoc a ochotu.
Novinkou ve Sprotklubu je nabídka teplého meny.
Je nám jasné, že je pořád co zlepšovat a již nyní na zlepšení pracujeme a pro vás
připravujemne další program- v prosinci rybí speciality, v lednu loutkové divadlo, kapela
z Litenčic, pískové tvoření pro děti, disko a jiné. Jsme rádi, že se Vám ve sportklubu líbí
a doufáme že i nadále se na vás můžeme těšit. A také věříme, že si k nám najdou cestu
i ostatní lidé z naší obce, kteří ještě neměli čas strávit příjemné chvíle v kolektivu svých
sousedů na mnoha úspěšných akcí.
Všichni pracovníci Sportklubu Vám přejí krásné a poklidné prožití vánočních svátků
a v novém roce mnoho zdraví, lásky, osobních i pracovních úspěchů.

Rojení čertíků a andělů
Jak už bývá zvykem, v období kolem Sv. Mikuláše, navštívili naši sokolovnu čertíci
andílci a rojili se takovým způsobem, až to uslyšeli „nahoře“
a poslali k nám šupem Mikuláše v doprovodu nádherného
anděla a strašidelného čerta,
aby na vše dohlédli. Zaplať
bože, museli konstatovat, že
všichni přítomní dětského
věku nemají žádný škraloup
ani v nebi, ba ani v pekle a tak
se jen odměňovalo dobrůtka32
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mi a čert do pytle nikoho nesebral. Je to s podivem, protože dospělých bylo přítomno
také docela hodně a i ti zůstali mimo pytel. Co se z toho dá odvodit? No asi, že jsme
úplně vzorná obec bez hříšných duší. Tak ať nám to vydrží až do dalšího rojení :o).
S díky TJ Sokolu Vrchoslavice, Obci a všem organizátorům Tomáš Zmeškal

