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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje
Máme tady první zpravodaj letošního roku, a tak jako v letech minulých se Vám v něm pokusím
vyjmenovat to, co obec plánuje, i to co se již letos podařilo. Jelikož je toho jako vždy spousta, tak
bude můj příspěvek rozdělen do menších celků. První z nich je o dotacích.
DOTACE:
Stejně tak jako v minulých letech se snažíme obecní prostředky co nejvíce rozšířit o peníze
z různých dotací. Proto jsme jako obec žádali téměř všude, kde jsme splňovali kritéria pro podání
žádosti. V programu obnovy venkova Olomouckého kraje jsme letos žádat nemohli, protože novou podmínkou je, že mohou žádat obce do 600 obyvatel a naše obec měla k 1. 1. 2014 obyvatel
613. Již dnes víme, že nám bohužel opět nevyšla dotace z MMR, kde jsme stejně jako loni žádali
na vybavení školní zahrady a zahrady mateřské školy. Také nám nevyšla dotace z Olomouckého
kraje na bezpečnost dopravy, kdy jsme chtěli k vjezdům do obce umístit světelné tabule s ukazatelem rychlosti, a v případě vysoké rychlosti s nápisem zpomal. Z Olomouckého kraje nám vyšla
dotace z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“
v roce 2014, za kterou byla opravena kaplička v Dlouhé Vsi. Kaplička je již opravena a v neděli
25. května 2014 před ní proběhla Mše svatá sloužena P. Tomášem Stroganem.
Další žádost, kde máme velkou šanci uspět je v rámci programu péče o krajinu v roce 2014 Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, kdy bychom chtěli
obnovit polní cestu od kravína směrem ke křížku. V trase cca 420 metrů chceme vysadit 54
stromů v řadě ve sponu cca 8 metrů a 16 keřů ve třech keřových hnízdech lemujících obnovenou polní cestu. Jednalo by se o 18 hrušní, 4 jabloně, 6 ořešáků, 6 moruší, 12 slivoní, 8 třešní
a z keřů 6 dřínů a 10 lísek. Další zeleň, snad také z dotačních peněz, je naplánovaná na břehy
okolo Pavlůvky. Jednalo by se o 10 olší, 10 javorů, 20 ořešáků, 6 lip a 5 dubů. A poslední větší
plánovanou výsadbou by bylo obnovení polní cesty od myslivny okolo zahrad za bytovkami až
za zahrady v Dražkách. Dále máme podanou žádost na Olomoucký kraj na putovní obecní tábor,
na kterém by děti navštívily postupně 5 obcí. První den je ve Vitčicích, následuje Dřínov, Tištín,
Doloplazy a poslední den je v režii Vrchoslavic. Každá obec vždy začíná obědem pro děti, následuje odpolední program, večeře, večerní zábava, spaní a ráno snídaně. Po snídani je přesun
do další obce, která opět začíná obědem a končí další den ráno snídaní. Nositelem myšlenky je
obec Vrchoslavice, a proto jsme také žádali o dotaci na tento projekt.
Další podané žádosti jsou z operačního programu životního prostředí, které budou v případě
úspěchu realizovány až o pololetních prázdninách v roce 2015. Jednalo by se o kompletní výměnu topných systémů v mateřské a základní škole, o zateplení fasád, stropů a střech. Po
provedení těchto stavebních prací by obec měla každoročně ušetřit na energiích na tyto budovy
více než 150 tisíc korun. Do školy a školky investujeme i v letošním roce, což se dočtete v další
části článku o investicích.
INVESTICE:
První z letošních velkých investic je výměna okapů a svodů na Základní škole. Loni se při silnějších větrech začala na střeše trhat krytina z hliníkových šablon. Poprvé střechu zachránili hasiči
z Prostějova, kteří v rámci výcviku práce s motorovou pilou káceli ořech na školní zahradě, který
vzhledem ke svému stavu a stáří ohrožoval nejen budovu ZŠ, ale i zdraví všech kolemjdoucích.
Při tomto výcviku zajistili uvolněné hliníkové tabule. Podruhé už byl přivolán klempíř, který přeObčasník obce Vrchoslavice
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hřebíkoval celou střechu. Při těchto pracích bylo zjištěno, že je nutná výměna okapů, které byly
po projednání na zastupitelstvu udělány z TiZn plechu.
V letní prázdniny je naplánovaná další významná investice. V mateřské škole proběhne kompletní výměna rozvodů vody. Školka má rozvody ještě původní a každoročně dochází k několika
poruchám.
Všichni, kteří sledují se zájmem dění v obci určitě věděli, že konečně došlo k zahájení IV. etapy
oprav komunikace v majetku obce, která je v Dlouhé Vsi závěrečná. Této etapě předcházelo několik veřejných projednávání na zastupitelstvu obce, následně probíhalo výběrové řízení, ve kterém podalo nabídku pět z devíti oslovených firem. Výběrové řízení, ve kterém byla rozhodujícím
kriteriem cena, vyhrála firma Presbeton Nova, s.r.o. Další podmínkou bylo, aby byla cesta a plocha na Zamlýní sloužící jako parkoviště volná poslední víkend v červnu, kdy ve sportovním areálu probíhá festival Rockový mlýn, na kterém je nejvyšší pohyb lidí. Podle kapacitních možností
dodavatelské firmy bylo po podpisu smlouvy dne 15. 4. 2014 firmě předáno staveniště. Smlouva
je zveřejněná na portále www.vhodne-uverejneni.cz, kde si může každý smlouvu prohlédnout.
Zároveň s opravou místní komunikace probíhala v obci oprava propadlých kanalizačních šachet
a vyjetých kolejí. Této opravě předcházelo několik jednání s ŘSD ČR, kteří jsou vlastníkem komunikace, s dopravním inspektorátem Olomouckého kraje a s odborem dopravy Olomouckého
kraje. Nejen, že se nám podařilo pružně získat potřebná stanoviska, ale po několika jednáních
na ŘSD byla vyjednána spoluúčast ŘSD na těchto pracích ve výši 100 tisíc Kč bez DPH. Celkové náklady na tuto opravu byly cca 180 tisíc Kč bez DPH.
PRÁCE S OBECNÍMI PRACOVNÍKY
I letos se snažíme udělat co nejvíce práce s obecními zaměstnanci. Zatím největší letošní akcí
bylo vydláždění vjezdů k rodinným domům. Dláždění bylo pokračováním loni započaté akce. Na
vjezd k soukromé nemovitosti na obecním pozemku přispívají vlastníci. Dotovaná cena za m2 je
400Kč. Letos jsme takto dokončili více jak 170m2 vjezdů. Dále naši zaměstnanci opravili obecní
lavičky, venkovní posezení pro děti v MŠ, uklidili břehy Hané a Pavlůvky, vyrábí vybavení do chaty na Zamlýní. Spoustu odborné a poctivé práce nejen ze dřeva pro obec dělá náš zaměstnanec
pan Karel Matoušek. Upravené okolí zastávky v Dlouhé Vsi je taky dílem našich zaměstnanců.
Poradenství v oblasti veřejné zeleně, ať už s druhovou skladbou stromů, keřů nebo květin opět
pomáhala Helena Zahradníková z Němčic nad Hanou. V ohradě u křížku se naši lidé starají
o čtyři nové beránky, kteří budou na konci roku opět rozděleni jednotlivým spolkům. Ohrada
s beránky je tak jako loni krásným místem nejen pro pobavení našich dětí, ale i pro procházky,
které Vás naplní energií. Navíc jsou vhodným způsobem využity obecní pozemky, o které se už
nikdo nechtěl starat a obec musela pravidelně investovat do jejich údržby. Kdo jste se ještě nebyl
na beránky podívat, tak až budete mít volnou chvilku, tak neváhejte.
SLOVO NA ZÁVĚR
Jak vidíte, dokážeme toho naplánovat i realizovat hodně. Snad jen to počasí necháváme plánovat jiné. Budete i nadále informovaní o plánovaném dění, ať už na webových stránkách, facebooku, na vývěskách, pozvánkami do schránek domů nebo rozhlasovým hlášením.
Budu taky moc rád za Vaši pomoc obecním pracovníkům v údržbě soukromých i veřejných
prostranství. Všem, kteří tak činí, děkuji. Děkuji také obecním zaměstnancům, kteří se starají
o naši obec.
Závěrem přeji všem krásné prosluněné dny, zahrádkářům bohatou úrodu a úměrně srážek, dětem pohodové prázdniny a těm co se chystají na dovolenou krásné zážitky, spoustu pohody,
dobré nálady a odpočinku.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Zaměstnanost na obci
I v letošním roce obec využívá zaměstnanců z dlouhodobé evidence úřadu práce na veřejně
prospěšné práce. Jak jste se dozvěděli už v předešlých vydáních obecního zpravodaje, tak na
tyto pracovníky dostává obec dotace, které při současných podmínkách pokryjí přibližně 85 %
nákladů na mzdy. Tito pracovníci pracují na plný úvazek, tedy 40 hodin týdně a díky tomu si
obec může dovolit udělat spousty práce vlastními silami. Po úspěšných akcích z loňského roku
navázali pracovníci v době vegetačního klidu úklidem břehů okolo Pavlůvky a části břehu Hané
u cyklostezky. Mimo běžnou údržbu obce a její zeleně máme letos v plánu s obecními zaměstnanci udělat menší stavební akce, jako doplnění parkovacích stání před mateřskou školou, dokončení vjezdů u zastávky v Dlouhé Vsi, opravy laviček a další práce, které by nebyly v silách
jediného obecního zaměstnance. Další výhodou je využívání těchto pracovníků jednotlivými
spolky. Zaměstnanci jsou na požádání nápomocni při přípravě jednotlivých akcí, nebo při údržbě majetku, o který se starají jednotlivé spolky. Nejvíce pomoc využívá TJ Sokol Vrchoslavice,
kdy je při nepříznivém počasí pro všechny pracovníky nachystaná práce v budově Sokolovny.
I díky tomu mají všichni pracovníci stálou náplň práce bez ohledu na počasí. A protože TJ Sokol
Vrchoslavice má 4 vlastní zaměstnance, tak když je potřeba další pár rukou nebo nemá Sokol
pro zaměstnance náplň práce, tak zase zaměstnanec Sokola pan Ševčík pomůže obecním pracovníkům. Možnost využít obecní pracovníky mají všechny spolky.Tato nabídka platí po celý rok,
stačí se dohodnout na OÚ.
Soupis provedených prací mimo potřeby obce: vyklízení fary, oprava schodů a podlahy ve zvonici kostela, sečení okolo hřiště, natírání brány a zábran na hřišti, pomáhání při přípravách a úklidu
plesu, vyklizení sklepa v sokolovně, přípravné práce a úklid v prvním patře sokolovny.....
Obecní úřad

Jednání zastupitelstva obce
-

Jednaní zastupitelstva obce proběhla v zasedací místnosti obecního úřadu
dne 27.12.2013 a 19.3.2014. Byla přijata tato usnesení:
ZO schválilo smlouvu č. UZSVM/BPV/3440/2013-BPVM o bezúplatném převodu nemovitosti.
ZO schválilo poskytnout příspěvek na provoz Vrchonetu o.s. pro rok 2014 ve výši
15.000Kč.
ZO schválilo poskytnout příspěvek pro Český zahrádkářský svaz, základní organizace
Vrchoslavice ve výši 10.000Kč.
ZO schválilo poskytnout příspěvek pro TJ Sokol Vrchoslavice 1946 ve výši 100.000Kč.
ZO schválilo poskytnout příspěvek pro TJ Sokol Vrchoslavice ve výši 115.000Kč.
ZO schválilo poskytnout příspěvek pro TJ Sokol Vrchoslavice ve výši 199.000Kč pod
podmínkou, že peníze budou použity pouze na spoluúčast při získání dotace z MŠMT.
ZO schválilo poskytnout příspěvek pro CYRDA RAC. TEAM ve výši 3.000Kč pro rok
2014.
ZO schválilo rozpočet pro SDH a JPO5 a jeho zahrnutí do rozpočtu obce na rok 2014.
ZO schválilo dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro rok 2014.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6 a č.7 a schválilo rozp. opatření č.8
Občasník obce Vrchoslavice
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ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2014 a schválilo rozpočet sociálního fondu.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrchoslavice č. 1/2013, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací
přístroj.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrchoslavice č. 2/2013, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 1/1999, ve znění vyhlášky č.3/2006 o
vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu oprav a modernizace bytů“ na území
obce Vrchoslavice ze dne 27. 9. 2006.
ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Vrchoslavice č. 3/2013, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška obce Vrchoslavice č. 1/2002, Řád veřejného pohřebiště ze
dne 30. 5. 2002 a a převod této vyhlášky na směrnici obce Vrchoslavice – Řád veřejného pohřebiště.
ZO schválilo ceník palivového dřeva s navrženou cenou 700Kč/m3 pořezaného do
délky cca 40cm, větší průměry rozštípány. Paušální cena za odvoz obecní Multikárou
100Kč za jednu fůru. Při vlastním řezání a odvozu se cena sníží o náklady vynaložené
obcí (pohonné hmoty do strojů použitých při kácení, plat obecního zaměstnance za
odpracovanou dobu při kácení).
ZO schválilo ceník za užívání kanalizace v obci Vrchoslavice v roce 2014 na částku
850,- Kč/rok/občan
ZO schválilo novou kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2014.
ZO schválilo zvýšení příspěvku pro jubilanty z 300 na 500Kč.

