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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
stejně jako loni vychází na konci léta náš obecní zpravodaj, ve kterém hodnotíme to, co jsme
zatím stihli, a to co náš ještě do konce roku čeká. V minulém zpravodaji jsem se pokusil shrnout
naše plány, a jak se sami za chvíli dočtete, tak velká část je již hotová. Největší letošní stavební
akcí bylo dokončení místní komunikace v majetku obce v Dlouhé Vsi. Tuto stavbu vyhrála firma
Presbeton Nova, s.r.o., staveniště bylo firmě předáno 15. dubna 2014 a termín předání stavby
byl 20. června 2014. Vlivem subdodavetelské firmy, došlo několikrát k neplánovaným přerušení
stavebních prací, za které obec vyjednala prodloužení cesty a doplnění parkovacích stání o ploše 115 m2, a to bez navýšení celkové ceny za dílo. Díky tomu jsou v Dlouhé Vsi hotové veškeré
komunikace, zbývají již jen menší úpravy napojení okolí komunikace a menší úpravy některých
kanalizačních vpustí, které uděláme s našimi zaměstnanci.
V naší mateřské škole během letošního léta proběhla kompletní výměna vodovodního potrubí. Zaměstnanci déle jak 20 let upozorňovali na špatný stav potrubí, který každý rok vyvolával
několik havárií. Při opravách se taky musely osekat a nově obložit obklady. Veškeré stavební
práce udělali obecní zaměstnanci, instalatérské práce prováděl pan František Škrabal a obklady
dělal pan Lubomír Novotný a pan Petr Pořízka. Práce jsme dokončili v pondělí 25. srpna 2014.
Hned potom nastoupili všichni zaměstnanci naší školy, školky a obce na úklid a výzdobu. Vše
se stihlo a děti mohly 1. září nastoupit do krásně opravené školky. A nebyla to oprava poslední.
V letošním roce jsme žádali o dotace z operačního programu životního prostředí na kompletní výměnu topných systémů v mateřské a základní škole, o zateplení fasád, stropů a střech.
Dotace jsme získali a tak právě připravujeme rozpočty, prováděcí projekt a výběrové řízení tak,
abychom mohli příští rok v červenci a srpnu školu i školku opravit. Rozpočet pro žádost o dotaci
počítal s částkou za obě budovy ve výši 7,66 miliónů korun. Částka se bude ještě v závislosti na
výběrovém řízení měnit. Spoluúčast obce je min. 10% . Po provedení všech prací by mělo dojít
ke každoroční úspoře za vytápění o více jak 150 tisíc.
Ještě v letošním roce proběhne ještě proběhne výsadba nové zeleně při obnově polní cesty
od kravína ke křížku. Tato výsadba bude hrazena z dotace z Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí. Je v plánu vysadit 54 stromů v řadě, ve sponu cca 8
metrů a 16 keřů ve třech keřových hnízdech lemujících obnovenou polní cestu. Okolo Pavlůvky
to bude dalších 51 stromů. O druhovém složení jsem vás informoval již v prvním letošním vydání
zpravodaje, kdy jsme měli čerstvě podanou žádost o dotaci.
Další podaná žádost na dotaci, o které jsem psal, byla žádost na putovní obecní tábor, na
kterém by děti navštívily postupně 5 obcí: Vitčice, Dřínov, Tištín, Doloplazy a Vrchoslavice. Cílem
bylo seznámení dětí z pěti obcí nejen Mikroregionu Němčicko se zajímavostmi a zvyky sousedních obcí. I v této žádosti jsme uspěli, a díky tomu mohly nejen naše děti putovat a poznávat
okolní obce.
V době elektronické komunikace děti téměř vůbec nenavštěvují své kamarády ze školy v
jiných obcích a nemají ani tušení, jaké možnosti jednotlivé obce pro vyžití ve volném čase nabízí.
V minulosti bylo běžné, že se děti zejména o prázdninách navštěvovaly a to nejen v regionu,
na kolech, či pěšky. Pokusili jsme se tuto dříve běžnou spontánní prázdninovou činnosti obnovit. Myslím, že se náš „putovní tábor“ velice podařil, děti poznaly krásy a zajímavosti v sousedních obcích, našly si nové kamarády a zjistily, jak prožívají volné chvíle přespolní spolužáci.
Za přijatelný finanční obnos děti poznaly svůj nejbližší region, měly možnost představit svým
kamarádům svou obec, čímž byla posilována jejich výchova k občanství. Putováním po našem
nejbližším regionu jsme posílili nejen v dětech, ale i v jejich rodičích vědomí, že je zde mnoho
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lákavých turistických zajímavostí a snad jsme i podpořili turistický ruch v našem regionu. Více
se dozvíte určitě v jednom z dalších článků. Na tomto táboře se podílela ve svém volném čase
spousta dobrovolníků, za což jim děkuji a doufám, že si putování také užili a že se budeme na
podobných akcích setkávat i v budoucnu.
V podobném duchu byl i obecní výlet na Bunč, rozhlednu Brdo, skanzen Modrá, vodní svět
Živá voda a na Velehrad. Jak sami můžete vidět, tak se nám naše plány daří plnit. Jediné co nás
sem tam brzdí je počasí, ale snad se nám umoudří a umožní nám vše dohnat.
Jako tomu bývá pokaždé, musím i dnes závěrem poděkovat obecním pracovníkům, dobrovolníkům a všem občanům, kteří neváhají přiložit ruku k dílu, uklízí svá, ale i obecní prostranství.
Děkuji. Na úplný závěr všem přeji krásné babí léto a vydařený podzim plný bohaté úrody a
rodinné pohody.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 18.6. a 17.9.2014. Byla přijata tato usnesení:
18.6.
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věčného břemene č.:PV-014330027547/001
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věčného břemene č.: 9900076350/1/2014
- Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvy č. č. j. UZSVM/BPV/512/2014-BPVM
k objektu č. p. 32, na parcele č. 374, LV 1
- Zastupitelstvo obce pověřilo starostu přípravou a podpisem nájemní smlouvy s uchazečem, který nabídne nejvyšší nájemné, pokud nikdo nepodá v zákonem stanovené
lhůtě námitku a současně, aby obec s obecními zaměstnanci provedla udržovací a
vyklízecí práce v nejnutnějším rozsahu nutném pro pronajmutí objektu s náklady maximálně do 50tis. Kč
- Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozp. opatření 2,3,4 a schválilo rozpočtové opatření č.5.
- Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce ve výši 497. 366,40 Kč
- Zastupitelstvo obce schválilo počet zastupitelů na příští volební období ve výši 11osob
- Zastupitelstvo obce schválilo doplnit ještě v letošním roce vjezd ve Vrchoslavicích před
č.p. 66, v Dlouhé Vsi před č.p. 45, 35 a 15, dlažbu na vjezdy koupit od Presbetonu a na
práci poptat firmu, která dělá i stavby tak malých rozsahů
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu č. OS201420003027 s dodatkem
17.9.
- Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO č. 3/2014.
- Zastupitelstvo obce schválilo zařazení správního území obce Vrchoslavice do územní
působnosti SCLLD MAS Na cestě k prosperitě, o.s. (IČO:27035077) na období 20142020.
- Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene a smlouvy o smlouvě budoucí č. 01/2014.
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Zastupitelstvo obce schválilo, aby starosta doplnil vratnou kauci 5.000,- Kč a minimální
platbu za energie 500,- Kč na 24hodin do provozního řádu Zamlýní.
Zastupitelstvo obce schválilo Tržní řád obce Vrchoslavice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření 6,7 a schválilo rozpočtové
opatření č.8.
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č.1/2014 o místním poplatku ze psů.
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č.2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu dětí v mateřské škole ve Vrchoslavicích
na školní rok 2014/2015 pro 25 dětí na třídu MŠ
Zastupitelstvo obce schválilo zvýšit limit na opravu budovy č. 32 na částku 103.000Kč

Obecně závazné vyhlášky obce a nařízení obce
Obce mohou vydávat vlastní právní předpisy, jejichž působnost je vymezena územím obce –
jsou to nařízení obce a obecně závazné vyhlášky. Platná vyhláška a nařízení je součástí právního řádu ČR, jejich dodržování je tedy stejně důležité jako dodržování zákonů.
Na zastupitelstvu dne 17.9.2014 byly schváleny dvě OZV a jedno nařízení obce. OZV o místních
poplatcích měla obec již od roku 2003, ale protože se změnily právní předpisy ČR, bylo třeba
změnit i OZV. Výše poplatků vyhláškou uložených se nezměnila.
Nařízení obce – tržní řád určuje pravidla prodeje a nabízení služeb v obci. Tržním řádem je
zakázán podomní prodej. Pokud se s podomním prodejem v roce 2015 setkáte, oznamte tuto
skutečnost na obecním úřadě nebo Policii ČR.
Přílohy k Tržnímu řádu i obecně závazné vyhlášce jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
internetových stránkách obce.
J.Kvasničková
OBEC Vrchoslavice
Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2014,
o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo obce Vrchoslavice se na svém zasedání dne 17.9.2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Vrchoslavice touto vyhláškou zavádí
místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad
(dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území obce VrObčasník obce Vrchoslavice

choslavice.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3
měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa
v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo
v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než
jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,
která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého
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pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek
od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala,
nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy
přestala být fyzická nebo právnická osoba
držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž
se poplatek platí i za započatý kalendářní
měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své
poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,
která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení
nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
b) číslo účtu u poskytovatelů platebních služeb,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu
oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa
50 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
75 Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdo6

veckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
50 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení
75 Kč.
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 30.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu
splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději nejpozději do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 7
Osvobození
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P podle
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné
psy nebo osoba, které stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní
předpis.
Čl. 8
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem
psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem
nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003
o místních poplatcích ze dne 3.12.2003.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015.
Ing. Tomáš Zmeškal, místostarosta
Ing. Dušan Svozílek. starosta
Občasník obce Vrchoslavice

OBEC Vrchoslavice
Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo obce Vrchoslavice se na svém zasedání dne 17.9.2014 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Vrchoslavice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní
úřad (dále jen „správce poplatku“).
Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí
provádění výkopových prací, umístění
dočasných staveb a zařízení sloužících
pro poskytování prodeje a služeb, pro
umístění stavebních nebo reklamních
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a
jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího
místa a užívání tohoto prostranství pro
kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1.
Čl. 3
Veřejná prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za
užívání veřejných prostranství, která jsou
graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1
a 2. Tyto přílohy tvoří nedílnou součást této
vyhlášky.
Čl. 4
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo
užívání veřejného prostranství, a trvá až do
dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Občasník obce Vrchoslavice