Zamlýní je také naše…
Určitě jste zaznamenali, že i tento obecní prostor se rok od roku zlepšuje a krásní, ale i letos
zde popadalo listí. No, a
protože ne úplně vše se
dá zvládnout uklidit v péči
obce, tak i letos jsme byli
moc rádi, že nám občané
pomohli. Sešli se nejenom mladí a jejich tátové,
ale hlavně všechny naše
obecní spolky – hasiči,
fotbalisté a sokolové. Takže všem moc děkujeme.
Vaše obec.
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VOLBY – zamyšlení nad hlasovacími lístky
Tak a je to tu zase. Okolí cest se plní bilboardy s tvářemi politiků, poštovní schránky přetékají předvolebními letáky, televizní obrazovka zabírá kandidáty z nejrůznějších
úhlů, všechny volební programy jsou plné pozitivního myšlení.
To zas bude stát peněz, pomyslí si volič. To zas budou zmatky, pomyslí si státní
zaměstnanci . Bude o čem psát, pomyslí si novináři. Co se honí ale v hlavách kandidátům? Jsou to takoví uchazeči o zaměstnání. Přihlašují se do výběrového řízení na
místo poslance. Kdo v poslední době hledal zaměstnání ví, kolik se na jedno vypsané
pracovní místo hlásí uchazečů. V tomto případě bylo vypsaných volných míst rovných
200. Uchazeči o místo poslance prochází pouze jedním kolem. A kdo jím projde má už
svoje místo skoro jisté. Možná právě toto zjednodušení, oproti výběrovým řízením na
jiné pozice, je vede k tomu aby kandidovali.
Koho ale volit? Žádná strana nepřiznává že má i slabé stránky, že mají mezi sebou
přeběhlíky, že chtějí ovládnout určitý resort, nebo snad dokonce všechny resorty.
Orientovat se na osobnosti? Vždyť už každý má nějaký ten škraloup. Orientovat se
na nové tváře? Poznat kdo z nich je nastrčená figurka, kdo má postranní úmysly a kdo
jen touží po moci je opravdu nemožné.
Zajímavé kriterium výběru by mohlo být jméno. Vždyť jména poslanců často slyšíme
v rozhlase, televizi, čteme o nich v novinách. Volby jsou okamžik, kdy se můžeme pokusit
ovlivnit, jaká jména budeme v dalším volebním období, nebo aspoň do dalších předčasných voleb, slýchat z médií. Aby krásně zněly, aby byly hezké české. Toto kriterium mě zaujalo. Pročítám hned kandidátku s číslem 1 ČSSD. Představila jsem si, jak bude hlasatelka oznamovat, že poslankyně za ČSSD Šárka Krákorová-Pajůrková podala pozměňovací
návrh nějakého zákona a do diskuse se připojila poslankyně Zuzana Perrone Calábková
z kandidátky č. 2 Strany svobodných občanů. Toto asi nebude ten správný směr. Beru do
ruky kandidátku č. 3. Česká pirátská strana, tady mě zaujal už samotný název strany. Je
nová, nebo už kandidovali minule? Ne, to by mě určitě zaujalo. Čtu dál. Lidé z kandidátky
pracují opravdu na zajímavých postech. Politik na vlastní náklady na místě prvním. Na
dalším místě projektový manažer. To je důležité, mít to dobře zorganizované, dobrá volba.
Třetí místo informatik, student učitelství a organizátor larpů. Organizátor čeho? Hledám na
internetu co to vlastně ten nebožák organizuje a dovídám se, že LAPR (z anglického Live
Action Role Play) je forma hraní rolí, ve kterém živí lidé fyzicky svými činy představují činy
svých postav. Nerozumím tomu, ale čtu dál. Účastníci interagují mezi sebou navzájem a
s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů ve fiktivním světě reprezentovaném
světem skutečným. Tak tady už by se dala vidět podobnost politikou. Politikové se také
snaží cíle z fiktivního světa v parlamentu přenášet do světa skutečného. Podívejme se co
o larpu píší dále: Pro larp je typické, že nemá žádné publikum a jeho smyslem je hlavně
zábava a zážitek účastníků. Tak to si hoch bude muset zvyknout, že schůze parlamentu
přenáší televize a tam může být diváků až několik milionů, ale s tím snad počítá. Zábavy
si snad užije dost a nějaké ty zážitky snad taky. Bude to ale pro hocha změna. Pro jistotu
Česká strana pirátská na čtvrté místo dosadila studenta krizového managementu. Přijde-li krize, je hned po ruce odborník. Nezbývá než obdivovat na co všechno ta to politická
strana myslí. U pátého místa musím opět požádat o pomoc internet. Tam totiž je člověk,
který se živí povoláním bankster. Tak wikipedia i wikislovník u tohoto hesla mlčí. Zlatý starý
slovník cizích slov. Konečně se mi dostalo vysvětlení. Ale poněkud neuspokojivé. Posuďte
34
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sami: „bankster - vzniklo spojením anglických slov bankéř (banker) a gangster a označuje
finančníky spojené s zločinnými finančními praktikami“. Člověk s takovouto profesí přece
nebude toto veřejně přiznávat a ještě na kandidátce politické strany. Anebo už jsme se dostali konečně do té fáze, kdy politici mluví pravdu? Zkusila jsem zapátrat dál a cizojazyčné
slovníky mi poskytly další vysvětlení.
Slovo bankster bylo používáno ve třicátých a čtyřicátých letech 20.století ve dvou
významech. Populární tisk často označoval bankstery zkorumpované nebo nečestné
bankéře. Další význam byl označení lidí, kteří se nelichotivě vyjadřovali o americkém
federálním reservním systému.
Přestala jsem dál pátrat, přestala jsem chtít vědět, čím se 29 letý kandidát z Olomouce z pátého místa kandidátky České strany pirátské živí. Přestala jsem i dál listovat kandidátkami a zavrhla jsem metodu výběru podle jména, podle profese a věřím, že většina
voličů volila podle svého nejlepšího vědomí.
Ke dni 17.9.2013 bylo v ČR registrovaných 93 polických stran. Všichni měli jeden
jediný cíl – uspět ve volbách. Jak se jim to povedlo v rámci celé republiky všichni víme,
na těchto místech si připomeneme, jak volili občané Vrchoslavic:
ADPA

VOLBY – výsledky
Voleb se v naší obcí zúčastnilo 59 % z celkového počtu 496 voličů.
Strana
Platné hlasy
číslo

název

celkem

v%

1

Česká str.sociálně demokrat.