Dne 19.3.2014
- ZO schválilo bezúplatné nabytí pozemků p.č. 787/2, 787/3, 787/4 a 787/5.
- ZO schválilo ve smyslu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti zadání změny č. 3 územního plánu
sídelního útvaru Vrchoslavice.
- ZO schválilo smlouvu č. UZSVM/BPV/193/2014-BPVM o bezúplatném převodu nemovitosti s parcelními čísly 804, 805, 807.
- ZO schválilo převedení konečného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice ve
výši +117.259,60 Kč do rezervního fondu školy a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace.
- ZO schválilo opravu rýn na škole z titanzinku za nejnižší obdrženou nabídku 133.167,Kč.
- ZO schválilo kompletní výměnu vnitřních rozvodů vody v MŠ, za cenu do 40 tisíc Kč.
- ZO schválilo podepsat smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém
kraji“.
- ZO bere na vědomí zprávu o výsledku inventarizace majetku za rok 2013
- ZO schválilo rozpočtové opatření č.1
- ZO schválilo revokaci usnesení ZO06/03/2012 o odměnách uvolněným zastupitelům.
Odměňování uvolněných zastupitelů se řídí zákonem.
- ZO schválilo Smlouvu č.: 1030017220/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
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ZO schválilo přijetí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje.
ZO schválilo spolufinancování příspěvku z rozpočtu obce minimálně ve výši 60% z celkových nákladů na účel
ZO schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku podle smlouvy.
ZO schválilo směrnice BOZP viz. přiložený seznam výše.
ZO schválilo zahájení výběrového řízení na dokončení MK v Dlouhé Vsi a vybudování
vjezdů za spoluúčasti majitelů přilehlých objektů dle jejich volby na materiál nebo na
práci.
ZO schválilo přesunout zastávku ze směru na Brno pod kostel a nahradit ji novou dřevěnou zastávkou, stejnou jako je v Dlouhé Vsi.
ZO schválilo dokončit vjezdy před domy s č.p. 36, 39, 47 a 4 za podmínky spoluúčasti
400Kč/m2.
ZO schválilo v tomto znění: DODATEK Č. 1 KE STANOVÁM SVAZKU OBCÍ MIKROREGION NĚMČICKO ZE DNE 26. SRPNA 1999, VE ZNĚNÍ ZMĚNY ZE DNE
18. PROSINCE 2001
ZO schválilo zadání vytvoření energetických auditů na obecní budovy ZŠ a MŠ a OU
a v případě možnosti získat dotaci, o ni požádat a podepsat příslušné smlouvy.

Rozpočet roku 2014 a plnění roku 2013
Příjmy celkem
název
daň z příjmu FO ze záv. Činnosti a
funkčních požitků
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy z půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
Dotace na volby
Neinv. dotace v rámci souhrnného
dotačního vztahu
Neinvestiční dotace ze státních fondů
Ostatní neinvestiční transfery
Investiční přijaté transfery
Občasník obce Vrchoslavice

rozpočet k 30.4.2014 plnění 2013
7 241 291
8 829 118
částka
částka
1 050 000
1 088 865
30 000
120 000
1 100 000
69 730
2 400 000
5 500
290 000
6 000
600
7 000
25 000
402 000
0
110 200

44 071
121 921
1 178 060
100 700
2 545 974
5 218
276 718
5 865
60
5 330
25 102
444 129
44 097
111 300

0
849 772
0

68 175
745 521
419 010
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Investiční transfery ze státních fondů
Soc. fond
Splátky půjček od obyvatelstva
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Pozemní komunikace
Pitná voda
Stočné
Kultura
Kultura - MRG Němčicko se baví
Zamlýní
Rozvoj bydlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Nájem popelnic
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Prodej dřeva
Příjmy z poskyt. služeb- kopírování,
hlášení
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Výdaje celkem
název
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy
Knihovna
Kultura
Památky
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Občanské záležitosti (jubilanti, vítání,) v
roce 2013 MRG Němčicko se baví
Sportovní zařízení v majetku obce
(Zamlýní)
Příspěvky na sport
Využití vol.času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
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0
20 100
14 000
29 500
565
83 004
0
469 000
2 000
0
3 000
3 000
5 000
34 000
2 000
55 000
30 000
2 000

662 735
20 000
23 776
27 794
518
103 639
12 800
393 430
1 175
100 865
1 240
5 611
97 078
63 134
1 120
55 362
2 400
1 719

23 320

24 606

7 241 291

8 181 838

1 508 504
15 000
0
500 000
926 335
10 000
35 000
45 000
5 000
20 000
20 000

2 015 178
9 633
12 800
708 310
795 842
9 403
34 006
0
0
20 746
223 248

30 000

166 371

240 000
10 000
100 000
10 000
404 000

175 000
5 795
126 235
38 881
492 987
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Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálním odpadem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Soc. péče a pomoc starým a zdrav.
postiženým
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Obecné fin. Operace
Pojištění obce
Sociální fond
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání
Transfery veř. rozpočtům (MRG)

10 000
260 000
50 000
999 000
20 000

12 126
260 221
49 862
990 255
17 260

100 000
5 000
830 000
0
900 300
11 220
23 000
20 100
69 730
11 776
52 326

261 717
0
799 028
32 321
736 761
10 813
22 877
20 000
100 944
11 718
21 500

Šetření státních orgánů, kontroly a prověrky obce
Od počátku roku jsme se na obci potkali s nebývalým zájmem o naši obecní správu od orgánů
zastupujících státní moc. Dovolím si odcitovat ty nejzávažnější:
1. Dne 13.3.2014 provedl Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, organ ochrany přírody místní šetření na pozemcích v k.o. Vrchoslavice, lokalita „Vrchoslavice -za hřištěm a před rybníkem. Šetření proběhlo na podnět Pavla Mirvalda, bytem Vrchoslavice 21,
který se dostavil dne 13.2.2014 na Magistrát a upozornil na možné porušení zákona na úseku poškození dřevin rostoucích mimo les (v souvislosti s kácením dřevin podél Pavlůvky).
Kontrolní orgán konstatoval, že stromy pokácela obec Vrchoslavice na základě „Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les“ ze dne 30.10.2013 vydaného Obecním
úřadem a za pokácené stromy byla provedena náhradní výsadba v násobném počtu oproti
pokáceným dřevinám. Dále konstatoval, že byl nevhodně proveden ořez spodních větví
u pěti topolů, který však nebyl kvalifikován jako poškození dřevin (u topolů úřad preferuje
obvodový redukční řez nebo sesazení koruny). Na základě těchto skutečností Magistrát
nezahájil sankční řízení vůči obci Vrchoslavice. Zápis z místního šetření i Sdělení ve smyslu
§ 154 správního řádu č. PVMU 39145/2014 40 je k dispozici k nahlédnutí na obci.
2. Dne 12.3.2014 provedla kontrolní skupina Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly
veřejné správy kontrolu dodržování zákona o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu a dalších zákonů v samostatné působnosti obce za rok 2013
a v oblasti §26 správního řádu i za rok 2014. Kontrolní skupina konstatovala, že v oblasti
plnění povinností daných zákonem o obcích ve vztahu k jednání zastupitelstva obce informovanosti občanů a návazných oblastí nenalezla nedostatky. Stejně tak tomu bylo v oblasti
nakládání s nemovitým majetkem obce. Také v oblasti vytváření podmínek pro naplňování
práv občanů obce nenalezla kontrolní skupina nesrovnalost. V ostatních povinnostech na
úseku samostatné působnosti obce jsme obdrželi jedno doporučení stran evidence právObčasník obce Vrchoslavice

9

3.
4.

5.
6.

ních předpisů a upozornění na neprodlené zasílání obecně závazných vyhlášek obce na
MV cestou datových schránek. Porušili jsme § 12 odst. 6 zákona o obcích tím, že jsme
nezaslali na MV informaci o zrušení 3 starých obecně závazných vyhlášek. Tento poklesek
byl řešen doporučením uvedené informace zaslat, což bylo provedeno neprodleně. Podrobnosti a celý „Protokol“ z kontroly MV naleznete zde: http://www.vrchoslavice.cz/index.
php?id=169&action=detail&nid=2040&lid=cs&oid=1179839
Ve stejném termínu jsme skládali účty i na správě sociálního zabezpečení. I tato jednodenní
kontrola dopadla bez závad. Zápis o kontrole je k nahlédnutí na obci.
Další kontrolou byl každoroční audit hospodaření obce realizovaný dle §42 zákona o obcích
krajským úřadem. Celý závěrečný účet obce spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 naleznete zde: http://www.vrchoslavice.cz/file.php?nid=2040&oid=3804420. Ve zkratce konstatuji, že „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2013“ kontrolory krajského úřadu konstatuje, že nebyly
zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků... Za tento bezchybný výsledek patří především dík hospodářce obce Jaroslavě Kvasničkové, která bravurně zvládla i nárůst nejen
operativní činnosti spojené s rapidním zvýšením počtu pracovníků obce na dotovaných
prac. místech, ale i povinnosti ve vztahu k účetnictví obce a personální a mzdové agendě.
V době, kdy čtete tento občasník, máme za sebou i kontrolu ze strany zdravotních pojišťoven. Výsledek vám dopředu říci nedokážu. Předpokládám však, že díky naší pečlivé
hospodářce bude také dobrý.
Na den 16.6.2014 se nahlásil na kontrolu HZS Olomouckého kraje. Předmětem kontroly
bude dodržování krizového zákona.
Za obec Tomáš Zmeškal

Základní škola – školní družina
V naší školní družině se snažíme o to, aby byly všechny děti spokojené. Některé děti
baví malování, jiné sport, někoho společenské hry a soutěže, proto tyto činnosti pravidelně střídáme, abychom se zavděčili všem a viděli na tvářích dětí jen samé úsměvy.
Činnosti ve školní družině jsou hlavně motivovány ročním obdobím nebo důležitou událostí v daném měsíci:
- na Halloween jsme si povídali o tomto americkém svátku, vydlabávali jsme dýně,
které nám každý rok věnuje paní Wacyková. A ve spolupráci s obcí jsme již podruhé
vytvořili porotu při „ Halloweenské výzdobě domů“
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-

dále jsme na podzim na hřišti pouštěli draky, kteří nám moc pěkně létali

-

na Mikuláše jsme ve školní družině
hráli hry a soutěžili, děti byly odměněny diplomem a na závěr bylo losování
tomboly a děti dostaly malé dárečky

-

na Vánoce jsme nacvičili tanečky na
obecní akci „ Rozsvěcování stromku“.
Dále nám obec věnovala spoustu vánočních perníčků, které si děti samy
nazdobily a pověsily na školní vánoční stromeček

-

sněhu jsme si letos užili – koulovali jsme se, stavěli sněhuláka, sáňkovali a bobovali

Občasník obce Vrchoslavice
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-

na Masopust jsme si povídali o tomto svátku a děti si vyrobily masky. Rovněž společně s Nikolou Domanskou, která byla ve školní družině na praxi jsme uspořádali
v sokolovně zábavné odpoledne plné her a soutěží

-

se zimou se děti rozločily tím, že samy vytvořily Morenu, a šli jsme ji hodit do Hané,
tím jsme přivítali první jarní den

-

22. dubna byl Den Země, povídali jsme si o naší planetě, o tom jak můžeme chránit přírodu, kašírováním si děti vyrobily Zeměkouli a hlavně jsme se něco naučíli o recyklaci

Chtěla bych všem dětem poděkovat za jejich spolupráci s pí. vychovatelkou a doufám,že
i v příštím roce budou děti ve školní družině stejně tak hravé, šikovné a veselé jako je tomu letos.
Zpracovala Iva Baláková
12
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Mateřská škola
Dobrý den.
Po čase vás opět budu informovat o dění v mateřské škole. Od září jsme s paní učitelkou Handlovou plánovaly týdenní školičku v přírodě. Volba padla na Jedovnici a penzion Nike, kde se nám již minule velmi líbilo. Děti se těšily již čtrnáct dnů předem a měly
plné hlavičky starostí,jaké hračky si vzít, kdyby pršelo. Den D se blížil a děti se začaly
balit – Lego, Seva, barbínky, kreslení, karty, pexeso, člověče nezlob se, balony. Odjížděly jsme 12.5. v 9:00 hodin. Nebyl čas na stýskání, protože velké dobrodružství začalo.
I když v celé republice pršelo, fučelo a byla zima, nám počasí vcelku přálo a dokonce se
ukázalo sem tam i sluníčko. S dětmi jsme chodily na dlouhé procházky po okolí rybníku
Olšovce, krmily kačenky a labutě, pozorovaly veverky, poznávaly luční květiny a dokonce jsme si pojmenovaly kaštan. Protože nádherně kvetl, daly jsme mu jméno Květoň
a byl to náš orientační bod při návratu do penzionu. Po celodenním pobytu venku děti
spinkaly, jako by je do vody hodil, jedly za dva a užívaly si každou minutu pobytu. Dětem
se líbilo hrát si na hřišti, běhat v lese a hlavně brouzdat se v kalužích. Jediný den, kdy
nám pršelo, byl pátek - den odjezdu, ale to už nám nevadilo, protože vzrušení z cesty
domů bylo tak veliké, že i kdyby padaly trakaře, tak by to dětem nevadilo. Celou dobu pobytu byly děti bezvadné, samostatné, rychlé, hodné, ani jednou si nestěžovaly, že se jim
stýská, spinkaly celou noc, všechno snědly, skládaly si věci a dokonce si i stlaly. Vrátily
jsme se 16.5. v 15:00 hod. odpoledne a to už děti netrpělivě vyhlížely maminky a tatínky.
Blanka Pospíšilová - vedoucí učitelka MŠ Vrchoslavice