Čl. 5
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 5 dní před zahájením
užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po
dobu kratší, než 5 dní, je povinen splnit
ohlašovací povinnost nejpozději v den
zahájení užívání veřejného prostranství.
Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2) V ohlášení poplatník uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání,
popřípadě další adresy pro doručování;
právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v
poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů
platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností,
v případě, že předmět poplatku souvisí s
podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše
poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru
užívání veřejného prostranství, včetně
skutečností dokládajících vznik nároku
na úlevu nebo případné osvobození od
poplatku.
(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
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unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru
nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v
ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.
(5) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný
stav údajů uvedených v odst. 2 písm. c)
nejpozději do 15 dnů.
Čl. 6
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý
m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování služeb 10,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících
pro poskytování prodeje
10,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje
70,- Kč
d) za provádění výkopových prací 1,- Kč
e) za umístění stavebních zařízení 1,- Kč
f) za umístění reklamních zařízení 2,- Kč
g) za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí
2,- Kč
h) za umístění zařízení cirkusů
2,- Kč
i) za umístění skládek
2,- Kč
j) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
1,- Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro
kulturní akce
1,- Kč
l) za užívání veřejného prostranství pro
sportovní akce
1,- Kč
m) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce
5,- Kč
n) za užívání veřejného prostranství pro
potřeby tvorby filmových a televizních
děl
5,- Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6
odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po
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dobu kratší 5 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po
dobu 6 dnů nebo delší nejpozději v den
ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
Čl. 8
Osvobození
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
pro osobu zdravotně postiženou,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na
charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Obec Vrchoslavice
b) Spolky, svazy, kluby a jiná občanská
sdružení působící na území obce Vrchoslavice
c) Poplatník provádějící na území obce
stavbu, opravu, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu, nejdéle na dobu
jednoho roku.
Čl. 9
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.1.2015.
Ing Tomáš Zmeškal, místostarosta
Ing. Dušan Svozílek, starosta
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OBEC VRCHOSLAVICE
Nařízení obce č. 1/2014, kterým se vydává
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 17. 9. 2014 usneslo vydat na základě § 18
odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Účelem tohoto nařízení je vymezit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku,
prodej zboží (dále jen „prodej“) a poskytování služeb na území obce Vrchoslavice (dále jen „obce“) mimo provozovnu k
tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1.
(2) Tržní řád je závazný na celém území
obce bez ohledu na to, zda jde o nabídku, prodej zboží a poskytování služeb na
pozemcích ve vlastnictví obce nebo jiné
právnické či fyzické osoby.
(3) Toto nařízení se nevztahuje na:
a) zásilkový prodej,
b) nabídka a prodej knih u právnických osob
a fyzických osob oprávněných k podnikání,
c) Vánoční prodej ryb a stromků, jmelí a
chvojí v době od 20. 11. do 23. 12.,
d) prodej velikonočního zboží (např. kraslice, pomlázky, pohlednice) v období 20
dnů před Velikonočním pondělím,
e) poskytování služeb formou výkupu (kůží,
peří, apod.),
f) poskytování služeb formou čištění peří
g) prodej v pojízdné prodejně stojící na veřejné komunikaci,
h) prodej zboží a poskytování služeb v místě
a čase konání slavností (obecních, spolkových apod.), sportovních nebo jiných
podobných akcích
h) celorepublikové a místní veřejné sbírky či
jiné schválené charitativní sbírky
Čl. 2
Tržní místa
(1) Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb (dále jen „Tržní místa“) na
Občasník obce Vrchoslavice

území obce se nacházejí na parcelách:
a) plocha veřejného prostranství před kostelem a budovami č.p. 22 a 102 – část pozemku parc. č. 310 a to o cca rozměrech 3 x 5 m
(2) Kopie katastrální mapy s orientačně vyznačenými Tržními místy je přílohou tohoto nařízení.
Čl. 3
Zakázané druhy zboží
Na tržních místech je zakázáno prodávat:
a) alkohol, cigarety a zboží erotického charakteru,
b) zbraně všeho druhu, střelivo, výbušniny,
zábavnou pyrotechniku a jedy,
c) léčivé rostliny nebalené, houby všeho
druhu.
Čl. 4
Zakázané druhy prodeje
(1) Podomním a pochůzkovým prodejem
se rozumí všechny formy prodeje zboží
a poskytování služeb bez předchozí objednávky, případně i pouhá nabídka zboží či služeb, které jsou provozovány bez
pevného stanoviště fyzickými osobami
či zástupci právnických osob obchůzkou
jednotlivých bytů, domů či veřejného prostranství nebo při postávání na veřejném
prostranství.
(2) Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Vrchoslavice zakazuje.
Čl. 5
Doba prodeje zboží
Tržní místa mohou být provozována po celý
rok a doba prodeje zboží na tržních místech je od 7.00 hod. do 18 hod.
Čl. 6
Pravidla pro udržování čistoty tržních míst
Prodejci zboží a poskytovatelé služeb jsou po9

vinni udržovat své prodejní místo v čistotě
a zabezpečit jeho řádný úklid po skončení
podeje.
Čl. 7
Sankce za porušení
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a
zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Závěrečná a zrušující ustanovení
(1) Práva a povinnosti prodejců zboží a poskytovatelů služeb stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
Čl. 9
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni vyhlášení.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
Ing. Tomáš Zmeškal, místostarosta obce

DOTACE
Olomoucký kraj obci Vrchoslavice poskytl tyto účelové
neinvestiční dotaci:
· 5 000 Kč na úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti
jednotek sboru dobrovolných hasičů obce – zakoupení
zásahových obleků.
· 38 700 Kč v rámci programu - Obnova staveb drobné architektury drobného
významu v Olomouckém kraji v roce 2014 – za tyto prostředky byla opravena
kaplička v Dlouhé Vsi, jak jsme informovali v minulém čísle našeho zpravodaje.
· 25 000 Kč na částečnou úhradu nákladů na projekt „Poznej svůj region“ –
prázdninový a pobytový týden dětí. O tomto projektu se dozvíte více na dalších
stránkách našeho zpravodaje.
J. Kvasničková

VOLBY
Jak jste jistě postřehli, konají se letos na podzim volby do zastupitelstev obcí. Ve dnech:
10. října 2014 v době od 14.00 hod – 22.00 hod
11. října 2014 v době od 08.00 hod – 14.00 hod
Místo konání voleb: zasedací místnost obecního úřadu - Vrchoslavice č.p. 100.
Základním právem každého občana je právo volit. V termínu konaných voleb vás může
zastihnout nemoc, nebo můžete mít jiný objektivní důvod nedostavit se do volební
místnosti, ale volit chcete. V takovém případě je možné domluvit si návštěvu volební
komise s přenosnou volební urnou doma. Na návštěvě volební komise se můžete
domluvit v průběhu konání voleb, nebo předem na telefonních číslech 582 386 081,
734 652 683.
Přenosná volební urna bude připravena také pro ty občany, kteří mají problémy s chůzí
do schodů, tak aby mohli pohodlně odvolit. Pod schody radnice je umístěn zvonek, který
můžete během volebních dnů využít a ušetřit si tím, cestu nahoru.
J. Kvasničková
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A zase na bedně
Famózním nasazením se našemu skvělému
družstvu podařilo získat medailové umístnění
na dalším ročníku akce „Mikroregion se baví“,
tentokráte v Mořicích. dne 30.8.2014.
Hasiči se vyznamenali a opět vyslali to nejlepší (a hlavně asi nejhezčí :o)) co ve své sbírce
kádrů mají. Za Vrchoslavice nastoupili: Tomáš
Borovička, Lenka Šebelová, Alena Bartošková,
Barbora a Monika Leciánovy.
Po celou dobu jsme se snažili o doplňování
potřebných minerálních látek a na výkonech
to bylo znát. Nasazení a zápal našich borkyň
byl obrovský a tak se ani Hary nemohl nechat
zahanbit a makal naplno. Bohužel jsme neobhájili zlato z loňska, ale na druhou stranu je třeba říct, že disciplíny byly letos veskrze silové,
konkurence chlapská a nám loni vyhovovalo i
to, že máme krom svalů i mozek. A ten byl loni
také k vítězství potřeba.
A tak našim borcům v čele se starostou 3x hurá
za vzornou reprezentaci a samozřejmě i velký
dík.
místostarosta

Tak už jim to začalo...
Jako každoročně i letos jsme v naší škole zahájili další učební rok. Do první třídy nastoupila 3 děvčata a krom paní ředitelky
je samozřejmě přivítal celý personál
školy a pan starosta.
Rodiče a blízcí prvňaček si to v posledních lavicích užívali a předpokládám, že téměř všichni by si to s dětmi rádi vyměnili, ale bohužel...
Celá škola byla vyšňořena a skvěla
se čistotou a přívětivostí a tak pevně
věřím, že i našim prvňačkám se zde
bude líbit. Všem našim 25 dětem popřejme prima školní rok.
místostarosta