63

21,57

2

Strana svobodných občanů

7

2,39

3

Česká pirátská strana

9

3,08

4

TOP 09

13

4,45

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

0

0

6

Občanská demokratická strana

15

5,13

9

Politické hnutí Změna

0

0

10

Strana soukromníků ČR

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

13
15
17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

20
21
22

0

0

21

7,19

Suver.-Strana zdravého rozumu

2

0,68

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

1,36

37

12,67

1

0,34

ANO 2011

65

22,26

Komunistická str.Čech a Moravy

51

17,46

LEV 21-Národní socialisté

0

0

23

Strana zelených

2

0,68

24

Koruna Česká (monarch.strana)

2

0,68
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Co takhle další TJ Sokol v obci?
Titulek vás asi zaskočil, že? Ale nebojte se, nic takového se zatím nechystá. Chtěl
jsem vás jen informovat, že už je nás devět Vrchoslavčáků, kteří pravidelně nastupují na
hokejovém ledě v Prostějově k utkáním amatérské „ligy“. Napadlo mě tedy, že by nám
stačilo nakoupit golmana a pár dalších, nám podobných bláznů a můžeme naplno rozjet
reprezentaci Vrchoslavic ve vlastním týmu. Takhle holt nastupujeme za cizí. Takže neváhejte sousedi a hlaste se.
Ing. Tomáš Zmeškal
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Soutěž „Strom Vrchoslavic“
Milí spoluobčané, vyhlašujeme soutěž o STROM Vrchoslavic. Uvítáme, když nám
zašlete Vaše tipy na oblíbený strom rostoucí v našem okolí.
Ať už je to strom mladý nebo pamatuje víc století, listnatý nebo jehličnatý, zdravý
nebo nemocný, obecní nebo soukromý, s příběhem či bez ….
Svoje tipy posílejte na adresu obec@vrchoslavice.cz nebo přineste písemnou přihlášku na Obecní úřad nejpozději do konce března 2013 s uvedením těchto údajů:
Druh stromu:…………………………… Lokalita kde se nachází: ……………………….
Vlastník stromu: ……………………….. Rok zasazení (popř. odhad) ……………………
Proč zrovna tento strom: …………………………………………………………………..
Vaše návrhy budou zveřejněny, občané budou mít možnost hlasovat a koncem roku
2014 budou vyhlášeny výsledky.

Co nás čeká
22.12.
24.12.
25.12.
26.12.
30.12.

Zpívání u stromečku
Půlnoční mše
Štěpánská zábava
Vánoční koncert
Krmení zvířátek

Občasník obce Vrchoslavice

Obec Vrchoslavice
Farnost Vrchoslavice
SDH Vrchoslavice
Farnost a ZŠ Vrchoslavice
Obec vrchoslavice
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Společenská kronika
V roce 2013 se narodilo 5 děti:
Eliška Šebelová
Matyáš César
Lukáš Fialka
Hynek Řezáč
Jan Šrámek
Slavnostní přivítání dětí do svazku
obce se konalo 15. 9.2013.
Opustili nás:
Dana Fidrová
P. Alois Kotek
Veronika Kroupová
Františka Žochová
Lubomír Svoboda
Josef Vozihnoj
Radoslav Vašina
Josefa Janušková
K datu 10.12.2012 se do naší obce přistěhovalo 19 občanů, odstěhovalo se 10 občanů
k tomuto datu má naše obec 620 trvale bydlících občanů z toho 103 dětí do 15-ti let.

Životní jubilea: 70 let
Zuzana Kokiová
Karel Konečný
Josef Zmidloch
Jaromíra Zmidlochová
Iva Popová
Bohumil Svozílek
Životní jubilea: 75 let
Dana Zelinová
Celestina Večerková
Životní jubilea: 80 let
Věra Daňková
Oldřiška Svoziková
Stanislav Albrecht
Stanislav Kroupa
Životní jubilea: 85 let
František Nádběla
Zdeňka Župková
Josefa Janušková
Ludmila Pacolová
Ludmila Vlčová
Životní jubilea: 90 let
František Coufalík
Vlasta Zapletalová
Životní jubilea: 93 let
Vladimír Horák

38

Občasník obce Vrchoslavice

Mikro foto soutěž – vyhlášení výsledků
V předchozím čísle byla vyhlášena soutěž o nejpovedenější fotku z akce „Mikroregion Němčicko se baví“.
Do soutěže bylo odesláno celkem 30 fotek. Porota složená s paklíčů rozhodla takto:
1.místo Eva Zahradníková, Vrchoslavice, 8 bodů
2.místo Františka Balejová, Dlouhá Ves, 5 bodů
3.místo Jana Greplová, Vitčice, 3 body

1

3

2

Gratulujeme a všem kteří třeba i nevyhráli děkujeme za zaslané fotky.
Občasník obce Vrchoslavice
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Chodník v r. 2007, chodník v roce 2013
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