Občasník obce Vrchoslavice
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Kronika obce Vrchoslavice
Možná víte, že od 1.1.2013 má naše obec nového kronikáře. Předchozích sedm
let (2006 – 2012) se této práci věnovala paní Marie Svozílková, bývalá ředitelka mateřské školy, která ke dni 31.12.2012 ukončila na vlastní žádost činnost kronikáře.
Ještě celý rok 2013 ale pilně sbírala všechny podklady pro zpracování zápisu. Kronikaření převzala od pana Vladimíra Horáka, v současnosti nejstaršího občana obce
Vrchoslavice a současně tuto funkci nejdéle vykonávajícího kronikáře.
Od roku 2013 jsem oficiálně kronikářem obce Vrchoslavice. Přestože mě většina
spoluobčanů zná, dovolte mi krátké představení. Jmenuji se Adéla Palíšková. Narodila jsem se v roce 1973, tedy v době, kdy matky zcela běžně rodily ve zdravotnických zařízeních. Přestože jsem se narodila v okresním městě Prostějově, považuju
se za Vrchoslavickou rodačku. Bydlím v rodinném domě čp. 107, postaveném mými
prarodiči, manželi Antonínem a Marií Sázelovými, v roce 1935. Prožila jsem v tomto
domě dětství a hodně času jsem trávila právě s prarodiči. Můj život byl už od raných
let ovlivněn jejich pohledem na svět, na obec ve které žiju, na události které se v okolí
staly. Často jsem vyslechla vzpomínání na doby dávno minulé, na rodáky, osoby
a figurky z našeho kraje. Často se u nás scházely paňmámy na besedu, dralo se peří,
lidé chodili na rady k dědovi, zkušenému zahradníkovi.
Navštěvovala jsem místní mateřskou na Parganě, do čtvrté třídy i základní školu.
Maturovala jsem v roce 1991 na Střední zemědělské škole ve Vyškově. Rok jsem
pobývala jako au-pair v Anglii. Ve studiu jsem pokračovala na provozně ekonomické
fakultě Mendlovy zemědělské a lesnické university v Brně. Doposud jsem se profesně věnovala problematice zahraničního obchodu, hlavně nákupně-logistickým procesům. Ve svém volném čase se přispívám do Obecního zpravodaje. Nejraději píšu
o přírodě a vzpomínky pamětníků. Mezi moje další záliby patří cestování, příroda,
četba a rekreační sport.
Pravděpodobně díky příspěvkům do Obecního zpravodaje jsem byla představiteli
obce oslovena, abych pokračovala v kronikářské činnosti. Nějakou dobu jsem zvažovala, zda se ujmout této prestižní a odpovědné práce. Byl to velký vnitřní boj. Budu
mít tolik trpělivosti shromažďovat po celý rok informace? Budu dostatečně objektivní? Dokážu formulovat události bez osobního zaujetí? Najdu si na psaní dostatek
času aby odvedená práce nebyla ledabylá?
Možná si kladete otázku, zda má dnes, v době televize, rozhlasu, internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů a jiných vymožeností moderního světa význam psát
záznamy o tom, jak se v dnešní době žije. Vždyť kolikrát je dnes myšlenka rychlejší
než my sami. Fotky z místa naší dovolené můžou obletět svět dřív, než stihnete
rozbít stan nebo vybalit v hotelu kufr. A kolikrát i proti naší vůli. Během pár vteřin se
můžeme spojit s kýmkoli na světě. Běžně komunikujeme s krajany žijícími za oceánem, posíláme děti na zkušenou či na studia mimo naši zemi. Internet je plný zpráv
ze všech oblastí lidského bytí. Během pár vteřin dokáže zdatný i průměrný uživatel
počítače získat pro svou potřebu víc informací, než člověk před 100lety získal za celý
život. Lidé si mezi sebou posílají fotky a zprávy, digitální fotoaparáty a kamery dokážou věrohodně zobrazit nejen obraz, ale zvuky dnešních dnů. Úřady zpracovávají
databáze údajů o žijících lidech, statistiky mezd, spotřebních košů, cen, demografický vývoj obyvatelstva…
14
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Nač tedy dnes, ve 21.století vést obecní kroniku? Vždyť se tam jenom opakují
zprávy, které vycházejí v novinách, statistických ročenkách, obecních zpravodajích,
jsou uvedeny v matrice apod.? Snad Vás i napadá, zda to není přežitek, plýtvání
časem a silami psát záznamy a údaje, které se dají v různé podobě dohledat i v jiných zdrojích. Zajímají někoho tyto zápisy? A budou v budoucnosti další generace
zajímat? Dokážou budoucí generace ještě přečíst ručně psané psací písmo? Věřte,
že i mě napadla otázka, zda to má v dnešní době ještě smysl. Pak se mi ale dostaly
do ruky tři předchozí díly kroniky naší obce. A právě v řádcích zažloutlých kronik jsem
tu odpověď našla. Ano, má to smysl.
Dnes je spousta možností jak vést obecní kroniku. Po zvážení všech pro a proti
a po pečlivé úvaze jsem se rozhodla pokračovat v psaní pátého svazku obecní kroniky stejně, jako moji předchůdci. To znamená ručně, plnicím perem, dokumentním
inkoustem, do vázané knihy s předem očíslovanými listy. Zda bude šestý díl naší kroniky stále ještě ručně psaný v tuto chvíli nikdo neví. Zákon nenařizuje formu vedení
kroniky. Než se tyto zaplní informacemi z našeho života, zbývá ještě 199 nepopsaných stran. A to ještě hodně vody uplyne v naší líné Hané.
I nadále budu na těchto řádcích publikovat články a budu se snažit je prokládat
i informacemi z minulých dílů kronik tak, aby pro vás bylo čtení potěšením. Třeba
někdy dojde i na to, že se dozvíte jak vzniká záznam do kroniky, jaká je současná
legislativa, či jak se mají kroniky uchovávat.
Současně Vás na tomto místě chci vyzvat, když budete svědky události v našem
blízkém okolí, která bude podle Vás zaznamenání hodná, abyste mě o ní informovali. Můžete tak učinit ústně, nebo i mailem na adresu: adela.paliskova@seznam.cz.
Kronikář může podávat věrný obraz dneška jen díky lidem, kteří tento svět tvoří a to
jsme my všichni.
Velký dík patří těm, kteří se nesmazatelně svým rukopisem zapsali do řádků vrchoslavické kroniky. Především chci poděkovat kronikářům které jsem měla tu čest
poznat osobně - paní Marii Svozílkové a panu Vladimíru Horákovi. Velmi si vážím
jejich práce a zavazuji se v ní pokračovat jak nejlépe budu schopná. Budu se snažit
vést kroniku tak, aby budoucím generacím poskytla věrný obraz o životě, zvycích
a mravech nás, nyní žijících. Děkuji zastupitelům obce za projevenou důvěru.
Přehled kronikářů obce:
František Masařík

1906 - ?

Zouhar
Jan Horák
Vladimír Horák
Marie Svozílková
Adéla Palíšková

1929 – 1964
1964 – 2006
2006 – 2012
2013 - nyní

zakladatel první obecní kroniky, řídící učitel
ve Vrchoslavicích
zmínka o tomto kronikáři bude předmětem
bádání
řídící učitel ve Vrchoslavicích
učitel ve Vrchoslavicích
ředitelka MŠ ve Vrchoslavicích