Občasník obce Vrchoslavice

11

Vzpomínka na první školní…
Už od Vánoc jsem si hrála se školní aktovkou. Málem jsem s ní i spala. Celá rodina mě
ubezpečovala, že právě ta moje aktovka je prostě NEJ. Každý večer před spaním jsem si
představovala tu nádheru, jak vejdu do veliké školní budovy (dnes se nad tou představou
usmívám, už mi tak velká nepřipadá) a všichni si budou šeptat jak mám krásnou aktovku.
Každý si na ni bude chtít sáhnout, ti odvážnější si budou chtít vyzkoušet blýskavé zapínání
s odrazkou, nejodvážnější i nasadit na záda.
Když se na něco těšíte, tak se proti Vám spikne úplně všechno, včetně kalendáře. Ten
rok bylo prvního v sobotu. Konečně nastal den D, pondělí 3.září 1979. Do školy jsem tehdy
šla s tatínkem. Kromě červené aktovky s kresbami postaviček holčiček jsem měla i červený
penál, červené papučky s bílými puntíky a kovovou beruškou (vzpomínáte?). Svítilo sluníčko, vlaštovky švitořily a houfovaly se na elektrickém vedení. Poskakovala jsem po chodníku,
pouzdro se v prázdné aktovce honilo s novými přezůvkami a ani za nic jsem se nechtěla
držet tatínka za ruku. Měla jsem pocit, že konečně začíná ten pravý život, chtělo se mi křičet
na celou vesnici: JSEM ŠKOLAČKA!
Jaké bylo rozčarování, když jsem hned na chodbě uviděla aktovku s úplně stejnými
kresbami holčiček jaké byly na té mé. Jen ta „cizí“ aktovka byla ve žlutém provedení. S neznámou (protože byla přespolní) dívenkou jsme na sebe okamžitě zanevřely. I ona byla po
dlouhé měsíce přesvědčovaná o jedinečnosti své aktovky. Každý jednou prožije první školní
zklamaní. Někdo se ho ale dočká ještě před prvním zvoněním.
Vzájemná averze během první třídy pozvolna mizela. Která z nás udělala ten první krok
už si nevzpomínáme. Ať už to byla jedna nebo druhá, moc za ten krůček děkuji, protože
během školní docházky se z nás staly nejlepší kamarádky.
Dnes kamarádka se žlutou aktovkou už dávno není přespolňačka z Vitčic. Její osobnost
13 let zanechává stopy na půdě Vrchoslavic, poslední 4 roky dokonce v jejím samotném
srdci, v čp. 100.
Od roku 1979 se hodně změnilo. Základní škola ve Vrchoslavicích ale stojí dodnes. Věřím, že přátelství dvou holčiček se stejnými aktovkami má stejně pevné základy jako ta škola.
Obě dodnes vzpomínáme na náš první školní den, ale kabelky si pro jistotu stejné nekupujeme.
ADPA

Hody ve Vrchoslavicích
Hody, v Čechách posvícení, ve Slezsku krmáš, jsou vzpomínkovou slavností buďto
na posvěcení kostela, nebo se slaví na počest patrona kostela. V některých krajích se
setkáme i s výrazem pouť. Pouť vznikla do pouti, tj. návštěvy poutního místa která bývala také spojená s jarmarky, lidovými veselicemi a různými atrakcemi od cukrové vaty,
tureckého medu až po kolotoče.
Výraz „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“. Dostavba kostela byla pro obec
mimořádná událost, protože jeho stavbě obyvatelé věnovali mnoho práce a dle možností
i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a
starala se (a stará) o jeho provoz i údržbu. Po dokončení stavby nemohl být kostel hned
12
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použit pro bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze světské
sféry a posvěcením jej vyčlenit pro služby Bohu.
Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v Jeruzalémě král Šalomoun.
Císař Josef II. roku 1786 nařídil po celé zemi slavit posvícení třetí říjnovou neděli po svátku svatého Havla; odtud se odvozuje také často používaný termín Havelské posvícení,
nebo také císařské posvícení nebo hody. V některých vsích pak si poddaní slavili oboje
hody-svoje původní a ještě císařské. V nové době v obcích, kde není známé datum posvěcení kostela, se drží dále tzv. císařského posvícení, jinak se přešlo k oslavám na den
známého data. V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila tradice svatováclavská,
proto si v některých vsích zavedli hody svatováclavské. Což ale není případ Vrchoslavic,
které mají kostel zasvěcený archandělu Michaelovi.
Svátek sv. Michaela se slaví koncem září. Úroda obilovin už je pod střechou, pole připravená na další rok, cukrovka ještě v zemi. Hodová mše byla i poděkováním za úrodu
na polích, v sadech a jako výraz vděčnosti. Vyzdobil se nejen kostel, ale líčily se domy,
upravovalo se prostranství kolem nich i náves. Bylo samozřejmostí, že vesnice musela
mít na hody nový kabát. Na stole nechyběla hodová husa, nebo kačena, zelí, knedlík,
což bylo většinou tradiční jídlo. V každé domácnosti se pekly hodové koláče tvarohové,
povidlové, makové. Hody bez husy a koláčů, nebyly ty správné hody. Děti se těšily na
příjezd kolotočů. Dospělí na hodovou zábavu.
Ve Vrchoslavicích není doložený typický místní kroj, ale v okolí se mládež oblékla
do krojů a vesnicí procházel hodový průvod s kapelou. Jednotlivé páry zvaly občany na
hodovou zábavu. Zábava bývala většinou v sokolovně.
Dnes se lidé baví i hodují v průběhu celého roku. Hodová tradice ale naštěstí neupadla v úplné zapomnění. Snad se udrží i pro další generace a datum 29. září jednou
nebude jen oslavou svátku nositelů jména Michael a Michal.
Výskyt jména v naší obci
Vrchoslavice Dlouhá Ves Celkem Průměrný věk
Michael
1
0
1
6
Michal
5
1
6
14
Michaela
4
2
6
23,66
Michala
0
0
0
0
CELKEM
10
3
13
17,85

Výskyt jména v celé ČR
Počet
Průměrný věk
11 835
23
121 405
28
77 499
25
3 698
25
214 437
25,25
AdPa