AdPa
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Kaplička v Dlouhé Vsi
Ať jedete od Kojetína nebo od Dřínova, dovedou Vás směrovky do Dlouhé Vsi. Tato
místní část Vrchoslavice leží na říčce Hané, žije v ní přes 100 obyvatel a její dominantou
je kaplička.
Ještě koncem 19.století zde stávala jenom dřevěná zvonice. Ta, podle nařízení císaře
Josefa II., musela být v každé obci. Kamenný kříž, který věnovali František a Anna Batoškovi z Dlouhé Vsi byl posvěcen v září 1883. Datum postavení kapličky a nejstarší historie
kapličky je opředena rouškou tajemství, ale věřím, že i tuto roušku se podaří poodhalit.
Datum požehnání nově opravené kapličky ale mají obyvatelé Dlouhé Vsi, Vrchoslavic ale taky návštěvníci z okolí v živé paměti. V neděli 25. května 2014 byla u kapličky
P. Tomášem Stroganem sloužená mše svatá, při které byla kaplička i její hlavní symbol,
panenka Maria Pomocná, požehnány.
Žehnání je náboženský obřad, kterým se určité věci slavnostně vyprošuje Boží požehnání k její prospěšnosti lidem. Pomáhá lidem v různých situacích a okolnostech společenského i osobního života navazovat a udržovat kontakt s Bohem a zprostředkovává
jeho pomoc a ochranu těm, kdo jsou připraveni ji přijmout. Žehnání se provádí modlitbou,
vztaženýma rukama nebo znamením kříže (pravou rukou), někdy svěcenou vodou, případně olejem. Při žehnání věcí se modlí za lidi, kteří je budou používat. A tak mše svatá
byla vlastně za všechny občany z Dlouhé Vsi, kteří okolo kapličky chodí a můžou se v ní
kdykoli zastavit, nahlédnout nebo v ní hledat duchovní útěchu.
Po skončení mše svaté poděkoval starosta Dušan Svozílek paní Jiřině Vystrčilová,
která se o kapličku se 23 let starala, udržovala ji v čistotě a pořádku, ale taky financovala
její opravy a údržbu. Za to jí patří velký dík. Při příležitosti svěcení kapličky jí předal malý
dárek, kytku a obrázek kapličky jako projev díku za její obětavou a dlouholetou práci.
Současně předal, jako pomyslný štafetový kolík, klíč od kapličky paní Marii Kraváčkové, která se po paní Vystrčilové ujala této povinnosti a bude kapličku oprašovat.
Mše svatá a setkání u kapličky byly pomyslnou třešničkou na dortu za vším, co se
okolo ní poslední měsíce dělo. Kdo tudy denně chodil, určitě registroval její proměnu. Ať už
šlo o opravu střechy, okapů, mříže, zednické práce, opravu oken nebo finální malbu. Díky
občanům, kteří neváhali přiložit ruku k dílu se podařilo celou opravu provést za pouhých
43tis Kč. 10% z toho bylo z obecního rozpočtu, zbylých 38.700Kč byla dotace z Olomouckého kraje. A výsledek vidíme tady před námi. Věřím, že s požehnáním Božím bude sloužit
dalším generacím, Vám občanům Dlouhé Vsi a všem, kdo půjdou okolo bude zpříjemňovat
každodenní život.
Slunečné odpoledne pak zpestřilo vystoupení Hanáků ze souboru Pantlék ze sousedních Němčic nad Hanou. Děti ze základní školy si pod vedením Evy Marečkové připravili
pásmo převážně lidových písniček. Špetka mluveného slova v podání místních „ochotníků“
okořenila horký den a kulturní program pomalu končil. Přes pár moderátorských přebreptů
(kdy se z obyvatel Dlouhé Vsi omylem stali obyvatelé Vrchoslavice) které se během odpoledne staly, proběhlo odpoledne v poklidu. Posezení se protáhlo do večerních hodin, kdy
už kaplička vrhala blahodárný stín. Vzpomínalo se, povídalo a nikomu se nechtělo domů.
Závěrem přidávám pozvánku na příští rok, kdy bude 24.5.2014 na výročí Panny Marie
Pomocné u kapličky v Dlouhé Vsi sloužena další mše svatá.
AdPa
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Rozhovor s paní Jiřinou Vystrčilovou
Dnes, milí čtenáři, společně nahlédneme do života paní Jiřiny Vystřčilové, z Dlouhé Vsi
čp. 8. Narodila se v roce 1931 ve Vřesovicích, kde také vyrůstala spolu se dvěma bratry
a mladší sestrou Mařenkou, provdanou Přidalovou. Tam, pod kopcem Předina který se vypíná do výšky 313 metrů a je označován jako geografický střed Moravy, tam leží rodná
obec paní Vystrčilové, rozené Vytáskové. Je to obec, ve které je uzavřená mezi hanáckými
kopečky. Možná taky proto se v ní až do padesátých let minulého století mluvilo pravou
hanáčtinou. Lidé zde byli odjakživa zbožní a tato tradice přetrvala až do dnešních dnů. Pro
nás, hlavně pak pro občany Dlouhé Vsi je paní Vystrčilová významnou osobou. Proč? To se
dovíte z následujících řádků.
Zvoním u dřevěných dveří domu čp. 8 v Dlouhé Vsi. Na první zazvonění nikdo neotvírá.
Když ani po druhém zazvonění zůstávají dveře zavřeny, jdu k oknu v přízemí, přes které je
slyšet televizní přenos nedělní mše svaté. Okno otvírá žena se zvědavýma očima a udiveně
poslouchá, jak se představuji a jdu požádat o rozhovor o dlouhoveské kapličce.
„Divenko, o tu já už nemám silu se starat. Já už jsem to řikala aji starostovi, že to musí
dělat někdo mladší…“. Spustila na mě s omluvným úsměvem na rtech, ale hlasem zvučným
jako zvon, opřená o okenní parapet. Pokouším se zadržet příval jejích slov a ubezpečuji ji, že
jsem si přišla opravdu jenom popovídat. Zve mě dál. Hned za dveřmi mě ohromuje malba na
stěnách od Vrchoslavického malíře Stanislava Foltýna. Na jedné straně pobřeží a exotický
chrám, v rohu malebná kaplička, na druhé krajinka s průmyslovou stavbou a hned za dveřmi
(snad) lázeňský pavilon v Luhačovicích. Obdivně chválím výzdobu síně a její hrdá majitelka
hnedka dodává: „Na to já nenechám chytnout! Když mě tady Vojtíšek (pozn. Vojtěch Foltýn
z Němčic nad Hanou, syn Stanislava Foltýna) maloval, tak to já jsem mu pořád opakovala,
´Jenom tu podrovnávku a strop vyspravit, ale na malbu nechytat!´ Ta už je tady dýl než já
v Dlouhé Vsi, tady je aji podpis, ukazuje do rohu, kde čtu letopočet 1950. Ještě nedávno byla
podobnými malbami vyzdobena většina průjezdů a chodeb rodinných domů v celém okolí.
Dnes už je tato malba, raritou. Paní Vystrčilová si je toho vědomá a je na ni taky pyšná. Jdeme přes vzorně uklizený parádní pokoj, sedáme si ve vytopené místnosti a začínáme skládat
mozaiku života paní Jiřiny Vystrčilové.
„Tak co tě zajímá, co bys chtěla, divenko, vědět?“, skoro mě nepustí ke slovu, očividně
ráda že jí pošmourný den u televize zpříjemnila návštěva. Lovím v zápisníku připravené
otázky, ale hostitelka už začíná vzpomínat…
„To tehdá dojela na kole paní Králíková. A spustila: ´To Vám není haňba, nechat tu kapličku tak, proč se
o ňu nekdo nestaráte?´. Jé, vám ta
byla k nezastavení. No měla pravdu,
byla zanedbaná. Ona se o ňu starala
nejdřív paní Kaštylová, potom paní
Jahodová. No ale obě už byly v Pánu
a kaplička, aji ta panenka Maria byly
cely od prachu,“ říká a omluvně si přitom upracovanýma rukama přikrývá
ústa. „Tak jsem řekla, že se teda o ňu
starat budu. No a starala jsem se přes
18
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22 let! No, už je to 23 let. Když jsem to tam všecko umyla, utřela, tak jsem vzala tu panenku
Marii dom, ušila jsem jí šatečky, závojíček, nastrojila… Panenky Marie jsou tam dvě, tak tu
větší jsem strojila. Ale já mám ráda každou panenku, tady tu, co mám v ložnici tu jsem dostala od paní Křepelkové, ale to už je taky určitě přes 30 let... A když bylo potřeba vyzdobit oltář,
tak jsem sedla na autobus a jela nakoupit do Prostějova všecko, co bylo potřeba. Nebo když
tam nejací chuligáni uřezali na oltáři třapení, takovy krásny cely ze zlata, taky jsem sedla na
autobus a koupila ho novy. Ale to nic, to já jsem pro panenku Marii ráda udělala “.
V kapličce jsou dvě panenky Marie. Řekněte mi, které z nich je kaplička zasvěcená?
„Divenko, to já sem nevěděla kemu je kaplička zasvěcená. A jestli vůbec byla kdy vysvědcená. Tak jsem psala paní Bělaškové, co uklízívala v kostele a ta mně, ještě když bydlela u dcery v Prostějově napsala, že kaplička je za panenku Marii Pomocnou. Ona už byla
stará, už se jí ruka třepala, když mně psala, loni umřela. 94 let jí bylo! Ale jináč sem se nikde
nedověděla, ani od pana farářa, která panenka Maria to tam je, jenom od ní.“
Pamatujete si, že se v kapličce sloužily mše?
„Co já pamatuju, tak se jaktěživ v kapličce žádná mša nesloužila. Snáť Boží tělo, ale
bohoslužbu nepamatuju žádnou.“
Pocházíte z Vřesovic, do gruntu v Dlouhé Vsi čp. 8 jste se přivdala 16.11.1957. Kde jste
měli svatbu?
„Ve Vřesovskym kostele. To jsme spolu už chodili skoro tři roky a Jarek mně říká, že už
za mnou jezdit nebude, že se to v té zimě nedá pořád jezdit na motorce. No a tak jsme se
domluvili, že se vezmem.“
Jak jste se s manželem Jaroslavem vlastně poznali?
„Jejda, já sem ani nevěděla, že nejaká Dlouhá Ves je. O té jsem ani nikdy neslyšela. Jednou mně můj kamarád povídá:´Jiřko, pojeď se mnou k muzice´. A mně se nechtělo ale on mě
přemlouval že pojedeme na motorce do Němčic, že tam potřebuje byt, až jsem mu nakonec
že pojedu. On chodil s děvčicou Boženkou z Vrchoslavic. Ona se potom vdala do Nezamyslic. No a oni se vám na té muzice rozešli. Jejdamane, ten se tehdá ták opil! Uplně do němoty.
A já sem si řikala, ´Co já budu dělat?´. Na té muzice pro mě chodil tancovat takové fešák,
představil se, že je Jaroslav Vystrčil. Jak sem tak špekulovala co dělat, tak ten Jarek mě říká,
že mě vyprovodí. On měl taky motorku, tak že mě zaveze na motorce. Že mě pěšky samu
nepusti a tak jsem se nechala zavést. Potom se mě před barákem opatrrně začal vyptávat,
co dělám zítra. ´Co bych dělala, ráno jdu do kostela a potom budu vařit´. On se nedal a ptal
se, co budu dělat odpoledne. ´To se budu procházet s Liduškou Syslovou a Aničkou Kaplánkovou po dědině. To my tak v nedělu vždycky děláváme. Včil začal přešlapovat a než jsem
skočila za vrata, tak z něho vypadlo ´No a nemohli bysme se procházel spolem?´. A představ
si, on v tu nedělu doopravdy přijel. A procházeli jsme se okolo kostela, okolo hřbitova no
a tak jsme spolem začali chodit.“
Pak chudák roky mrznul na té motorce až nakonec byla svatba. A tak jste se dostala do
Dlouhé Vsi, kde bydlíte už 57 let. V roce 1930, shodou okolností v roce, kdy se narodil Váš
muž, se ve Vrchoslavicích ze 620 obyvatel hlásilo k římskokatolické víře 613 (údaj z obecní
kroniky). Netroufnu si odhadnout, kolik z dnešních 614 obyvatel se jich k víře hlásí dnes, ale
bude to podstatně méně. Čím to, podle Vás je?
„To my jsme ve Vřesovicích chodívali do kostelíčka každou neděli. Tam byl kostel vždycky plné lidí. K nám chodili do kostela až z Kelčic. My to sice měli blíž do Vranovic, ale oni radši
pěkně přes kopeček k nám. To se neděle i světila. No a tady jsme taky chodívali na mšu do
Vrchoslavic. Manžel ten ne tak často, ale já s klukama ano. A když bylo moc práce, tak kluky
nastrojila a šli s babičkou Vystrčilovou. A dnes už je všechno jinak….“
Občasník obce Vrchoslavice

19

Jste už 22 let vdova, po 35letech vás opustil manžel se kterým jste vychovala dva syny:
Jaroslava a mladšího Jirku. Co Vám dneska dělá největší radost ?
„No mladí, když přijedou. Ona je tu teď rozkopaná cesta, tak musí jet zahradou. Ale už
mám našetřeno a budu mít nový vjezd. Už mi to byl starosta říct, ať se připravím že to bude
brzo. Tak to už se těším. Já už nemůžu moc na nohy. Děcka mi pořád říkají, ať nelítám, ať
chodím pomalu, ale dyť já nelítám, ani do teho kostela ne, mě už nohy neslouží.“
Doufám, že koncem května na mši, která bude tady v Dlouhé Vsi u kapličky chybět nebudete!
„Tak to si nenechám ujit a určitě přijdu.“ Říká paní Vystrčilová a na tváří jí září spokojený
úsměv.
Děkuji za rozhovor.
AdPa

Vítání občanků
V neděli 25.května se v zasedací místnosti
obecního úřadu konalo letošní první Vítání občánků. Přivítány byly čtyři děti narozené do února 2014.
V kulturním programu pro ně vystoupily děti ze základní školy. Po podpisu pamětní knihy si maminky
odnesly kytičku a pro své dítě obdržely malé dárky.
Přivítány byly: Hynek Řezáč, Jan Šrámek, Jakub Zimen a Amélie Střeláková.
Děti, které se narodily od března 2014 budou
přivítány na podzim.
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MAMINKA
Maminko, jsi moc hodná, krásná, milá.
Líbí se mi, když si spolu hrajeme, povídáme si, procházíme
se, nakupujeme, nebo když mě učíš vařit. Když se bojím, schováš
mě u sebe v postýlce, smutně Ti mávám, když odjíždíš do práce.
Naučila jsi mě první slova, první krůčky nebo chodit na nočník,
prožíváš se mnou všechny mé nemoci, staráš se o můj mlsný
jazýček, o můj čistý zevnějšek, o mé vzdělání, a o to, aby byl ze
mě dobrý člověk.
Maminky, za to, že tu vždy pro nás jste, jsme vám poděkovali
besídkou ke Dni matek, a kterou jsme vám chtěli říci : „Mám Tě rád
d
(a), a kdyby všechny mámy na světě natáhly ruku, vždy bych
h se
chytil (a) té Tvojí.“
Složily dětiti ze ZŠ

MDŽ
Ač podle kalendáře slavil svátek Tomáš, v motorestu ve Vrchoslavicích se sešly oslavit
svůj svůj svátek ženy.
Obec využila teplého a vlídného azylu motorestu a pozvala občany něžnějšího pohlaví,
aby u příležitosti MDŽ poseděly v příjemném prostředí u krbových kamen. Nejen teplo
a větší prostor, ale taky téměř bezbariérový přístup v přízemní budově motorestu byly výhovou, kterou určitě ocenily starší či pohybově indisponované oslavenkyně.
Při příchodu každá žena obdržela karafiát, a během malého pohoštění jim místní děti
zarecitovaly básničky a zahrály krátkou pohádku „Jak liška napálila medvídky“. A protože
se venku setmělo, sedělo se a povídalo až do večera.
AdPa
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Hasičské soutěže ve Vrchoslavicích
Měsíc květen je pro náš sbor a pro všechny příznivce požárního sportu vždy spojován
se soutěží Memoriál Vladimíra Novotného. Toto naše tradiční sobotní květnové odpoledne
jsme se rozhodli rozšířit o dopolední soutěž dětí s názvem Pohár starosty SDH. Jednalo se
tedy o 1.ročník Poháru starosty SDH a 25.ročník Memoriálu Vladimíra Novotného, spojený
s oslavami 90-ti let založení SDH ve Vrchoslavicích.
Soutěže dětí se nám zúčastnilo 16 družstev. Jedenáct v kategorii mladší žáci a pět
v kategorii starší žáci. V starších žácích jsme zastoupení neměli, vyhráli zde žáci Doloplaz,
před Ivaní B a Ivaní A. Zato v kategorii mladších žáků jsme měli hned tři soutěžní družstva
a těšili jsme se, jak se s tím ti naši mlaďoši poperou. Výsledek předčil všechna naše očekávání. Vrchoslavice C obsadili 1 místo před Pivínem a Vrchoslavicemi A. Naše B družstvo
mělo smůlu, že při jejich útoku se zasekl přetlakový ventil a většina čerpané vody šla zpět
do nádrže a útok tak nedokončili.
Na odpolední soutěž dospělých přijelo jedenáct družstev mužů a čtyři družstva žen.
V mužích zvítězili Křenovice, před Želčí a našimi borci z Vrchoslavic. V ženách kralovala
opět naše děvčata z Vrchoslavic před družstvem z Mořic a Vrahovic.
Po celý den panovala v areálu skvělá soutěživá atmosféra. Nic na tom nezměnil ani
odpolední déšť a zhoršená kvalita terénu. Po celou dobu soutěže nás provázel svým hlasem starosta našeho okrsku pan Květoslav Špaček (rádio Kykyryký), který soutěžící vybízel
ke skvělým výkonům i při nepřízni
počasí. Grilované ovečky s vepřovou kýtou, spousta uzeniny, groček a svařené víno rozehřálo nejednoho diváka, který si nenechal
ujít tuto naši sportovní sobotu.
Na závěr byly všem předány
diplomy a drobné upomínkové
předměty jako upomínka na historii našeho sboru na které nám
přispěl Olomoucký kraj. Děkuji všem, kteří nám přišli pomoc
a podpořili nás v této akci.
velitel SDH Vladimir Lecián
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Jen pár řádků k zamyšlení
Měsíc květen se v naší obci spojuje vždy s tradiční soutěží našeho dlouholetého velitele Vladimíra Novotného. V letošním roce jsme se rozhodli tuto tradiční soutěž rozšířit
i o soutěž dětí s názvem Pohár starosty SDH. Nejhorší pro nás ale není samotná organizace těchto soutěží, vždyť naše členská základna už čítá 90 členů, ale vybrání vhodného
termínu, tak aby se nám soutěže nepřekrývali s ostatními soutěžemi a akcemi našeho
okrsku a následně okresu. Jediná možná květnová sobota nám letos vyšla hned ta třetí
s datem 17. května. Tento termín se vždy vybírá ještě v předešlém roce, aby mohl být včas
zanesen do kalendáře soutěží SDH, který vychází pravidelně i v Hasičských Novinách.
Samozřejmostí je pro nás i zajištění si areálu u představitelů naší obce, jakožto i vyčlenění si finančních prostředků , vytvoření a rozeslání pozvánek s místem a datem konání
atd. Snažíme se připravit opravdu na vše. S čím jsme ale nepočítali, je rozkopání jediné
příjezdové cesty vedoucí do tohoto areálu pár dní před tímto termínem. Dále nás zaskočil
přístup pana starosty, kdy na naši prosbu jestli by se dala snížit nájezdová hrana do tohoto
staveniště a označit obnažené části kanalizace a ventilů vodovodních přípojek, nám do
telefonu sdělil že to vyřeší tak, že tam dá značku zákaz vjezdu a bude to mít vyřešeno.
Že je potřebná oprava cesty v Dlouhé Vsi víme všichni. Ale vadí nám fakt že naši představitelé určitě dopředu věděli, že se bude kopat. Mohli nám dát s dostatečným předstihem
vědět, mohli jsme se domluvit opět s oddílem kopané jako tomu bývalo v minulosti, mohli
se udělat nové pozvánky, mohlo se to vše změnit k prospěchu a spokojenosti všech. Když
starosta potřebuje, tak nám pošle SMS, že je zapotřebí pozalévat nově vysázené stromky
v obci ať to zajistíme, ale takovou zásadní věc jako je rozkopání jediné příjezdové cesty tři
dny před soutěží, jsme si prý měli vyčíst na úřední desce. Tato skutečnost a tento přístup
od vedení obce, nás opravdu zamrzel…
Tímto příspěvkem jsme opravdu nechtěli nikoho urazit ani naštvat, ale jen přimět lidi ve
vedení obce ,že jen rozdělením peněz z obecního rozpočtu jejich práce nekončí.
členové SDH Vrchoslavice

Sportklub TJ Sokol Vrchoslavice
Sportklub TJ Sokol Vrchoslavice
Od 1. května začala v našem
klubu letní sezona, při které došlo
ke změně otvírací doby, kdy máme
otevřeno každý den mimo pondělí.
Úterý-Čtvrtek 16 – 21 hod
Pátek 16 – 24 hod
Sobota 14 – 24 hod
Neděle 14 -21 hod
Také došlo k menším změnám
v nabídkovém lístku, kde jsme
pro vás rozšířili nabídku chuťovek
k pivu, přidali bezmasá jídla a rozObčasník obce Vrchoslavice
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šířili nabídku pizzy.
Letní sezonu jsme přivítali opékáním prasete, následoval víkend, kdy bylo grilování
steaků a makrel a ve večerních hodinách nám zahrála kapela z Litenčic, kterou jste si
tak oblíbili, s malým překvapením, tanečním vystoupením country skupiny BABYBOYS.
Dále Malé vepřové hody, Rybí hody a poslední akcí byla Hamburger párty. Na všech
zmíněných akcích byla vaše účast velká a podle ohlasů se vám líbily, což nás velice
těší. Také jste měli možnost společně sledovat na velkém plátně Zimní olympijské hry
a Mistrovství v ledním hokeji.
Opět proběhlo pár tvořivých akcí, kde jste si mohli vyzkoušet tvoření z různých materiálů, jako tvoření obrázků z písku, malování na hedvábí, tvoření náušnic a přívěsků
z Fimo hmoty.
Ve spolupráci s obcí Vrchoslavice proběhlo zábavné odpoledne Vrchoslavice Bylo nebylo. A s DDM Orion Němčice nad Hanou proběhlo promítání Expediční kamera.
Na některých akcích, které proběhly a mohli jste se jich zúčastnit, naučit se, vyzkoušet si něco nového, nebo se jen skvěle pobavit, pracovalo mnoho dobrovolníků. Kteří
věnovali svůj čas, zkušenosti a dovednosti nám všem, bylo jich mnoho a já jim tímto chci
velmi poděkovat za jejich ochotu a pomoc.
Na závěr vás všechny chci pozvat na další akce, které plánujeme ve Sportklubu, Den
dětí, Den otců, módní přehlídku a mnoho dalších, bližší informace se dozvíte na Facebooku TJ Sokol Vrchoslavice nebo na plakátech.
Těšíme se na vás a přejeme krásné, slunné a pohodové léto.
Monika Obdržálková, Sportklub Vrchoslavice

Jak jsme úspěšně reprezentovali v Prostějově
Naše Tělocvičná jednota sokol Vrchoslavice se každoročně účastní závodů všestranosti, organizovaných pod záštitou župy Prostějovské. Letos již máme za sebou plavání,
které bylo 11.března. Přestože jsem vezla 6 děvčat tak nakonec plavala jen jedna - Kamilka Janečková a ač nevyhrála pro mě byla vítěz. Ty ostatní totiž dostaly strach a neplavaly. Přesto využily aspoň volné chvíle mezi vyhodnocením a ve vodě si zaskotačily.
Dalšími závody byla 10.4. 2014 gymnastika v prostějovské sokolovně a na ty se
připravovalo devět děvčátek. Pro pět
z nich to byla první zkušenost soupeřit s větším počtem dětí. Předškolních
dětí bylo nejvíc a z našich děvčátek se
umístila na druhém místě Zuzanka
Holubová. Na ostatní bohužel umístění
nezbylo, i když já si myslím nebo vím,
že ještě jedna se tam umístit měla. Bohužel hodnocení ovlivnit nemůžu. I tak
všem malým dětem a jejich rodičům
a babičce Kubalové moc děkuji za vzorný přístup k nacvičování, hlavně za
vzornou docházku. Závodů se zúčastnila Lucinka Drábková, Dominika Bačková, Ella Kubalová, Iva Zmeškalová
a Zuzanka Holubová. Ze školáků na zá24
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vody nacvičovala Bětuška Rubanová, Bibianka Vlachová, Klárka a Kačka Handlovy. Dá
se říct, že tato děvčata soutěžila hlavně mezi sebou, protože všechna byla moc šikovná
a opravdu se to snažila na závodech prodat. Tentokrát jsme obsadily všechna 3 místa
a to v pořadí 3 místo Klárka Handlová a byla třetí i ve šplhu 2 místo Bětuška Rubanová a 1 místo Kačka Handlová.
Já jen můžu říct, že mě vhrkly slzy
štěstí do očí a, dá mi to snad další sílu se dětem věnovat. Moc mě
mrzí, že nezávodila Bibinka Vlachová, ta si totiž dva dny před závody
stačila zlomit ruku. I ta by dosáhla
na stupínek vítězů. Letos děti bohužel dostávají jen diplomy, protože
ani župa nemá peněz nazbyt. Avšak
děvčata, která pilně nacvičovala,
mají slíbenou sladkou odměnu a tak
až se oteplí, vyrazíme na kolech ke
Slonovi aspoň na zmrzku.
Další závody máme 17. května
v atletice. Doufám, že zase rodiče
vypraví své dětičky bojovat, aby se
pokusily zvítězit sami nad sebou. Tímto bych chtěla vyzvat všechny naše zdatné sokolíky k účasti na olympiádě v Olšanech u Prostějova, která se koná 7. června. Je to šesti
boj mezi olomouckými kraji Zábřeh, Přerov, Olomouc a Prostějov. Přiložením vašich sil
můžeme vyhrát pohár. Disciplíny šesti boje jsou - skok přes švihadlo minutu dopředu minutu vzad, hod kriketovým míčkem, dribling po dobu dvou minut, běh na šedesát metrů,
trojskok z místa a hod medicimbalem ze sedu vzad. Tak moc prosím zamyslete se nad
sebou a něco proto udělejme. Děkuji.
Ještě bych vás chtěla informovat, že se mi podařil pronájem srubu na Ptenském
Dvorku, kam vyjedeme s rodiči a našimi dětmi. Bude to jen pobyt v přírodě. Je tam velká
kuchyně prostor na lumpárny bazén, kde se platí 20 kč na den a krásné lesy. Pokud
ještě někdo s námi chce vyrazit jste vítáni. Pobyt pro dítě vyjde asi na 1500 pro dospělé
o 500 více, protože máme dražší spaní. Pobyt se uskuteční v době od 21. do 26. 7. 2014.
Pokud by někdo chtěl poslat jenom děti, je to možné po domluvě.
Na konec bych chtěla poděkovat Martině Bačkové i Evě Zmeškalové za jejich hodiny
v sokolovně. Děti mají jiný program a určitě je to zase jiná zkušenost jak se mnou.
Broňa Žáčková
Dovolím si drobný dovětek. Máme v obci poměrně dost malých dětí a další přibývají.
To je moc dobře. Rád bych proto poděkoval Broně Žáčkové za její aktivní výchovu dětí
ke sportu v TJ Sokol Vrchoslavice. Je totiž spolu s našimi hasiči jedna z mála, která se
drobotině trvale věnuje a dosahuje s nimi velmi dobrých výsledků.
Jo a ještě jeden důležitý postřeh – byl jsem na klání mladých sportovců prostějovské
župy 10.4.2014 a rád bych vám sdělil, že naše Broňa má mezi cvičitelkami velmi vysoký
kredit, což bylo na první pohled vidět na jejich přístupu k ní. Takže važme si jí a já ti Broňo
děkuji za vzornou reprezentaci obce.
Tomáš Zmeškal
Občasník obce Vrchoslavice
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Hokejové derby Vrchoslavice-Mořice
I když už od vzájemného zápasu hokejových hvězd uteklo v Hané hodně vody, jsou
možná tací, kteří tuto událost nezaznamenali. Tak tedy vězte, že náš vrchoslavický tým
v litém boji zdolal dne 26.12.2013 mořické sousedy 5:1. Určitě je na místě poděkovat
našim fandům, kteří přijeli svůj tým podpořit na led do Prostějova, a jen doufám, že je
náš herní projev nezklamal. Je nutné poznamenat, že nás v té době bylo jen 9, ale mé
nářky nad hokejovou leností sousedů byly vyslyšeny a v letošním roce už nás doplnil
Petr Charvát a dokonce i František Zahradník.
Tomáš Zmeškal

Zajímavý poznávací výlet
Za velmi krásného a slunečného počasí a taktéž za významné finanční výpomoci obce,
se skupina zahrádkářů z Vrchoslavic vydala dne 23.5.2014 vozidlem SDH Renault do města
Velké Losiny ležící severně od města Šumperka v malebném údolí řeky Desné jedním z nejnavštěvovanějších míst jesenického podhůří. Jsou známé nejen svou bohatou a zajímavou
historií, staletou lázeňskou tradicí, ale i řadou cenných kulturních památek.
Zcela právem k nim náleží také velkolosinská ruční papírna, jež byla na zdejším panství
moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století. Papírenskou manufakturu dal vybudovat v místech bývalého obilního mlýna Jan mladší ze Žerotína. Podle svědectví pramenů zahájila papírna výrobu jako jeden z podniků rozvíjejícího se vrchnostenského
Občasník obce Vrchoslavice
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hospodářství někdy v rozmezí let 1591 – 1596. Od poloviny 70. let 20. století prošel celý
areál několika etapami nákladných rekonstrukcí a oprav, které pokračují i v současné době.
Unikátní areál významné technické památky, která zejména z pohledu více jak čtyřsetleté
kontinuity tradiční ruční papírenské výroby nemá v oblasti střední Evropy obdoby, byl v roce
2002 vládou České republiky prohlášen národní kulturní památkou.
Další zastávkou slunečného dne byla přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
ležící na Moravě v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má
tři „nej“: největší reverzní vodní turbínu v Evropě - 325 MW, elektrárnu s největším spádem
v České republice - 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR - 2 x 325 MW. Po provedené
prohlídce útrob elektrárny a nezapomenutelném zážitku na ochoze horní nádrže se naše
skupina vydala na šťastný návrat do Vrchoslavic za odborného řízení vozidla řidičem Pepou
Janečkou.
Zahrádkáři z Vrchoslavic

Vrchoslavický košt pálenek
Dne 15.3.2014 proběhl na motorestu
historicky první košt pálenek.
Pěstitelé a sběratelé ovoce, chcete-li
místní paliči  měli možnost přihlásit svůj
mok do dvou kategorií: Nejlepší peckovina a Nejlepší jádrovina.
Z pochopitelných důvodů členové poroty byly milovníci, labužníci a znalci pálených alkoholických nápojů,nikdo z nich
nepatřil do řad abstinentů. Za pouhých
padesát korun českých se tak mohl porotcem stát každý občan starší 18ti let.
Jejich úkol nebyl lehký. Od 14hod pečlivě posuzovali jeden vzorek vedle druhého. Hodnotili vůni, vzhled, barvu a v neposlední řadě zapojili do hodnocení i své chuťové pohárky.
Za úkol měli hlavně určit z jakého ovoce pálenka je vyrobená, jaká je její stupňovitost a pak
teprve přišel prostor pro vlastní názor. Dvanáct porotců nakonec určilo vítěze obou kategorií.
Výsledky kategorie peckovina roku:
Majitel
Michal Hamala
František Zahradník
Tomáš Churý

Původ (obec)
Víceměřice
Vrchoslavice
Chválkovice

OVOCE Stupňovitost Rok výpalu BODŮ Pořadí
Meruňka
51
2013
33
1.
Švestka
53
2013
37
2.
Trnka
52
2013
38
3.

Výsledky kategorie jádrovina roku:
Majitel
František Zahradník
Tomáš Zmeškal
Michal Hamala
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Původ (obec)
Vrchoslavice
Vrchoslavice
Víceměřice

OVOCE
Hruška
Jablko
Jablko

Stupňovitost Rok výpalu BODŮ Pořadí
52
2013
44
1.
54
2013
47
2.
51
2013
48
3.