Zamyšlení z farnosti
Před nedávnem skončila doba dovolených a prázdnin. Jsou ti, kteří dobu volna
zaregistrovali více a pak ti, kterých se doba léta moc nedotkla. Ale nejvíce snad
pro děti a rodiče se otvírá nová etapa života. Naplňuje do jisté míry očekáváním
staronových věcí a povinností, které se po zkušenostech mohou dělat lépe, pokud
se člověk poučí z chyb, ale rovněž na mysl přicházejí obavy, co všechno nový školní
rok přinese. Rád bych se krátce v tomto článku zamyslel nad tématem církve. Co to
vlastně církev je? Tolik se o ní mluví, tolik je kritizována, či někdy i zesměšňována.
Občasník obce Vrchoslavice
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Církev je v první řadě společenstvím lidí, kteří jsou pokřtěni a vyznávají stejnou víru.
Ale je vůbec církev důležitá, nestačí mít s Bohem jen osobní vztah?
Jistě, že je, jinak by ji Ježíš nezakládal. Všimněte si, že základní modlitba, kterou
nás naučil sám Ježíš, nezačíná slovy Otče můj, ale Otče náš. Ježíš tady zdůrazňuje
důležitost společenství, tzv. horizontální prvek víry. Bůh sám je jeden a přesto tvoří
společenství tři osob. Otec, Syn a Duch Svatý. Člověk podle knihy Genesis ( 1. kniha
Mojžíšova) byl stvořen jako muž a žena. To znamená že pokud je člověk obrazem
Božím, pak je to společenství muže a ženy. Dítě má právo se narodit do světa jako
plod lásky muže a ženy. Pro zdravý život křesťana je tedy důležitý jak žít osobní
vztah k Bohu „já a Bůh“, tak zároveň si uvědomit potřebu společenství „my a Bůh“
Podobně jak to píše apoštol Jakub: víra se musí projevovat skutky.
Občas potkám člověka, který věří v Boha, nebo by chtěl věřit, ale vůči církvi
má spoustu různých výhrad a vidí na ní kdejakou špínu. Z toho důvodu církev prý
nepotřebuje, stačí mu pouze Bůh. To mě vždy mrzí, protože církev miluji, tedy přesněji
řečeno, učím se ji milovat. Ale jak má správný katolík vidět církev? Předně bych řekl,
že církev je jen jedna. Církev svatá patřící Kristu, který je její hlavou, ale skládá se
z mnoha údů a těmi údy jsou slabí a hříšní lidé. Protože tam, kde je člověk, tam se
vyskytuje i slabost a hříšnost. Neříkám to proto, aby to vyznělo, že to lepší ze strany
nás lidí být nemůže. Naopak. Člověk je člověkem právě proto, že je slabý a hříšný.
Měl by se pokoušet s pomocí Boží stávat se lepším. Příkladem toho jsou svatí, kteří
jsou svatí ne snad proto, že by neměli nikdy hříchy, že by nikdy neudělali nic špatně
ale především proto, že s těmito hříchy a slabostmi ze všech svých sil bojovali. Ze
strany člověka je církev tedy hříšná a je v ní spoustu chyb, ale přesněji řečeno ty
chyby nejsou v církvi, ale v lidech, kteří jsou součástí této církve.
V církvi se objevují různí lidé. Jedni jsou příliš úzkostlivý a mají černobílé vidění
všeho kolem sebe. Rozdělují věci na morální a nemorální. Vyvolávají v sobě pocity
lítosti, trápí se ve smutku a uvažují, co udělali špatně. Boha vnímají spíše než
milosrdného Otce jako krutého soudce, který jen čeká na jejich zakolísání.
Další skupinou v církvi mohou být ti, co nedokážou žít přítomnost tady na zemi.
Vznášejí se v oblacích a čekají až onen Bůh změní svět, samozřejmě bez jejich
přispění. Vnímají tedy Boha jako toho, který všechno pro jejich krásné oči za ně
zařídí.
A konečně jsou křesťané, kteří chodí do kostela proto, že poznali Boha, který je
miluje, ale zároveň má na ně nároky. Chce, aby jejich život tady na zemi byl naplněn
a byl k Jeho větší slávě a taky k slávě Jeho církve. Křesťan by měl žít, jak se lidově
říká „nohama na zemi“a zároveň vědět, komu a proč uvěřil a taky by měl znát cíl
svého života. Ten kdo totiž nezná cíl svého života bloudí a motá se.
Možná by vás napadly ještě další typy katolíků. Nechtěl bych, aby toto „rozdělení“
vypadalo, že bych chtěl lidi v církvi škatulkovat. To vůbec ne. Myslím si totiž, že každý
katolík má od každé té skupiny něco a k nějaké více či méně inklinuje.
Z tohoto nám vyplývá, že lidé v církvi jsou na jedné straně v podstatě stejní, jako
všichni ostatní lidé, prožívají své problémy, žijí se svými slabostmi, ale že patří do
církve jsou na nich chyby viditelnější než na ostatních lidech.
Vzpomínám, jak jsem ještě jako bohoslovec, pracoval o prázdninách na brigádách
v různých továrnách. Když se lidé dozvěděli, že studuji teologii, tak měli někteří vůči
mně předsudky. Pokud jsem při práci řekl např. nějaké méně slušné (nikoliv však
sprosté) slovo,, tak to velmi zveličovali, přestože sami mnohdy mluvili jako „dlaždiči“.
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A jejich vysvětlení: ty tak mluvit nemůžeš, protože jsi věřící.
Na straně druhé jsou křesťané jiní, protože ve svém životě mají oporu v Bohu a
svěřují své problémy Bohu, který jim pomáhá, pokud o to stojí.
Asi se ptáte: “Proč tady píši jak vnímám křesťany kolem sebe?“ . Chci ukázat,
že lidé v církvi jsou dosti podobní lidem mimo církve. Přesto by se měli snažit být
lepšími. Dostali totiž tu milost, že jsou křesťany. Mohou čerpat ze svátostí, z pokladu
víry a to je velký Boží dar a hřivna, kterou by měli využít, jak pro sebe tak pro druhé
a stát se pro tento svět onou solí. Mnozí to dělají. Na mnohých, a těch je bohužel
víc, není moc vidět, že patří Kristu a spíše tu hřivnu zakopávají. Do této skupiny patří
ti, co přijali křest, nechali pokřtít i své děti ale to, k čemu se zavázali v kostele před
Bohem, že předají svojí víru svým dětem, tak to nedělají.
Jistě by se dalo mluvit o církvi různých hledisek a pohledů. Pro nás je důležité mít
vždy na paměti, že církev je taková, jací jsme my. Je spoustu lidí i křesťanů, kteří ji
kritizují a vidí na ní kdejakou špatnost a přitom si neuvědomují, že mnohdy kritizují
samy sebe. Učme se církev více než kritizovat ji milovat. Učme se přispívat k tomu,
aby se o naší farnosti mohlo říkat: že má jedno srdce a jednu duši. A nebo: Pohleďte
jak se milují!
Žít ve vztazích není jednoduché, ale právě k tomu jsme byli stvořeni. Přeji vám
i sobě, abyste ve své farnosti nacházeli přijetí a měli pocit, že tam patříte. Zároveň
abyste samy přispívaly k tomu, že vaše farnost bude takovým domovem pro všechny
věkové skupiny. Prosme o dary Ducha sv. a charismata, kterou jsou dána Duchem
sv. pro službu druhým. Nechme, ať v nás Duch sv. působí, protože jen On nás může
sjednotit a přivést si naši farnost, potažmo celou církev tam, kde ji chce mít.
Úplně na závěr přeji všem, kteří se osobně nebo prostřednictvím obrazovky setkají
s papežem Benediktem aby se pro ně tahle jeho návštěva stala posilou v jejich víře.
Přeji všem pěkné dny naplněné dobrem.
Archanděl Michael
Čekají nás hody. Oslava patrocinia našeho farního kostela, který je zasvěcen sv.
archandělovi Michaelovi.
Jen krátce o něm. Ve sborech svatých andělů vyniká archanděl Michael jakožto
vítězný bojovník pro Boha a jeho království. Jeho jméno značící: “Kdo jako Bůh“ je
i jeho posvátné heslo. Bůh mu propůjčuje moc na potírání svých nepřátel. Proto je
také sv. Michael zvláštním ochráncem katolické církve a vynikajícím pomocníkem
pro křesťany, kteří bojují zdánlivě nerovný boj v prostředí Bohu nepřátelského světa,
čelíce tisíceru různých vnitřních i vnějších útoků na vlastní víru a věrnost Božímu
zákonu. Pomáhá zachovat víru důvěru v Boha i v mezních situacích, kdy je třeba
udělat vážná rozhodnutí. Archanděl Michael stojí nejblíže Bohu, přímo po jeho
pravici, stejně tak však na Zemi po pravici každého člověka. Je nejvyšším Božím
poslem lásky a milosti.
Pod jeho záštitu se uchylují vojáci, bojovníci, lékárníci, krejčí, skláři, malíři,
pekaři, kupci, výrobci vah a měřících přístrojů, slévači olova a cínu, pozlacovači ale i
takové módní profese jakými jsou soustružníci, bankovní učedníci, bagristé, jeřábníci
a radiomechanici.
P. Tomáš Strogan
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Letní tábor za humny ???
Ano, přesně tak by se mohl jmenovat náš pětidenní poznávací pobyt pro 38 dětí z celého Mikroregionu Němčicko, které se jej zúčastnily. Do samotného projektu, jehož myšlenka vznikla ve Vrchoslavicích, byly přizvány obce Vitčice, Dřínov, Doloplazy a Tištín. Každá
z oslovených obcí nezaváhala ani minutu a do zajímavého projektu se zapojila.
A v čem vlastně celé putování spočívalo? Každý táborový den probíhal v režii jiné obce,
což znamenalo připravit nejen program pro početnou skupinu dětí, ale také zajistit stravu
a ubytování. Díky tomu, že obce nedostaly žádný jasně určující návod, jak má den v jejich
režii vypadat, byl program neuvěřitelně různorodý a pro děti stále atraktivní. Děti se rozhodně nenudily, naopak. Každá obec chtěla ukázat ze svých možností co nejvíc a tak jsme
každý den usínali totálně zničení a unavení .
První den, ve Vitčicích, nás přivítal slunečními paprsky v tamním areálu Centra volného
času, kde byly pro děti připraveny hry, návštěva lesa a hlavně projížďka na koních. Odpoledne jsme strávili při příjemném koupání ve Vitčicích a domů nás zahnala bouřka. Bouřkové
počasí se nás po zbytek pobytu drželo jako blecha v kožichu.
Po bouřkové noci ve Vitčicích jsme se ráno vydali pěšky na Dřínov. Největší liják nás
zastihl v lese a tím pádem byla cesta v dešti o něco snesitelnější díky velkým stromům.
Na Dřínov dorazili první turisti s úsměvem a tak bylo jasné, že dešťové kapky si na nás
nepřijdou. Dřínovští si pro nás připravili nejen poznávací hru po Dřínově, ale také večerní
letní kino na fotbalovém hřišti a strašidelnou noční hru. Nocování na obecním úřadě na
Dřínově bylo premierou nejen pro děti, ale i pro dospěláckou posilu z Dřínova, která na
úřad chodí každý den do práce .
Třetí den jsme využili pro přesun autobus, protože z Dřínova do Tištína by byl pěší přesun nekonečný. V Tištíně už na nás čekala tamní skupinka dobrovolníků, kteří nás nejprve
provedli po své obci. Děti tak mohly vidět např. tištínský kostel , školu a rozlehlé dětské
hřiště. Po úžasném obědě v prostředí muzea zemědělských strojů, kde nás pan předseda
provedl, jsme se vydali pěšky na kozí farmu Nikáda v Koválovicích. Pro mnohé děti, které
viděly živou kozu prvně v životě, to byl obrovský zážitek. Ochutnávka sýrů se malinko
zvrhla v útok sarančat , ale paní Kubíková, které farma patří, o úsměv nepřicházela. Děti si
také vyzkoušely dojení koz. Cesta zpátky už byla dlouhá zejména pro nejmenší účastníky
a to jsme ještě netušili, že nás čeká upršený večer. Podvečerní program museli tištínští
úplně přehodnotit, protože z nebe tekly provazy. Tak nastal čas na deskové hry v prostředí
myslivecké chaty jejich háječku. Ovšem některé naplánované věci se špatně ruší a tak se
špekáčky opékaly nad neustále uhasínajícím ohněm pod návalem deště a chutnaly jako
nikdy. Stezka odvahy mezi kapkami deště, blesky a hromy napříč Tištínem z háječku do
sokolovny byla stezkou odvahy i pro nás dospěláky.
S přibývající únavou a ubývajícími silami jsme se čtvrtý den přesunuli do Doloplaz. Doloplazská parta svůj den zahájila prohlídkou bažantnice a vycházkou kolem doloplazských
rybníků, do místní části Poličky, kde byly mnohé děti vůbec poprvé. Dešťové počasí se
nás stále drželo a tak jsme stihli dojít akorát k obědu, který u dětí byl mezi všemi obědy
na prvním místě. skupinka doloplazských žen pro děti připravila bezmála 250 bavorských
vdolečků, které neměly chybu . Odpolední program spočíval v poznávací hře napříč
okolím Doloplaz, kterou opět narušil liják. Nicméně ani jedna vypravená skupinka svůj úkol
nevzdala a všichni se vrátili s papírem plným odpovědí a obuví plnou bláta.  Na pohádku
na dobrou noc se přišly podívat i mnohé místní děti a před námi byla předposlední noc.
Občasník obce Vrchoslavice
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Ráno jsme se přesunuli do poslední obce, do Vrchoslavic. Na Zamlýní jsme složili
svá zavazadla a provedli děti přes Dlouhou Ves až na fotbalové hřiště. Tam pro ně byly
připraveny běhací hry a také jsme využili naše krásné dětské hřiště, které by nám mnohé
obce mohly závidět. Šílené dusno, které panovalo už dopoledne bylo předzvěstí toho, co
jsme si ani nechtěli představit. Po výborném obědě jsme se přes pamatovací hru prokousaly zpět na Zamlýní. Vojenské stany, které pro nás mezitím byly postaveny už vyzývaly
k nastěhování. Děti jsme rozdělili do skupin tak, aby byly všechny stany využity, jakmile si
děti ve stanech vybalily věci, roztáhly spacáky a otevřely své, už tak dost použité, kufry,
přišly nás navštívit snad ze všech světových stran bouřky. Nebe se proměnilo v peklo a
hřmělo, blýskalo se a neuvěřitelný liják nahnal všechny děti pod jediný přístřešek na Zamlýní, pod pergolu. Odtud jsme pak jen přihlíželi tomu, jak vojenské stany pod přívalem
deště prověšují své střechy a mnohde se naprosto nepatrnými dírkami ve stanu dostalo
do jejich útrob neskutečné množství vody. Během lijáku jsme s dětmi zahráli nemálo her
právě pod pergolou, ale obavy z přicházejícího večera sílily. Nejhorší však bylo zjištění, že
několik dětí má své věci totálně mokré a nepoužitelné. Protože z dětí se za pět putovních
dnů stala úžasná parta, tak nastala výměna mokrého oblečení za suché a prakticky nezůstal nikdo, kdo by neměl v čem být. Situaci taky dost zachránilo rozdání jednotných triček,
která jsme díky dotaci Olomouckého kraje pro všechny účastníky získali. S pocitem, že
jsme překonali to nejhorší, co jsme mohli, jsme se pustili do hraní her, chystání večerního
opékání špekáčků. Pomalu se začali sjíždět pozvaní hosté na závěrečný táborák, pozvání
přijali jednotliví starostové ze všech obcí, také novináři a mnozí další. Příjemná zábava,
kterou doplnili svou hudební produkcí Jirka Horák a Staňa Vládek byla utnutá kolem desáté hodiny večerní další bleskovou průtrží mračen. Po ní už si pro děti začali přijíždět první
rodiče s obavami, jak nepřízeň počasí pod stany zvládáme a vzhledem k velmi omezené
kapacitě místnosti v budově Zamlýní jsme byli nuceni obvolat několik dalších místních
rodičů, aby si pro své děti přišli na přenocování doma. Nakonec se do klubové místnosti
uložilo neuvěřitelných 20 dětí, a v nejsušším stanu spalo dalších 8 nejstarších táborníků.
Ráno nás nesměle probudilo sluníčko, jakoby nic. Za pomoci mnoha rodičů jsme složili
zcela promoklé vojenské stany a se slovy „nikdy více“ začali plánovat další ročník tohoto
velmi úspěšného tábora.
Špatné věci posilují a tak si myslím, že díky velmi
nepříznivému počasí, které nás celý pobyt provázelo,
si mnohé děti sáhly na své možnosti a to je pro ně jedině dobře . Jsou to velké šikulky.
Záměrem celého projektu bylo poznávání nejbližších obcí, propojení vztahů mezi dětmi ze sousedních
obcí a to se povedlo více, než se do projektu dalo napsat.
Pět dnů s dětmi strávili tři vedoucí, přičemž z Dřínova to byla paní Marcela Oborná, z Doloplaz Kateřina
Dostálíková a z Vrchoslavic Eva Bašková. V každé
obci se do přípravy zapojilo bezmála 10 – 15 osob tak,
aby všechno klaplo jak má a za to všem patří upřímné
a velké poděkování. Všichni zapojení se na realizaci
podíleli zcela dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Bylo dobře. 
Eva Bašková
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Medzinárodná hasičská súťaž a okresní závody
V letošní soutěžní sezóně se naši hasiči zúčastnili ( mimo závodů v okolních vsích ) i
mezinárodní hasičské soutěže na Slovensku v obci Tesáre a okresních závodů v požárním sportu v Prostějově.
Letos již 5-tý ročník hasičské soutěže o „Pohár MAS“ se tentokrát uskutečnil na Slovensku v malé a krásné malebné vesničce Tesáre. Jedná se o mezinárodní spolupráci
MAS z ČR (Prostějov venkov) a partnerskou MAS ze Slovenska (Miestna akčná skupina
Spoločenstva obcí topol´čiansko-duchonského mikroregiónu).
Obec Tesáre v roce 2012 obnovila činnost hasičského sboru a jsme velmi rádi, že i
naši bratia zo Slovenska mají stejné odhodlání a zapálení pro hasičský sport jako my.
Naše družstva (muži, ženy) soutěžili v kategorii Sport nad 1500 cm3 a dosáhli krásného
3. místa ( muži) a 2. místa ( ženy ). Byl to opravdu nádherný sportovní zážitek, který
podpořil naši spolupráci jak s okolními sbory ( Němčice nad Hanou, Doloplazy, Mořice ….
) tak se sbory ze Slovenska a doufáme, že v nejbližší době přijde s pořádáním soutěže
„řada“ i na nás.
Dne 31.5. se náš sbor doplněným SDH Němčice nad Hanou zúčastnil okresních
hasičských závodů v Prostějově. Byl to tvrdý boj plný konkurence, ve kterém se naše
ženy dokázaly prosadit a dosáhnout krásného druhého místa. Naši muži obsadili po pár
nezdarech i tak krásné desáté místo.
Tímto by jsme chtěli poděkovat všem našim členům za skvělou reprezentaci v soutěžích, podporu starších a za jejich výdrž a úsilí, které pro to nasadili.
Členové SDH Vrchoslavice
Akce SDH Vrchoslavice pro rok 2014:
27. 9. – Tradičně netradiční hodové klání v areálu Zámlýní
18. 10. – Sběr železa v obci
25. 12. – Tradiční Štěpánská zábava v místní sokolovně

SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ
Po letošním úspěchu našich mladých hasičů na domácí půdě absolvovali naši nejmladší několik dalších závodů, přesněji řečeno sedm. Ale i přesto, že se jim tolik nedařilo, dokázali se na několika závodech mezi skvělou konkurencí prosadit. Po neúspěchu
v Pivíně (sedmé a desáté místo), získalo naše mladší družstvo pohár za třetí místo v
Mořicích a hned další závod v Hrušce si to nenechala líbit starší parta, kde dosáhla na
krásné druhé místo. Další pohár se podařilo získat na posledních závodech ve Víceměřicích, odkud si odvezli naši malí hasiči třetí místo. Tato soutěž byla navíc prověrkou jak
naší nové členky Kamily Janečkové, tak nově připraveného dětského závodního stroje.
A je potřeba podotknout, že jak živá, tak mechanická síla nezklamaly. Jen by bylo hezké,
kdybychom mohly přivítat více nových hasiček, a zkompletovat ryze dívčí tým. Doufám,
že se brzy tohoto dočkáme.
Tímto chci poděkovat všem, kteří nás v této činnosti podporují a pomáhají.
zástupce velitele SDH Martin Matoušek
Občasník obce Vrchoslavice
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I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - PODZIM 2014
DATUM

ZAČÁTEK

UTKÁNÍ

10.8.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TATRAN VŠECHOVICE

16:30

16.8.

SOBOTA

SOKOL PLUMLOV

-

VRCHOSLAVICE

16:30

24.8.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL RADSLAVICE

16:30

31.8.

NEDĚLE

FK BRODEK U PŘEROVA

-

VRCHOSLAVICE

16:30

7.9.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

FC KOSTELEC NA HANÉ

16:30

14.9.

NEDĚLE

TJ OTINOVES

-

VRCHOSLAVICE

16:00

21.9.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL TOVAČOV

16:00

28.9.

NEDĚLE

SLAVOJ KOJETNÍ- KOVÁLOVICE „B“

-

VRCHOSLAVICE

16:00

5.10.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL PIVÍN

15:30

12.10.

NEDĚLE

TJ SOKOL ÚSTÍ „B“

-

VRCHOSLAVICE

10:00

19.10.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE

15:00

25.10.

SOBOTA

TJ SOKOL ČEKYNĚ

-

VRCHOSLAVICE

14:30

2.11.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“

14:00

9.11.

NEDĚLE

TATRAN VŠECHOVICE

-

VRCHOSLAVICE

14:00

16.11.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

SOKOL PLUMLOV

14:00

ODJEZD VÝSLEDEK
2:1
14:45

3:1
3:3

14:45

2:0
3:3

14:00
AUTA
7:45
12:30
11:45

VŠECHNY ODJEZDY NA ZÁPASY OD KOSTELA VRCHOSLAVICE!!

Myslivecký dětský den
V sobotu 7.6.2014 uspořádalo MS Mořice-Vrchoslavice ve spolupráci s OÚ-Vrchoslavice na Zamlýní Dětský den. Myslivci pro děti uspořádali střelecké soutěže. Střílelo se
ze vzduchovky, kuše a praku na papírové terče se zvířecími motivy. Děti, kterých tam bylo
150, soutěžili v různých soutěžích, za které byli odměňování drobnostmi a sladkostmi. A
aby se správně dodržoval pitný režim, byli pro děti k dispozici limonády a komu vytrávilo,
mohl se posilnit párky. Nezapomnělo se ani na dospělé. K občerstvení byly klobásy z
udírny, vepřová kýta na grilu, jelení guláš a pivo. V tomto krásném a slunečném počasí
za námi na pozvání přijela Heidy Janků, která udělala dětem pěkné soutěže a odměnila
je svými pěknými písničkami. Děti ze základní školy Němčice nad Hanou předvedly také
pěkné vystoupení s ,,Kankánem“ a skladbu Želvy Ninja. Celou akci moderoval Tomáš Brabec. Během celého odpoledne narůstala účast, která dosáhla přibližně 600 lidí, což nás
mile překvapilo. Chceme poděkovat všem sponzorům, kteří na tento dětský den přispěli.
Celá akce se velmi vydařila. Spokojení byli nejen účastníci, ale i organizátoři. I na základě tohoto úspěchu
jsme se rozhodli pro
milovníky zvěřinových
specialit druhý zářijový
týden uspořádat zvěřinové hody.
Ludmila
Vozihnojová
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Vrchonet o.s.
Období prázdnin a dovolených jsme zahájili úspěšným sportovně - akčním odpolednem v klání v paitnballu. Podařilo se tak obohatit naše hlavní aktivity zaměřené na
provozování sítě a poskytování připojení domácnostem. Nebyl problém naplnit kapacitu
20 lidí, kteří se naplno pustili do hraní a prostříleli se až do večera.
Za organizační tým děkujeme Všem za výbornou atmosféru a těšíme se na další
akce.
Miroslav Hrabčík

Tábor Ptenský Dvorek 2014
Letos se poprvé konal tábor pořádaný TJ Sokol v rekreačním středisku Sokol II Prostějov v Ptenském Dvorku. Tábora se zúčastnilo 10 dětí a jejich maminky nebo babičky.
Symbolem tohoto tábora byl delfín, a aby se děti staly delfínky, musely zvládnout delfíní olympiádu, která se skládala z různých sportovních disciplín, za jejichž splnění byly
odměněny tričky a přívěšky s delfíny.
Celý tábor byl motivován celoplošnou hrou „ Na loupežníky a kupce“ – hledali jsme
poklad, který loupežníci ukryli, šli jsme cestu po stopách kupce, během níž děti plnily
úkoly, naučili jsme se loupežnickou písničku, brodili jsme se přes potok, (což nadchlo
nejen děti, ale i některé babičky).
Jako na každém táboře, i tu nechyběly večerní táboráky, písničky, malování na trička
a květináče, karneval s diskotékou a noční stezka odvahy, na které se děti setkaly s hodným vodníčkem, bílou paní a zombíkem.
V areálu se nacházelo hřiště, ping-pongový stůl, tenisový kurt, trampolína a hlavně
bazén, který jsme si jako správní delfíni užili. Okolí bylo lemováno pěknou přírodou, naObčasník obce Vrchoslavice
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vštívili jsme jednu z mnoha studánek a šli jsme na túru do hřebčína, kde jsme si prohlédli
koně a stáje.
Tento tábor byl nejen pěkným zpestřením prázdnin pro děti, ale i pro maminky a
babičky. Velice jsme si to užili a už se za rok opět těšíme. A za to celé vděčíme paní Bronislavě Žáčkové, která nejen vše zorganizovala a zajistila, ale rovněž se starala o naše
bříška, protože nám vařila výborná jídla.
Děkujeme „účastníci tábora“