Občasník obce Vrchoslavice

Velký dík za organizaci patří Jirkovi Pinkasovi, který se zhostil své role na jedničku. Kromě bezvadné přípravy a organizace stihnul vše zachytit a zdokumentovat do foto podoby.
Po vyhodnocení všech vzorků pokračovala večer zábava, kde k poslechu ale i tanci hrála
country kapela Náhoda. A že se všichni dobře bavili, to určitě náhoda nebyla.
AdPa

Vrchoslavice Dlouhá Ves BYLO – NEBYLO
aneb netradiční posezení nad kronikami
“Bylo nebylo“, ale ono bylo, jednu prosluněnou březnovou neděli, konkrétně 30. března
2014 se ve vrchoslavickém Sportklubu, chcete-li Motorestu, zjevily tři staré, kouzelné knihy.
Nevěříte? Tak to je škoda, že jste u toho nebyli. V ten kouzelný, přímo pohádkový den počasí lákalo ven. Jaro mávalo kouzelnými proutky a zvalo na procházku, vyjížďku na kole,
matka příroda nabádala k rýpání se v hlíně na zahrádce nebo prohánění sekačky. Ti, kteří
ale odolali vábení jarního vánku, ti mohou podat svědectví o tom, jak se dalo zalistovat třemi
kouzelnými svazky starých obecních kronik.
Už půl hodiny před začátkem akce přijeli na kole první návštěvníci z Kojetína. Potom
z Hrušky, Němčic, Nezamyslic, Přerova… Nakonec se sešlo přes třicet, ať už současných
obyvatel, rodáků, nebo přechodně bydlících vrchoslavčáků. V motorestu byly vystaveny nejen kroniky obecní (ty byly největším lákadlem), ale také kroniky z místní školy, školky, fotokronika a kroniky a alba spolků.
Chtěli jsme zorganizovat besedu. Tak se dříve říkalo sousedskému posezení. Pak organizátory, tj. obec Vrchoslavice a DDM Orion napadlo udělat posezení nad kronikami. Nápad
se ujal, zapustil kořínek, pak se začaly klubat první lístky až vykvetl do finální podoby.

Proč plakátek nesl podtitul „netradiční posezení nad kronikami“? 12 vylosovaných soutěžících se rozdělilo do tří družstev:
Tým 1: Milan Kaděra, Věra Matoušková, Jarka Adamcová a Erik Zeman jr.
Tým 2: Bohumil Mička, Eva Nováková (roz. Zdráhalová), Daniel Svačina a Vlastimil Adam
Palíšek
Občasník obce Vrchoslavice
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Tým 3: Zdeňka Palíšková, Radek Přecechtěl, Míša Svačinová a Antonín Bartošík ml.
A klání mohlo začít. Klání v čem? No přece ve znalostech o naší obci. Soutěžící
čekalo deset tematických okruhů, každý okruh po deseti otázkách. Zapeklité otázky
a ještě zapeklitější odpovědi promítané na projekční plátno bavily nejen soutěžící, ale
i diváky.
Jen si sami zkuste zalistovat v paměti, nebo rozpomenout zda Vám někdy starší
negerace vyprávěly anebo odvodit:
„Proti komu sehrál, na hody v roce 1946, svůj první zápas nově založený fotbalový
oddíl Vrchoslavice?“
„Jaké je nejčastější příjmení v naší obci?“
„Kolik km měří vodní tok řeky Hané od Zamlýní k jejímu ústí?“
„ Které plodině, dříve v naší oblasti hojně pěstované, se říká rež?“
„Jaké bylo v roce 1989 telefonní číslo na obecní úřad“
„Na 300 lidí navštívilo loňskou výstavu na faře, věnovanou T.G. Masarykovi. Kdo je
majitelem vystavované sbírky?“
„Která budova ve Vrchoslavicích má č.p. 1?“
„V kterém roce byla založena základní organizace Českého svazu zahrádkářů ve
Vrchoslavicích?“
„ Kdo byl prvním vlastníkem televizoru v naší obci?“
„Kdy byla do obce zavedena elektřina?“
„Jak se jmenuje nynější místní farář?“
„Kdy se poprvé objevuje zmínka o Dlouhé Vsi, tehdy pod německým názvem Langendorf?“
Tyto ale ji jiné otázky občas potrápily mozkové závity, občas vyloudily úsměv na
rtech a někdy rozpoutaly bouřlivou besedu. Když soutěžící správnou odpověď neznali,
pomohli diváci.
Klíčem ke správným odpovědím byly právě kroniky, ale hlavně kniha vydaná k výročí 650 let od první písemné sbírky o obci Vrchoslavice. Spoluautor knihy, pan Vladimír
Horák, dlouholetý kronikář obce i přes svůj úctyhodný věk pomohl při tvorbě otázek,
především z oblasti historie a technických vynálezů.
Těmito řádky chci moc poděkovat všem divákům, kteří přišli či přijeli a vytvořili tak
skvělou náladu v sále. Děkuji taky všem soutěžícím, kteří bojovali do roztrhání těla a za
každý mylně napočítaný bod organizátory neúprosně opravovali. Nevím jak návštěvníci, ale organizátoři si to odpoledne báječně užili. Snad jste odcházeli s pocitem, že víte
něco víc o Vrchoslavicích. Snad jste i přispěli do diskuse nad fotografiemi anebo jste
jen potkali dávné nebo současné známé. To všechno jsou splněná očekávání a za to
Vám patří dík ze strany organizátorů.
Pak zazvonil konec a netradičnímu posezení nad kronikami byl konec. Konec jednoho slunečného nedělního odpoledne. My tady ale žijeme dál. Každým dnem aniž
bychom sami chtěli vznikají další historické události a kdo ví, zda za pár desítek nepřijde do poštovních a emailových schránek leták s další pozvánkou na besedu nad
kronikami a naši potomci si budou lámat hlavu nad otázkou: „Jak se jmenovala beseda
uspořádaná v roce 2014 nad obecními kronikami?“
ADPA
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Ohlédnutí – Tříkrálová sbírka
Může se zdát, že lednové dny už dávno odvál čas. Přesto dovolte ohlédnutí a připomenutí tradiční Tříkrálové sbírky.
První sbírka v novodobé historii proběhla v roce 2000 na území olomoucké arcidiecéze,
následující rok byla pro velký úspěch zorganizována na celém území České republiky. Od té
doby probíhá celostátně každý rok, přičemž nejvíce peněz se zatím vždy vybralo v olomoucké arcidiecézi.
Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou charitou. Navazuje na tradici
koledování na Tři krále (tj. 6. ledna), má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem
je především pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.
Dary od obyvatel vybírají po celé ČR koledníci organizovaní do skupinek ve dnech
6.–13. ledna. Stejně tak tomu bylo i letos. Skupinku tvoří tři koledníci v dětském věku coby
tři králové a jejich dospělý doprovod vybavený průkazem koledníka a zapečetěnou kasičkou
s logem Charity. Ve Vrchoslavicích a Dlouhé Vsi chodí pravidelně tři ustálené skupiny. Podívejte se, jak jsme my všichni přispěli do celonárodní sbírky v posledních třech letech:
Skupina vedená:
Jana Bartošíková
Eva Marečková
Vladimír Ruban
Vybráno celkem Kč

2014
4 465
4 997
4 852
14 314

2013
4 460
4 239
3 620
12 319

2012
3 297
3 851
4 135
11 283

T. J. Sokol Vrchoslavice - I.B třída skupina „A“ - Jaro 2014
DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

ODJEZD VÝSLEDEK

6.4.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL TOVAČOV

15:30

12.4.

SOBOTA

SOKOL PLUMLOV

-

VRCHOSLAVICE

16:00

20.4.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

FK BRODEK U PŘEROVA

16:00

3:2

27.4.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TATRAN VŠECHOVICE

16:00

0:1

3.5.

SOBOTA

HANÁ NEZAMYSLICE

-

VRCHOSLAVICE

16:30

11.5.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL MOSTKOVICE

16:30

18.5.

NEDĚLE

SOKOL RADSLAVICE

-

VRCHOSLAVICE

16:30

25.5.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

- SLAVOJ KOJETNÍ- KOVÁLOVICE „B“

16:30

1.6.

NEDĚLE

SK LIPOVÁ

-

VRCHOSLAVICE

16:30

8.6.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE

16:30

14.6.

SOBOTA

VRCHOSLAVICE

16:30

FC KOSTELEC NA HANÉ -

3:0
14:30/ BUS

2:0

AUTA

1:5

14:45/ BUS

2:1

2:4

14:15/ BUS

15:00/ BUS

VŠECHNY ODJEZDY NA ZÁPASY OD KOSTELA VRCHOSLAVICE!!!
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Tradiční obecní prvomájový turnaj v kuželkách
Již třetí ročník obecního kuželkového turnaje byl poctěn krásným prvomájovým počasím a hojnou účastí třinácti družstev. Kuželky nádherně zdolávaly především děti; nad ničím
nespekulovaly a to bylo asi to kouzlo dobrých hodů. V úvodu ale naprosto vyvedla hvězdy
turnaje z koncentrace Eva Vaculíková svým oslnivým výkonem.
Se svým hendikepem dokázala
dle ústního návodu kibiců hodit tak bravurně, že se někteří
pomalu loučili s vítězstvím. To
nakonec zaslouženě dosáhlo
mužstvo nazvané Matýsci (je asi
těžké uhodnout kdo to byl, že?)
následované „Pozdním sběrem“, kterému na paty šlapaly
„Holky“.
Tož poctivě trénujte, ať za
rok zase promícháme pořadí!

Volby do Evropského parlamentu
Stejně jako v celé republice, proběhly i v naší obci volby bez většího zájmu voličů. Uvedu
jen pár zajímavostí.
První voliči navštívili volební místnost v pátek pět minut po jejím otevření, poslední přišel
10 minut před uzavřením ve 21,50 hod. Za celý pátek odevzdalo svůj hlas celkem 32 voličů
a volební účast byla 6,5%, což bylo hluboko pod republikovým průměrem. V sobotu ráno
již před osmou hodinou čekali nedočkaví voliči na otevření volební místnosti a během první
hodiny odvolilo 14 osob, čímž jsme se dostali k 10% účasti. S přibývajícím časem ubýval počet návštěvníků. Poslední volič přišel pár minut před druhou hodinou, měl pořadové číslo 76
a volební účast byla 15,4%.
Nejmladšímu voliči bylo 18 let.
Konečné výsledky
1. ČSSD
2. ANO 2011
3. KSČM
4. KDU-ČSL
5. TOP 09
6. Úsvit
7. Svobodní
8. Piráti
9. Moravané
10.ODS
32

v obci
Počet hlasů
17
16
15
10
5
3
3
3
2
2

v ČR
%
22,36
21,05
19,73
13,15
6,57
3,94
3,94
3,94
2,63
2,63

Pořadí
3.
1.
4.
5.
2.
7
8
6.

%
14,17
16,13
10,98
9,95
15,95
3,12
5,24
4,78
0,43
7,67

Občasník obce Vrchoslavice

Stalo se před 45 lety
Národní výbor pracoval v roce 1969 ve stejném složení jako léta předešlá. Jaroslav Zimmer ve funkci předsedy, Miroslav Pacola jako tajemník. Finanční stránku sleduje pokladník
Josef Řezáč. Práce celého kolektivu byla velmi dobrá i přes politické potíže i nestejnoměrné
zatížení jednotlivých členů. Úřední hodiny pro styk občanů s Národním výborem jsou stanoveny na úterý a pátek od 18 do 20 hodin. Při národním výboru pracuje výborně Sbor pro občanské záležitosti, který má standardní dobrou úroveň. Básně, hudba a proslovy upřímně vyjádřené a doplněné dary i fotografiemi z těchto akcí vytvořily příjemný zážitek a trvalý dojem.
Rozpočet: Příjem 570.832,31 Kčs, výdaje 462.277,17 Kčs. Zůstatek 108.555,14 Kčs.
Obec má dobré zásobování, potraviny kromě masa jsou v dostatečné míře v prodejnách. Maso není k disposici v trvalé a specialisované prodejně, ale v pojízdné, která dvakrát
v týdnu vždy odpoledne přijede do naší obce. Uzeniny jsou ke koupi v obou potravinářských
prodejnách i v hostinci. Mrazené maso, ryby a mražená drůbež v prodejně Jednoty ve Vrchoslavicích, protože je vybavena mrazícím pultem. Prodejní doba jest vyhovující jen v prodejně
potravin ve Vrchoslavicích. Prodejna v Dlouhé Vsi jest totiž otevřena pouze dopoledne a to
ještě od pondělka do pátku.
Dětská poradna (lékař) jest v budově Národního výboru a pracuje pravidelně pro mladé
maminky a jejich malé děti ke spokojenosti občanů.
Mateřskou školu navštěvuje 20 dětí. Základní školu (1 – 4 ročník) navštěvuje 35 žáků - 20
chlapců, 15 děvčat. Žáci se podíleli se svými učiteli na všech oslavách konaných v obci. Na jaře
jezdí rodiče s dětmi společným autobusem do Brna na divadelní představení nějaké pohádky a je-li v Kojetíně cirkus, nikdy neopomene soudružka ředitelka zavést děti na odpolední představení.
Poměry v obci jsou pro důchodce dosti nepříznivé. Není vhodných pracovních míst. Důchodci pracují v poli, aby si odpracovali 100 jednotek a za to dostali naturálie. Jen přestárlí
dostávají 2q brambor a 2q zrní.
V tomto roce počali občané v Dlouhé Vsi s výkopem drážky pro uložení kabelů elektrického a rozhlasového vedení, jež má být příštího roku přebudováno. Bude to rozsáhlá
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a nákladná akce, ale bude ve prospěch občanům na příštích 50 let. Elektrické vedení bylo
v tomto roce dokončeno i ve Vrchoslavicích a to v hodnotě 270.000,- Kčs. Brigádnickými pracemi byla celá akce urychlena a zlevněna. Obecní rozhlas však dokončen nebyl až v příštím
roce.Také obecní koupaliště bylo dále upravováno, dokončeno ohrazení prostoru pro malé
děti v bazénu, upraven terén u koupaliště. Zbývá zbudovat sociální zařízení. V zimě se voda
téměř všechna vypouští a na malé vodě se nechá vytvořit led pro bruslení.
Vybrané informace z chronologického přehledu událostí v roce 1969
11. 1. TJ Sokol pořádá tradiční dětské šibřinky
24. 1. Pro nedostatek uhlí nastaly na zdejší škole uhelné prázdniny
25. 1. Myslivecká společnost Mořice – Vrchoslavice pořádala ples
8. 2. V solovně se konal ples, který pořádali požárníci
16. 2. Mládežnická organizace Junák konala starý zvyk vodění „medvěda“ a získané peníze použila na letní táboření svých členů.
21. 2. Sníh náhle roztál a voda se valila po polích v takovém množství, že se přelévala přes
silnici na úseku v „Dražkách“ až rozcestí Měrovice, Stříbrnice na několika místech
a porušila povrch vozovky. Vnikla i do sklepů mnoha občanů.
16. 3. Mrznoucí déšť tvoří ledový povlak, pod jehož tíží praskají elektrické dráty a lámou se
stromy.
14.5. Mnoho životních potřeb bylo zdraženo kromě základních potravin – tedy kromě chleba, mouky, masa, cukru, mléka, másla a vajec.
22.5. Otrava dětí v mateřské škole zkaženým masitým jídlem. 14 lehčích případů, 7 dětí
muselo být odvezeno do nemocnice v Prostějově. Vyučování ve škole bylo přerušeno.
3.6.
opět zahájen provoz v mateřské škole.
4.6.
Velmi chladno, nutno topit v bytech i kancelářích
28.6. Mnoho občanů bylo vyburcováno ze spánku nezvyklým, dlouho trvajícím hukotem
a září nad obcí Lobodice u Tovačova, kde vybuchl a hořel ohromným plamenem
5 – 8 m vysokým zemní plyn. Zář i plameny bylo vidět z návrší nad novým kravínem
po několik dní.
22.7. Začala rekonstrukce elektrického vedení.
24.7. Shořela na zahradě mateřské školy skříň s hračkami. Žhář neznámý.
11.8. Elektrikáři začali natahovat dráty venkovního vedení v Dlouhé Vsi a Vrchoslavicích.
Rozpočet na celou rekonstrukci byl na 322279,- Kč, ale práce byla provedena za
270000 Kč díky tomu, že občané provedli brigádnicky a zdarma výkop i zahrnutí
jímky pro zemní kabel veřejného osvětlení.
31.8. Zavedena nová autobusová linka z Mořic přes Vrchoslavice do Prostějova a zpět.
Velmi se osvědčila, neboť během 30 minut možno dosíci okresního města. Spoj se
mohl uskutečnit po vybudování nových mostů a asi 1 km nové asfaltové vozovky.
20.9. Brigádnicky vykopán příkop pro vedení kabelu pro veřejné osvětlení osady.
13.10. Položen kabel v zemi na místní rozhlas
3 -20.10. ani nekáplo - bylo sucho celý měsíc
13.11. Veřejné osvětlení v Dlouhé Vsi bylo opět rozžato
18.12. Dokončena instalace lamp veřejného osvětlení ve Vrchoslavicích a rozžato všech
72 lamp celého osvětlovacího systému.
Zapsal kronikář Vladimír Horák
Z kroniky obce Vrchoslavice vybrala Jaroslava Kvasničková
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Jarní povzdechnutí
Také Vám toto jaro připadá nezvykle teplé? Nebývale suché? Skutečně je nevídané,
aby se jarní ječmeny sely už v lednu, aby většina stromů odkvetla ještě v dubnu, první
bouřka přišla dávno před létem nebo sucho soužilo zahrádky a pole už od zimy?
Podívejte se, co o počasí a nejen o něm říká záznam v obecní kronice z roku 1934,
tedy před rovnými osumdesáti lety:
„Tak skorého jara již dlouho nebylo. Vždyť chrousti vyrojili se již v polovici dubna, stromy do 22. byly v plném květu, jabloně koncem měsíce, takže 1. května byly všecky stromy
již úplně odkvetlé. Ký div, že již od půlky dubna chodily bouře jako v červnu. Žel, že vydatnost srážek vodních byla pramalá.
Do hostince čp.24 nastěhoval se 5.4. opět nový hostinský, Josef Pištělka. Když se byl
dosavadní Kutňák odstěhoval. S novým hostinským přišla do obce i porodní asistentka,
jeho manželka.
Zlatým hřebem měsíce května byla opětná volba – již počtvrté – T. G. Masaryka prezidentem republiky. Slavnostní tento akt umožnila vláda poslouchati si rozhlasem celému
světu. A tak dne 24.5.. o půl 10.hod shromáždilo se žactvo a něco dospělých u amplionu,
aby slyšelo celý průběh voleb a slib nově zvoleného prezidenta. Večer účastnilo se hojně
zdejšího občanstva oslavy pořádané v Němčicích a ve všech větších místech republiky.
Kéž vede osudy naší vlasti osvědčený, všemi milovaný náš Tatíček ve zdraví ještě plné
období 7 let!“
AdPa

Na zámku a v podzámčí
Uplakaný, deštivý, chladný květnový víkend. Člověk by nejraději ani nos nevystrčil. Hanou teče kalná voda, nebe roní slzy jako hrachy, ponurá nálada vládne všude kolem. Nejlépe
zalézt k vyhřátým kamnům. Pozvánka na Den otevřených dveří na zámku na Dřínově ale
byla neodolatelnou nabídkou. A právě o víkendu 17. – 18.5.2014, kdy zámecký pán JUDr.
Sviták uspořádal den otevřených dveří si nebe usmyslelo, že dožene vláhový deficit letošního jara a obdařilo naši Hanou bohatými dešťovými srážkami.
Jet „na zámek“ je celkem běžné slovní spojení. Jet ale „na zámek na Dřínov“ to řeknou
jenom místní . Našinec totiž ví, že tamní obyvatelé nebydlí „v Dřínově“, že na hody se taky
nejezdí „do Dřínova“ ale pěkně NA DŘÍNOV nebo NA DŘÍNOVĚ. Právě podle toho, jak se
zvídaví návštěvníci vyptávali průvodců a jakou používali předložku, se dalo odhadnout odkud
návštěvníci na den otevřených dveří přijeli. Ono taky jet na zámek na Dřínov se nepoštěstí
každý den. My z Vrchoslavic máme na očích cihlově červenou kostku zámecké věže při pohledu jižním směrem denně. Je lemovaná stromy rostoucími v zámeckém parku za zámkem.
Z našeho pohledu vidíme jenom malou krychličku, zámek se vyloupne v celé své kráse až
když vyjedete nad Srbce. Jaký je ale pohled opačným směrem, to znamená z věže dolů do
podzámčí, do Vrchoslavic? To byla velmi lákavá výzva. Už výhled od autobusové zastávky
nad Dřínovem patří k jedněm z nejkrásnějším které znám. Vesničky ležící na říčce Hané
vypadají z toho místa jako železniční model. A co teprve pohled z věže!
Prohlídka začínala u zámecké brány. Výtěžek ze vstupného, které bylo dobrovolné, věnoval zámecký pán na opravu vyhořelé chaty v Beskydech. Dvůr, který si pamatuju z osmObčasník obce Vrchoslavice
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desátých let jako skladiště zemědělské
techniky zarostlé kopřivami je zcela zaplněn stavebním materiálem, stavební
technikou, ale taky spoustou věcí, které zámecký pán nemá kam jinam uložit. Ve srovnání s dobou před 20ti lety
je dvůr snad ještě více zaplněný.
Ujímá se nás usměvavá průvodkyně ve žlutém triku s logem akce Den
otevřených dveří. Takových triček je
tady víc, většina jejich nositelů je z turistického oddílu z Brna, který pomáhá
majiteli zámku s rekonstrukcí.
První částí prohlídky je sklepení.
Z velké části bylo zasypané. Při jeho čištění narazili na kostru. Pravděpodobně se jedná
o kostru panny, kterou při hloubení základů zaživa pohřbili, aby nově založená tvrz byla její
duší ochraňována. Časem se snad kostra dočká výklenku na schodišti. Dále byla objevena
a vyčištěna středověká studna. Opět se v ní objevila voda. Sklepení zámecký pán nově
vyzdil, zvětšil a v zadní části plánuje vytápěné posezení. Zatím je vidět jen vybetonovanou
podlahu a budoucí místo pro krbová kamna s rozvody teplého vzduchu. Opouštíme sklepení
a stoupáme po schodišti, které dříve vedlo do tanečního sálu využívaného taky jako kinosál.
V minulém století sem chodily rádi na plesy a zábavy mladí a nejen mladí lidé od Morkovic po
Němčice. Pro účely kulturního sálu byla místnost v minulém století zvětšená o prostor arkád,
které jsou směrem do zámeckého dvora. Majitel se snaží uvést sál do původního stavu, tzn.
zmenšil sál do původních rozměrů postavením nové zdi, zrušil galerku, promítací místnost
a arkády čekají na probourání. Strop je sice ještě nedodělaný, ale nový, z dřevěných vyřezávaných kazet, které majitel za dlouhých zimních večerů vyrobil sám. Aktuálně je v sále
výstava obrazů. Mezi nejrůznějšími vystavenými starožitnostmi a starými předměty denní
potřeby je, aspoň z mého pohledu, nejcennější vystavovaný předmět z Dřínovského zámku.
Jedná se o věžní hodiny s dochovaným ciferníkem a třemi zvony, z nichž dva nemají srdce,
ale bilo se na ně zvenčí. Jeden zvon majitel zachránil doslova na poslední chvíli, protože léta
sloužil jako krmítko pro slepice. Hlas mají jako zvon, to mi věřte! Je to jeden z mála původních předmětů, který se v zámku dochovaly.
Podium v tanečním sále je zrušené. Můžeme už jenom tušit, kde byla forbína a opona pro
ochotnická divadla. Kde asi tak stál zpěvák skupiny TIP-TOP a kam za ním v zákulisí chodily
fanynky. Snad jen ta elektrická rozvodní skříň na zdi, jako němý svědek, pamatuje tehdejší
slávu dřínovských zábav. V dalším pokoji je sbírka tříkolek, koloběžek, a starých jízdních
kol, v dalším starých praček. Od valchy až po první elektrické pračky. Nahlížíme oknem
do kaple svaté Kateřiny, která čeká na dokončení rekonstrukce. V dalším pokoji následuje
hromada starých kulis které pamatují ochotnická představení snad i z doby předválečné. Poslední místnosti byly poctivým skladiště a jsou jím doteď. Zato půda celého zámku je vzorně
uklizená. Všude voní nové dřevo. Ochoz pod celou střechou je z fošen a dostáváme se po
něm až k výstupu do věže. I věž má svůj ochoz. Z výšky je vidět, že hromady harampádí na
dvoře jsou sice nepředstavitelná kupa potřebných i nepotřebných věcí, ale mají jakýsi řád.
Možná je jen otázkou času kdy a která generace najde pro uložené věci využití. Zámek má
kompletně opravené krovy i střechy. Část tašek je nových, část je svezených z bouraček.
Kombinace starých a nových tašek tvoří na střeše zajímavé dekorace. Opravené je i točité
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schodiště a část výstupu tvoří nové schody do věže. A blížíme se k vrcholu – k zámecké věži.
K mému velkému zklamání stále prší a výhled do okolí není na víc, než na 3km. A protože od
vrchoslavické fary je k zámecké bráně 6,1km, nedaří se mi splnit svůj dávný sen a pokochat
se výhledem na krajinu. Průvodce nám sice zaníceně ukazuje, že jihovýchodním směrem
se nachází Velehrad, severovýchodním Svatý Hostýn, a na sever pak Svatý Kopeček. Dřínovský zámek je tak uprostřed trojúhelníka spojujícího nejposvátnější místa Moravy, bohužel
vidíme jen těžké dešťové mraky. Dovídáme se taky pověst o dvou dřínovských strašidlech.
Na věž vystoupala další skupina návštěvníků takže sestupujeme zpět do přízemí. Tam se
nás ujímá syn majitele zámku. Procházíme dalšími skladištěmi. Zde už najdete ale opravdu
všechno. Převažují sice staré lustry, ale v regálech jsou krabice elektro materiálem, staré
vojenské vybavení, staré kufry, několik mustangů i s náhradními motory, busty státníků, obrazy, žehličky, závaží od hodin, přilby, zvonky a kdo ví co ještě… Docházíme do poslední
místnosti, ke vchodu do tajné chodby s překvapením na konci. Chodba byla zasypaná sutí a
nepotřebným materiálem. Nyní měří na délku 160m, majitel ji upravil tak, aby se jí dalo prolézt. Sloužila jako únikový východ ze zámku, ale její konec je zavalený, takže se dostanete
jen k překvapení, které slíbil mladý pan Sviták. Pro ty odvážné byly připraveny lucerničky
a mohlo se vyrazit. Do chodby se leze dolů po železném žebříku. První kroky při sestupování
do černočerné tmy jsou opravdu nepříjemné. Dnes už se taková tma nevidí. 30% skupiny
ve které jsem prohlídku absolvovala to vzdává již na samém začátku. Příčiny jsou objektivní,
není tam nic vidět. To mi ale nesebralo odvahu a vydala jsem se s komíhajícím světýlkem
vstříc překvapení, které prý na konci chodby čeká. Napřímeně se jít nedá. Pochod chodbou
je něco mezi chůzí v předklonu v pravém úhlu a kachní chůzí. Po pár vteřinách si oči navykly
na nepatrné osvětlení lampičky, rozpoznávám kulatou klenbu, zem pod nohama jenom cítím. Když zbývající dvě třetiny výpravy viděly, že se z chodby nevracím a učinili druhý pokus
o dobytí překvapení. Snad to bylo štěstí, nebo možná osud, ale po pár metrech zhasla odvážlivcům lampička a ke mně do hlubin chodby proniklo lakonické hlášení: „Vracíme se,
zhaslo to.“ Škoda že až doma je napadlo, že lampičku mohli znovu zapálit. Některé nápady
přichází neuvěřitelně pozdě, obzvlášť ty dobré. V tuto chvíli v očích čtenářů musím být za
hrdinku. Tak trochu hrdinství to bylo, to při vší skromnosti napsat musím. Ale ještě nejsme
na konci. Chodba se svažovala, v kolenou je cítit že jdu dolů. Míjím první odbočku doleva.
Hlavně nikam nezabočit! Jak ztratím pod zemí orientaci, budu bloudit až do soudného dne.
Zdi studí, cítím vlhko ze všech stran, stěny jsou na dotyk mazlavé. Zámek stojí na jílovitém
podloží. Ze zimy se mi u nosu udělala kapka. Jen ne prudké pohyby, to by zhasla lucerna.
Kapička lechtá, snad to ještě chvíli ve skrčencově poloze vydržím. Co asi může být to překvapení? Vzpomněla jsem si na výpravu do staré břidličné štoly, před pár lety. Byla tam tehdy
úplně stejná tma, vypravili jsme se tam s jednou baterkou, která se při pádu na kámen rozbila. Cestu zpět jsme zvládli jen díky pevným nervům a světlu na displeji mobilu. Při té vzpomínce mi přeběhl mráz po zádech. Došourala jsem se k druhé odbočce. Po chvilce váhání
zabočuju doleva. Chodba určitě povede dokola a to bude to překvapení! Opravdu, chodba
se stáčela doprava. Co jsem říkala, bude to okruh, klidně jsem mohla jít rovně. Jen jsem si
to domyslela, docházím na konec chodby. Jsem v malé místnůstce, vlhké stěny osvětluje
komíhající lampička. U zadní stěny vidím to překvapení. Při překonání pár schůdků se dá na
něj i sáhnout. Cestou zpět jsem ještě prozkoumala dvě odbočky, obě byly slepé. Lampička
vydržela hořet až do konce. No a co bylo na konci chodby za překvapení? To Vám přece
neudělám, abych to prozradila. Překvapení by pak pro Vás nebylo překvapením. Ptali jsem
se totiž mladého pána, zda se plánuje další den otevřených dveří. Ubezpečil nás, že určitě
ano. Tato odpověď nás ale neuspokojila a chtěli jsme vědět kdy.
Občasník obce Vrchoslavice
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„Tak teď jsme otevřeli u příležitosti výročí 600 let od první zmínky o Dřínovské tvrzi. Myslím, že příští den otevřených dveří by mohl být brzo. Vidím to tak za 50 let.“ A do té doby
překvapení určitě vydrží. Odcházíme ze zámeckého nádvoří jako poslední. Zmoklí průvodci
se na nádvoří zahřívají čajem, zamykají za námi bránu a mávají nám. Strávili jsme na zámku
na Dřínově téměř dvě hodiny. Za dvě hodiny návštěvy jsme prošli více jak 600 letou historií.
Plni dojmů se ze zámku vracíme domů, dolů do podzámčí do Vrchoslavic – Dlouhé Vsi.
Dřínov v heslech:
1414
doložení první zmínky o tvrzi
1653-1667 buď Skrbenští z Hříště nebo Přepysští z Rychmburka přestavěli tvrz na menší
renesanční zámeček
1753
přichází zámek do vlastnictví rodu Walderodů
Cca 1775
byla přistavěna kaple Sv. Kateřiny k jižnímu průčelí
1815-1945 zámek vlastněn spřízněným rodem Desfours-Walderode,
1875
byla provedena dílčí regotizace.
1945
konfiskace, zámek přechází do vlastnictví státu
1989
zámek bezúplatně převeden na obec Dřínov
1996
prodej soukromému majiteli JUDr. Svitákovi
Spojitost Vrchoslavic , Dlouhé Vsi a Dřínova:
1601
prodal Kryštof Karel Podstatský Vrchoslavice a Dlouhou Ves za 12.300 zlatých
majiteli Dřínova Jiříkovi Přepyskému z Rychmburku
1616
kupuje celé dřínovské panství vč. Vrchoslavic a Dlouhé Vsi Bernard
Skrbenský z Hříště
1618 – 1620 mu byl všechen majetek skonfiskován
1624
královská komora prodává za 30.000 zlatých panství císařskému důstojníkovi
Janu Wanglerovi
1653
podstupuje zadlužený Wangler třicetiletou válkou zpustošené a vylidněné panství
jednomu ze svých hlavních věřitelů Janovi Walderodemu; za jeho vlády probíhala
poválečná obnova a dosídlování. Vzhledem k původu rodu Walderode v Německu
se můžeme domnívat, že sem byli dosazeno němci, jeho vnuk Jan Jiří se
zasloužil o obnovení vrchoslavické fary a školy
1734
vymírá moravská větev rodu Wanglerů, majetek přechází na svobodného
pána Walderode (Františka Jana Nepomuka)
1797
přebírá majetek jeho dcera Marie Jana, v roce 1820 její synovec Josef Defours,
který přijal erb a jméno vymřelé rodiny Walderode a stal se zakladatelem rodu
Desfours - Walderode
Pár slov o majiteli:
Sviták Jakub Jaroslav, JUDr.
Absolvent vysoké školy SNB, od
roku 1977 velitel pohraniční roty
na západní hranici, v roce 1981
odsouzen za porušení povinností dozorčí služby, degradován. Po
„kontrarevoluci“ obchodník, údržbář, restaurátor a majitel zámku Dřínov.
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Zpráva Policie ČR
Na území obce Vrchoslavice bylo v roce 2013 zjištěno a oznámeno celkem 9 trestných
činů:
2 případy maření výkonu úředního rozhodnutí
4 případy krádeže vloupáním
2 případy ohrožení pod vlivem návykové látky
1 případ vydírání
Dále bylo v uvedeném období na území obce zjištěno a oznámeno celkem 19 případů
přestupkového jednání:
9 přestupků proti majetku
5 přestupků proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku
5 případů řízení vozidla pod vlivem alkoholu