Jedno klukovské letní dopoledne
Letošní léto v červenci bylo pěkné počasí. Koupali jsme se, jezdili na kole, hráli fotbal, ale taky jsme si s kamarády našli novou zábavu v lovení ryb na místním koupališti.
Ryb je tam hodně, hlavně karasi a bělice. Jako návnadu jsme používali obyčejný rohlík.
Z každé ulovené rybky jsme měly radost. Vůbec největší potěšení nám dělalo pustit ji na
svobodu do Pavlůvky a dívat se jak vesele mizí v proudu.
Jeden sobotní večer nás napadlo, že by nebylo špatné vylovit z nádrže odpadky,
které ji hyzdily. Domluvili jsme se hned na druhý den dopoledne. Vzali jsme si hrábě,
rukavice, pytle, gumáky a vyrazili jsme. Na hladině plavaly sáčky, PET láhve, plechovky
a na dně ležely kalhoty, kabát a na jižním břehu jsme nahmatali hráběmi zvláštní předmět. Chvilku jsme se dohadovali co to asi je. Je to mrtvý bezdomovec? Nebo snad ostatky z nějakého zvířete? Anebo zabalená tajná zbraň!? Nebylo snadné dostat tu věc na
břeh. Nakonec jsme se rozhodli spustit jednoho kamaráda hlavou dolů po nakloněném
betonovém břehu. Ten pak hráběmi předmět zachytil. A teď bylo nutné ho dostat nahoru
i se záhadným předmětem. Napnuli jsme všechny síly. Jeho holá lýtka nám klouzala
v upocených rukou. V jednu chvíli to vypadalo, že ho záhadný předmět stáhne pod hladinu. Naše svaly nakonec dokázaly vytáhnout nejen kamaráda ale i záhadný předmět,
kterým byl obří závěs pokrytý páchnoucím slizem. I ten skončil v odpadním pytli. Celkem
jsme naplnily sedm šedesáti litrových pytlů.
Když se odpadky odvezly na obecní úřad, odcházeli jsme domů na oběd s pocitem,
že jsme si dopoledne nejen užili ale i vykonali dobrou věc.
Napsali: Marek Handl a Jan Wildung
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Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte …
V neděli 14.9.2014 jsme se opět na kravíně ZOD Agrispol sešli, abychom se podívali na
život skotu. Při vstupu do objektu jsme byli všichni zváženi na mostní váze. Přes 2,5 t živé
váhy návštěvníků se vydalo přes kaluže a bláto do objektu družstva.
Ing. Roman Palát opět nezklamal a svým programem uchvátil malé i velké návštěvníky.
Dověděli jsme se novinky ze života na farmě, pohladili telátka, dospělé krávy, viděli jsme i
předčasně narozené telátko a
samozřejmě nechyběla koťátka,
tolik očekávaná ochutnávka čerstvého mléka, ale i banánového
koktejlu a kakaa (nebo-li studené horké čokolády, jak tento nápoj nazvala jedna holčička).
Po naší návštěvě zdobily
vraty mléčnice obrázky kraviček
od Vrchoslavických i přespolních dětí. Ing. Palát se po kontrolním vážení s námi loučil slovy: „Vážení zvážení! Věřím že
se vám tady líbilo a snad někdy
zase na viděnou.“
ADPA

Obecní výlet
Předposlední prázdninové úterý 19. srpna 2014 uspořádala naše obec celodenní
výlet pro všechny věkové kategorie na Bunč, rozhlednu Brdo, skanzen Modrá, vodní
svět Živá voda a na Velehrad. I přes nepříznivou předpověď počasí byl 48 místný
autobus plně obsazen. První netrpěliví účastníci byli už ve ¾ na osm připraveni před
obecním úřadem a nastupovali do autobusu, který po osmé hodině vyrazil směr Bunč.
Občasník obce Vrchoslavice
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Cestou jsme ještě nabrali
poslední výletníky a před devátou byla první zastávka na
Bunči. Rozdělili jsme se na
dvě skupiny. První skupina
pokračovala autobusem na
prohlídku poutního místa Velehrad. Druhá vyrazila pěšky
na 3,5 km vzdálenou rozhlednu Brdo. Kromě dobré nálady, kterou nezkazil ani letní
vytrvalý déšť si s sebou tato
skupinka nesla nahoru potřeby pro opékání špekáčků. Asi
300 metrů pod rozhlednou je
pro výletníky k dispozici velký altán s ohništěm. A právě
tam jsme si opekli voňavé
špekáčky. Od ohně to byl na
rozhlednu jen trochu delší
skok. Po vydařené svačině jsme sestoupili zpátky na
Bunč. Tam už čekal autobus
s první skupinou, která měla
za sebou prohlídku Velehradu i s odborným výkladem
průvodce.
Obě skupiny se přesunuly
do obce Modrá. Prošli jsme
botanickou zahradu a sladkovodní expozici „Živá voda“. Poutavým způsobem jsme se seznámili s životem ve vodě
i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní.
Koho neodradil déšť, mohl si ve venkovním areálu projít bohatou výsadbu zeleně,
prohlédnout zde typické moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a dřevinami. Venkovní sladkovodní expozici tvoří v přední části expoziční jezero hlouboké
6,5m a naplněné 850 m3 vody s jeho přirozeným fungováním a tahy, včetně drobných
vodních organizmů. Žijí zde jak současné, tak historicky původní druhy ryb typické pro
náš region. Za jezerem je přírodní koupališti s brouzdalištěm napájené podzemním
pramenem s vysokou kvalitou vody. Vodní rostliny zde vysazené fungují jako kořenová čistička. Vnitřní expozice je rozdělena do několika pater. Přízemí hlavní budovy je
věnováno interaktivním expozicím zaměřeným na vybrané druhy ryb, vodní ptáky a
přírodní cykly. Ve dvou podzemních patrech jsme měli možnost nahlédnout do světa
pod vodní hladinou v podvodním tunelu ve sladké vodě, který je ojedinělý v rámci celé
Evropy. Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři
2 metry. Po levé straně jsme viděli ryby chladných vod, horských potoků a řek - jelce,
lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patřila především velkým rybám.
Typickým obyvatelem je kapr, v několika formách. Dravce reprezentují štiky, candáti
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nebo sumci. Raritou expozice jsou jeseteři - tažné ryby, které dříve migrovaly z
Černého moře až do řeky Moravy. Mezi
jeseterem ruským, malým či hvězdnatým
se vyjímá vyza velká - největší sladkovodní ryba světa. My jsme viděli několik
vyz o délce téměř 2 metry. Dalším překvapením byl potápěč, který zrovna čistil
tunel.
Po prohlídce Živé vody jsme se přesunuli do archeoskanzenu Modrá. Jedná
se o Velkomoravské sídliště středního
Pomoraví, které se nacházelo nedaleko
Uherského Hradiště na silnici Staré Město - Velehrad. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Některé naše
děti do skanzenu zapadly tak, jako kdyby byly stálou součástí expozice. Postupně
prolezly všechny domky, školu, hradby, věže a ostatní části skanzenu. Paní průvodkyně nás seznámila nejen s historií a životem lidí v období Velké Moravy, ale také nám
ukázala fotky z natáčení filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který se ve skanzenu natáčel. Jak se blížil konec naší prohlídky, tak se konečně umoudřilo i počasí,
přestalo pršet a dokonce vykouklo i sluníčko.
Naše poslední krátká zastávka patřila Velehradu, aby si ho mohli prohlídnout i ti,
kteří tam nezavítali dopoledne.
Na úplný závěr jsme se zastavili v kavárně na kávu a malou sladkou tečku. Plni
dojmů, zážitků a domácí višňovky jsme s úderem šesté byli doma.
Dušan Svozílek