Strakapoud
Už roky každé jaro hnízdí na dubu
na naší zahradě strakapoudi. Jejich
ťukání je slyšet ráno od svítání a rozléhá se okolím. Dub je porostlý břečtanem, takže se nikdy nepodařilo spatřit,
kde párek strakapoudů přebývá.
Letos se strakapoudí ťukání ozývalo silněji než předešlé roky. Zdá se
mi to, nebo je opravdu hlasitější? Za
pár dní se ukázalo, že pod smuteční
vrbou u myslivny se objevila hromádka třísek. A kdyby jenom to, na jedné
z hlavních větví ve výšce cca 3-4m
taky dva kruhové otvory. Tvar je tak
přesný, že by si člověk na první pohled myslel, že ho tam někdo vytvořil
pomocí vrtačky. Stačilo pár dní pozorování a bylo jasné, že letos strakapoudí párek
změnil bydliště.
Není to nic nového, strakapoudi si dělají hnízdo v dutinách stromů každý rok
nové. Bytové podmínky si umí vytvořit velice pohodlné. Ač to podle vletového otvoru,
který má v průměru jen 5cm nevypadá, je hnízdící komůrka vystlaná pilinami hluboká
až 30cm a široká asi 15cm.
Začala jsem hnízdící párek sledovat. Hleděla jsem ptačím manželům do oken,
vlastně do dveří. Většinu času se nic nedělo. Občas přiletěl pán domu, pošplhal po
sousedních větvích do koruny, zaťukal do kmene a přesunul se na hrušku.
Stavbou těla je strakapoud skvěle přizpůsoben životu na stromech. K rozbíjení
dřeva má velmi silný, zašpičatělý zobák s velmi dlouhým a citlivým jazykem, který je
na konci opatřený drsnou štětičkou a který mu napomáhá k získání kořisti i ze špatně
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dostupných míst. Díky jeho velmi silným krčním svalům je schopen do dřeva narážet
velkou rychlostí, proto má i velmi silnou lebku, která chrání mozek před zpětnými
nárazy.
Zjara je výrazný díky svému „bubnování“ do kůry stromů, ale i do plechových
částí budov. Účel tohoto, pro strakapoudy typického, chování je přilákat zástupce
opačného pohlaví na své území a zároveň odehnat územní konkurenty.Bubnování
strakapouda je krátké, tvořeno přibližně 10-15 údery za sekundu a náhle končící.
Preferuje při něm stromy duté nebo hnijící, u kterých se zvuk lépe rozléhá, což má za
následek i větší hlasitost samotného bubnování.
Ani po týdnu monitorování nového strakapoudího bydliště jsem nezahlédla jeho
milou. Kde asi lítá? Snad bych ji poznala, protože samice mají černý týl bez červené
skvrnky. Možná už sedí na vejcích. Strakapoudice snese do hnízda 4-7 smetanově
bílých, 5,7g těžkých a 20x27mm velkých vajec. Právě přiletěl sameček a šplhá někam dokola kmene a zase se ztrácí z dohledu. Najednou frnk a je pryč. Uletěl do
svého teritoria, které má průměr pouhých 100m. Měl by tedy být někde na dohled,
ať napínám zrak sebevíc, strakapouda nevidím. Hledám tedy v moudrých knihách
a dočítám se, že strakapoud velký už od dubna snáší vejce, na kterých přes den sedí
samice. Partner ji vystřídá až v noci. Tím se vyjasňuje, proč ještě nebyla spatřena
paní strakapoudová. Celý den až asi sedí na vejcích. Má to dobře zařízené, večer
předá službu samečkovi a má jistotu, že ho tak bude mít celou noc doma.
Tato bezdětná doba ve velkém bytě strakapoudů trvá ale jen 14-16 dní. Pak se
vyklubou mláďata, která jsou úplně holá. Znaky po svých rodičích jsou na nich už ale
patrné. Jsou to typické čtyři prsty, z nichž dva směřují dopředu a dva dozadu, jsou
opatřeny zahnutými drápy, které usnadňují šplhání. Rodičům nyní nastane pěkná
šichta. Oba lítají a shánějí hmyzí larvy aby tu drobotinu ukrmili. Ve věku 7 dnů se jim
otvírají oči a můžou ty červíky, larvičky a jiné breberky už hezky pozorovat. O dva dny
později jim začíná růst krycí peří, a kdyby měli v dutině zrcadlo, tak by se nestačili
divit, jak se začínají podobat svým rodičům. Od 12.dne je dospělí ptáci přestávají
zcela zahřívat, ve vyšším věku následně vylézají až k samému konci dutiny a hlasitě
žebrají o potravu. To může být právě v době, kdy čtete tyto řádky. Dutinu zcela opouští po 20-24 dnech od vylíhnutí.
Když půjdete na procházku k ovečkám, zastavte se pod smuteční vrbou u myslivny. Pokud kuna nebo kočka, největší nepřátelé hnízdících strakapoudů, nezasáhnou
z pozice silnějšího a vy budete tiší a trpěliví věřím, že uslyšíte hašteření mláďat v dutině stromu. Přeji vám hodně pozorovacího štěstí.
Je známo 33 druhů strakapoud, v Česku žije pět: strakapoud bělohřbetý, strakapoud jižní, strakapoud malý, strakapoud prostřední a strakapoud velký.
Strakapoud velký, právě tento druh hnízdí ve Vrchoslavicích, je asi 22,5 cm
dlouhý, černobíle zbarvený s červenými spodními krovkami ocasními a hlavičkou.
U pohlaví je vyvinut nápadný pohlavní dimorfismus, samic mají na rozdíl od samic
červený i týl. Dosahuje přibližně 70-90g.
V České republice hnízdí v počtu 200 – 400 000 párů, a to na celém území.
Pohlavně dospívá ve věku jednoho roku. Ve střední Evropě začíná hnízdit během
dubna a hnízdí až do srpna, a to jednou ročně. Ve volné přírodě se dožívá až 11 let.
AdPa
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Turnaj kuželky - Vrchoslavice 2014

P. Tomáš Strogan žehná kapličce v Dlouhé Vsi
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Napojení přechodu pro chodce v Dlouhé Vsi podzim 2013

Napojení přechodu pro chodce v Dlouhé Vsi květen 2014
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