Občasník obce Vrchoslavice
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Letní událost na Zamlýní
Areál Zamlýní se letos stal poprvé svědkem události, která nebyla sportovní, obecní ani
určená dětem. Lidé v tomto areálu pořádají rodinné oslavy, často i rozloučení se svobodou,
ale skutečná svatba zde byla zaznamenána poprvé. V horkém červencovém pátku 18. 7.
2014 zde starosta obce oddal mladý pár, který se rozhodl svoji společnou životní cestu začít
právě v naší obci.
Svatby náš právní řád rozlišuje církevní a občanské. „Náš první“ ve Vrchoslavicích oddaný pár se rozhodl pro svatbu občanskou. Po tradičním obřadu, který musí splňovat podmínky
dané zákonem, se v netradičním prostředí
konaly i tradiční svatební zvyky. Manželé
si vyměnili svatební prsteny. Vyměňování
snubních prstenů se datuje už od 12. století.
Prsten tvoří kovový proužek spojený do tvaru kruhu, který má symbolizovat nekonečnost. Jako symbol věrnosti novomanželé
vypustili do korun stromů pár bílých holubiček. A nechybělo ani zalýkování, tentokrát
v hasičském duchu.
Nezbývá než popřát nevěstě Petře a ženichovi Čendovi, aby co Dušan spojil nikdo
nerozloučil.
Odhodlají se i další páry pronést svůj
manželský slib na půdě naší obce? Míst zde
máme krásných dost ….
ADPA
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Vítání občanků
V neděli 21.září se v zasedací místnosti obecního úřadu, letos již podruhé, sešli rodiče a
příbuzní s dětmi narozenými od dubna 2014 na Vítání občánků. Přivítáno bylo pět dětí. Vystoupily pro ně s pásmem básniček děti z naší základní školy pod vedením Evy Marečkové.
Hudební doprovod zajistil Ladislav Gazdag na klávesy a Broňislava Handlová na zobcovou
flétnu.
Bratrance Svačinovy doprovodili nejen rodiče a prarodiče, ale i tety a strýcové. Je krásné,
když malého občánka doprovází při jedné z jeho prvních významných akcí široká rodina. Navíc se po 35ti letech sourozenci Dan a
Olda Svačinovi dostavili na stejné místo a na stejnou slavnost Tentokrát ale
drželi v náručích už své potomky. Prarodiče, a nejen oni, určitě zavzpomínali
na vítání v roce 1979 a ukápla i nějaká
ta slzička dojetí. Kdo ví, v jaké roli se
Olda a Dan posadí na židle v zasedačce za dalších 35 let …
Po podpisu pamětní knihy předaly
děti ze ZŠ rodičům malé dárečky a maminky od starosty obdržely rudou růži.
Přivítány byly:
Jakub Sázel
Jakub Svačina
Michal Svačina
Leona Malinová
Ondřej Adamec
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Stalo se před 100 lety …
28. července 1914 jsme si připomněli 100 let od vypuknutí I. Světové války, obrovského
vojenského konfliktu, který se dotkl nejen Evropy. Před rokem 1939 byla nazývána pouze
velkou, nebo světovou válkou. Zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Jako konec světové války je udáván a ve světě oslavován 11. listopad 1918, kdy od 11
hodin zavládlo na všech frontách příměří.
Válka vznikla jako důsledek zostření rozporů mezi světovými mocnostmi v zápase o sféru vlivu, kolonie, zdroje surovin, odbytiště a trhy. Nejagresivněji postupovalo Německo, které
se k dělení kořisti dostalo později po sjednocení (1871). V boji o získání nových kolonií se
jeho zájmy střetly se zájmy nejsilnějších koloniálních velmocí – Británie a Francie. O vliv na
Balkáně vedli spor Rakousko - Uhersko s Ruskem.
Německo došlo už na konci prvního desetiletí 20. století k závěru, že je na válku připraveno (vyzbrojeno) a že čím dříve válka vypukne, tím lépe pro ně. Sami Němci se však začít
válku neodvážili.
Vhodná záminka se Německu naskytla v červnu 1914, kdy rakousko-uherská armáda
uskutečnila v Bosně velké vojenské manévry. Obyvatelé Bosny a Hercegoviny se nechtěli
smířit s nedávným připojením svého území k Rakousko-Uhersku a jejich odboj podporovalo
Srbsko. Manévry se provokativně konaly při srbských hranicích. Následník trůnu František
Ferdinand d‘Este jako vrchní inspektor rakousko-uherské armády přijel na manévry a na
jejich závěr navštívil Sarajevo, hlavní město Bosny. Zde na něj byl 28. června 1914 spáchán
srbskými radikály atentát, kterému ještě týž den podlehl on i jeho žena Žofie. Právě tento
atentát se stal bezprostřední záminkou k tomu, aby Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Válka tedy začala o měsíc později 28. července 1914. O den později začalo jeho podunajské loďstvo ostřelovat Bělehrad. Během jednoho měsíce se Evropa ocitla ve válečném
konfliktu.
První světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou (tank, bojová letadla, chemické
zbraně, ponorky, strojové pušky aj. Od roku 1914 do roku 1918 bylo na celém světě mobilizováno přes 60 milionů vojáků. O život přišlo 9,906.000 lidí, zraněno bylo 21,219.000 a
7,750.000 se pohřešovalo. I.světová válka skončila po 11. listopadu 1918.
Válka se dotkla i naší obce. Na pamětní desce OÚ si můžeme přečíst jména osmnácti
padlých občanů. Byli to tito: Barnet Tomáš, Bartošek František, Coufal Josef, Hrabal Josef, Hrabal Josef, Hrabčík Alois, Hrabčík Ferdinad, Chloupek František, Jášek
Josef, Králík František, Novotný Josef, Poules Alois, Štolfa Josef, Volný Jan, Volný
Josef, Vystrčil Josef, Zouhar František a Žoch Josef.
Vrchoslavice měly i své legionáře: Antonína Vystrčila, Kazimíra Vánského, Augustina
Večerku, Josefa Fuska, Tomáše Hoška a Františka Horného.
Při čtení jmen padlých, si i dnes můžete za mnoha příjmeními představit Vrchoslavickou
rodinu, která přišli o svého blízkého. Válka kromě ztrát na lidských životech přinesla i hlad
a bídu. Od roku 1915 bylo přísně řízené válečné hospodářství včetně stanovování cena a
soupisů dobytka. Nejednoho hospodáře se dotkly také rekvizice dobytka. Za celou válku to
ve Vrchoslavicích bylo 149 ks hovězího dobytka a 36 koní. Těžkou dobu válečnou si dnes
nedokážeme ani představit. Musíme být vděčni, že už několik desetiletí se válečné konflikty
naší zemi vyhýbají. Nebylo to v minulosti takovou samozřejmostí…
ADPA
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Připravujeme ...
Strašidlení
Beseda s občany
Slavnostní rozsvěcení obecního vánočního stromečku s jeho žehnáním
Adventní tvoření
Zpívání u stromečku

Cesta
„Celý lidský život není nic jiného než cesta k smrti.“
Seneca
Vítejte z letních cest, z dovolených a táborů. Léto končí, přichází podzim. Dny se
krátí, ubývá slunečního svitu, sklízíme úrodu a pomalu se připravujeme na konec roku
a na zimu. Dovolte mi dnes, milí čtenáři, podívat se na život z trochu jiné strany.
Z úhlu, který je pro nás často tabu. Na život jako na cestu, kterou každý z nás prochází
od svého početí, přes narození, první dovednosti, zkušenosti a znalosti, přes navazování prvních kontaktů, vztahů, využívání a předávání zkušeností až po sklízení toho,
co jsme celý život okolo sebe zasévali.
Občasník obce Vrchoslavice
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Nabízí se paralela života a ročních období. To kýčovité klišé mi každý podzim připomíná pomíjivost lidského bytí. Zima je z pohledu přírody koncem roku. Roční období
vyjmenováváme v pořadí: jaro, léto, podzim, zima…
No kdo by neměl rád jaro? Po často dlouhé a studené zimě se na něj těšíme.
Z každého kousku přírody prýští síla. Rostliny rostou málem před očima, stromy se
přes noc obalují listím, všude je plno světla, jasu, barvy jsou syté a zřetelné. Stejně
jak netrpělivě očekáváme jaro a oslavujeme jeho příchod, stejně tak nadšeně se připravujeme na příchod miminka a radujeme se z jeho narození. Nejen rodina, ale i celá
společnost se raduje z nových přírůstků. Porodnice se předhání, která z nich poskytne
po porodu novorozenci a rodičce ty nejlepší podmínky, tu nejkvalitnější péči. Obce a
města vítají nové občánky do svých řad. Pohled na dokonalou krásu nevinné dětské
tváře každému přikouzlí na tváři úsměv. Dítě i jaro znamenají radost, krásu a začátek
nového života.
Žádné jaro ale netrvá věčně a neodvratně přechází v léto. Také lidská bytost prochází životními etapami, vyvíjí se, rostě a stárne. Stárne každý člověk. Naše tělesná
schránka to umí sama. Stárnutí ducha se ale musíme učit. Jak? Třeba přemýšlením
o stárnutí. A to není jen úkolem starší generace, je to důležité pro každého. Stárnutí je
základní zkušeností člověka. Uvažovat o stáří znamená zároveň také přemýšlet o tajemství samotného lidského bytí. To tajemství se začíná odkrývat právě s přicházejícím
podzimem. Tak jak podzim září barvami, mělo i stáří být plné barev. Starý člověk je
jako košatá jabloň obsypaná jablky. Pevná v kořenech, se silným byť rozpraskaným
kmenem a barevnými šťavnatými plody na větvích. Zdánlivě nic nedělá. Vystavuje se
slunci a nechává zrát plody, dokud nejsou otrhány a nestanou se zdrojem radosti pro
druhé. Starý člověk už nemusí podávat velké výkony, nemusí si získávat uznání svou
činností. Prostě je tady a okolí si ho užívá. Obraz jabloně však ukazuje, že to není
žádné pasivní přežívání. Má v sobě vnitřní pohon, který ho udržuje při životě. Stáří se
stává plodným tehdy, když člověk může vyjádřit to, co má v sobě slovy, vyprávěním,
obrazy… Dříve staří lidé nechali hospodářství mladé generaci a odešli na výměnu.
Pomáhali s drobnými pracemi, jako bylo draní peří, přebírání luštěnin, sušení ovoce,
loupání ořechů, ale hlavně pomáhali vychovávat další generaci. Při posedávání na
lavičce u domu, nebo v zimě u kamen se besedovalo. Podzim života staré generace
byl tak naplněn, mohli po kapkách dávkovat svoje zkušenosti dětem formou rodinných
historek, tradic a příběhů ze života v obci. Jen svou prostou existencí, společným žitím
ovlivňovali další generaci. Děti viděly že i stáří, bolesti a další projevy vyššího věku
jsou součástí života. A bylo zcela přirozené, že jednoho dne ukápla poslední pomyslná
kapka zkušeností a život starého člověka vyschnul. Odešel z tohoto světa. Mohl dožít
tam, kde se narodil, vyrostl, založil rodinu, vychoval děti, byl součástí dění vesnice a
kde prožil i svůj podzim života. Jak se očekával jeho příchod na svět, tak příbuzní očekávali i odchod z tohoto světa a byli s ním do poslední chvíle.
Ještě v polovině 20.století byla úmrtí doma zcela běžná. Nebožtík většinou naposled vydechnul ve své posteli. Otevřelo se okno, aby duše měla volnou cestu do
nebe. Pozůstalí zavolali lékaře, který jej ohledal a vypsal úmrtní list. Nejbližší příbuzní
pozůstalého omyli, pokud tak neučinil lékař nebo se tak nestalo přirozeně, zatlačili mu
víčka. Muže i oholili, oblékli do šatů, které měl nebožtík ještě za života přichystány.
Dostal do ruky na poslední cestu růženec, křížek nebo jiný církevní symbol. Ustrojený
nebožtík se položil na desku přikrytou černým plátnem (někdy se vysadili dveře a na ně
se nebožtík uložil) a u hlavy mu zapálili hromnici (svíci). Kostelník zazvonil umíráček,
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aby se tak lidem oznámila smrt v obci. Rodina dala instrukce hrobníkovi, kde a jak má
vykopat hrob. Parte se roznášelo do každého domu.
Se zesnulým se loučila celá obec a to velmi důstojným způsobem. Pohřeb se obvykle konal třetí den. V den pohřbu byl nebožtík vystaven v síni nebo průjezdu v domu
smutku (kde žil) v otevřené rakvi, vyzdobené svatými obrázky a květinami. Pohřeb
býval ve všední den. Pozůstalí se shromáždili okolo rakve a v tichu nebo nahlas se
modlili, občané postávali okolo domu smutku. Rakev se uzavřela za znění zvonů.
Přicházejivší kněz vykonal výkrop a příslušné modlitby za doprovodu zpěváků. Po
skončení obřadu rodina vynesla rakev před dům, nosiči převzali nebožtíka na márách
(později byla rakev naložena na auto pohřební služby typu Š 1203)a smuteční průvod
se vydal ke kostelu. V čele průvodu byl nesen kříž, za ním kráčely děti, mládež, hudba,
nosiči věnců a zpěváci. Před truhlou kráčel kněz, kostelník a ministrant. Po obou stranách truhly šla čestná stráž se svícny. Za truhlou byla nejbližší rodina, za nimi následovali další občané. Průvod šel za doprovodu smuteční hudby a modliteb do kostela kde
se konala mše. Po skončení bohoslužby šel za zvonění kostelních zvonů opět smuteční průvod na hřbitov k připravenému hrobu. Kněz hrob vykropil, provedl modlitby,
chrámový sbor zazpíval písně. Celý obřad kněz zakončil rozloučením a poděkováním
nebožtíkovi za jeho dobré skutky. Při spouštění rakve do hrobu asistoval hrobník.
Člen pozůstalé rodiny poděkoval občanům a dalším přítomným za účast, následovala
kondolence pozůstalé rodině a symbolický vhoz hlíny do hrobu na rakev (dnes e vhazuje už jen větvička myrty). Blízká, někdy i vzdálenější rodina se pak sešla na trachtě,
obvykle doma nebo v hospodě.
Pohřby do poloviny minulého století byly záležitostí celé obce. Neexistovali civilní
řečníci, se zesnulým se loučil kněz. Pozůstalí drželi po dobu šesti týdnů smutek. Vyjadřovali ho nošením černého oděvu nebo černé pásky na rukávu či na klopě.
Církev považuje pohřeb za svátostinu, jejímž účelem je vyprosit zemřelému duchovní pomoc, prokázat úctu jeho tělu a pozůstalým dodat útěchu a naději ve vzkříšení
s Kristem. V širším smyslu je pohřeb ceremoniál posledního rozloučení se zemřelým
člověkem. Pohřební obřady patří k nejstarším známkám lidské kultury a téměř vždy
vyjadřovaly nějakou formu představy o posmrtném životě. Z dnešního pohledu se nám
může zdát celá ta zdlouhavá procedura pohřbu jako prohlubování smutku a trápení
pozůstalých. Dnes svět hledá rychlá a efektivní řešení. Nechceme mít v životě nepříjemné věci, dlouhé trápení, trýznění a protahování bolu ze ztráty blízkého člověka. I
dříve se lidé smrti báli, je přirozené obávat se neznámého. Tehdejší způsob života jim
ale dopřál ten krok do neznáma udělat ze svého domova. Z prostředí které jim bylo
blízké a kde se dobře cítili.
Většina úmrtí v tomto století nastává v nemocničních zařízeních. Člověk opouští
tento svět v anonymním prostředí holých stěn, mezi cizími lidmi, často sám. O jeho
posledním vydechnutí se příbuzní dozví telefonicky od vyškoleného zdravotnického
personálu. Tělesnou schránku, to ještě donedávna útulné obydlí pro nám blízkou duši,
až do pohřbu opatrují cizí lidé. Vlastní rozloučení trvá asi 30 minut, samotná kremace
je již s vyloučením příbuzných i veřejnosti.
Od druhé poloviny minulého století se postupně zbudovaly obřadní síně v Prostějově, Nezamyslicích a Kojetíně a přesunula se tam i velká část pohřbů našich občanů
formou posledního rozloučení a nebožtík je pak většinou zpopelněn. Dojde-li dnes
k úmrtí doma, musí podle platné legislativy být zesnulý převezen do márnice s odpovídajícím vybavením a veškeré činnosti spojené s nakládáním se zesnulým provádí
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odborná firma dle přání pozůstalé rodiny. Církevní pohřeb, vypravený z domu smutku
se mší svatou v kostele a uložením, ostatků do vykropeného hrobu je už dnes opravdovou raritou.
Na přání rodiny, nebo nebožtíka se konají i tichá rozloučení pouze kruhu nejbližších. Nejčastějším způsobem rozloučení je obřad ve smuteční síni a následné zpopelnění. Ale i civilní rozloučení s kremací prochází vývojem. Od uchování uložení
pozůstatků v urnách doma, přes rozptýlení na rozptylové loučce po nejnovější trend
uchování části popela v miniurně anebo zatavení popela do památečního skla. Stále
častější je projevené přání příbuzných o zdržení se kondolencí po skončení obřadu.
Spalování zemřelých bylo v historii v různých kulturách běžné. S příchodem křesťanství do Evropy pohřeb žehem upadl v nemilost a pomalu mizel. Ke křesťanství
totiž patří víra ve zmrtvýchvstání zemřelých a kremace byla zpočátku považována za
popření této víry. Spalování mrtvých zakazuje dekret Karla Velikého z roku 789. Ve
středověku fungovalo upálení jako trest smrti. Se vzrůstem velkoměst však začalo
ubývat místa pro hřbitovy, a tak se v 19. století začalo se zpopelňováním zemřelých.
Katolická církev ještě v první polovině 20. století kremaci přísně zakazovala a i dnes
preferuje klasický pohřeb do země.
Zlomové okamžiky novodobého vývoje zpopelňování:
1876 první novodobé krematorium v italském Miláně
1885 vzniká první kremační spolek na území v Rakousku-Uhersku Die Flamme („Plamen“)
1890 zpopelnění první Češky Augusta Braunerová (1817–1890) v Paříži
1899 založena společnost propagující pohřeb žehem na území Česka Společnost
pro spalování mrtvol
1909 založen spolek Krematorium (Dnes stále existující Společnost přátel žehu)
1914 krajanským sdružením v Chicagu (USA) je uvedeno do provozu První české
národní krematorium v Chicagu
1917 dokončeno první krematorium v českých zemích (německé) v Liberci
1919 1. dubna je v tehdejším Československu přijat zákon č. 180/1919 Sb., kterým je
zlegalizován pohřeb žehem. Postupně jsou uváděna do provozu krematoria v
Liberci, Praze, Pardubicích, Mostě a Nymburce
„Každý z nás dluží přírodě svoji smrt.“
Sigmund Freud
Tak jak všechno stojí peníze i pohřeb byla věc, na kterou si lidé šetřili. Často měli
i léta odloženou částku pro tento účel. Dnes se platí za kompletní službu většinou
jednomu pohřebnímu ústavu. Ten zajistí převozy, manipulace s tělem, tisk parte, smuteční obřad včetně řečníka až po květinové dary. Cena se liší podle toho, co všechno si
pozůstalí přejí. Ve třicátých letech minulého století byla cena truhly (dřevěné) 300Kč.
Hrobaři se platilo 150 – 180Kč (podle ročního období), hudba 250 – 300Kč, zpěvákům
60 – 140 Kč a kněz obdržel dobrovolnou částku.
Za II. Světové války byly v roce 1942 zvony z Vrchoslavického kostela i Dlouhoveské kapličky zabaveny pro válečné účely. Ponechán byl pouze umíráček (jeho existence doložená od roku 1624). Poslední pohřeb se všemi zvony měl pan Josef Kora
(zemřel ve věku 86 roků) a první pohřeb bez zvonů paní Metodějka Kousalová (zemřela v 55 letech).
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Parte
Význam tohoto cize znějící slovo dnes možná ani všechny děti neznají. Obzvláště
ve městech se s ním nesetkávají. I na vesnicích když přijde toto úmrtní oznámení do
poštovní schránky, je to jedna z mnoha informací, které se tam denně objevuj v záplavě letáků a reklamních tiskovin. Přitom je to důvěrná zpráva pozůstalých o úmrtí
či skonu jim blízké osoby. Účelem parte bývá i pozvánka na rozloučení se zesnulým.
Pozvání k rozloučení vyplývá z textu oznámení. Parte ještě stále bývá papírové, obvykle formátu A4, vytištěné nejčastěji černou barvou. V minulém století se parte věsila
v kuchyni na zeď (často propíchnutím papíru na obyčejný hřebík). A viselo tam až do
dalšího úmrtí, kdy jej překrylo další smuteční oznámení. Parte tam visívala i dlouhé
měsíce. Lidé se jich nezbavovali a odchod spoluobčana si tak pohledem na zeď denně
připomínali. Parte se často schovávala po celý život.
Ve Vrchoslavicích dlouhá léta parte roznášela paní Emílie Vystrčilová (*1904 –
2002)z čp. 78. Svou, prací a těžkým životem shrbenou, drobnou postavu oblekla do
tmavých šatů, uvázala si pod bradou černý šátek, poskládaná parte uložila do hranatého košíku s poklopem a svým typicky rázným krokem poctivě obešla celou vesnici.
Složený dokument v poštovní schránce, nebo mezi vraty už lidé často očekávali. Tuto
činnost vykonávala až do vysokého věku přes 90 let. Ač postavou malá, duchem byla
velkou osobností naší obce. Psala vlastní verše, kterými obdarovávala lidi ze sousedství při příležitostech životního jubilea nebo rodinné události. Často je sama recitovala i
na výročních schůzích JZD. Dotvářela dění okolo kostela a hřbitova. Pečovala o víc jak
desítku hrobů, kdy pozůstalí, bydleli mimo Vrchoslavice. Až do konce života byla plná
síly. Na svůj odchod z tohoto světa ale byla připravená. Parte, vydané po jejím skonu,
nese verše které si sama pro tento účel složila. Byla nejstarší doloženou občankou Vrchoslavic. Když se ve svých 91 letech dostala poprvé v životě do nemocnice, kde bylo
zatopeno, uvařeno, uklizeno, potkávala sestry a lékaře v bílém oblečení, domnívala se
v první chvíli, že už je v nebi. Její zdravotní stav byl ale za krátko opět velmi dobrý.
Jak byla zvyklá celý život neustále pracovat a být v pohybu, začala hned zdravotním
sestrám pomáhat s roznášením stravy a péčí o pacienty. To byla typická paňmáma
Vystčilka, jak se jí říkalo.
Po ní se roznášky parte ujala její dcera Emílie provdaná Marečková (*1926 -2014)
, která nás letos opustila. Pokračovala v důstojném roznášení po obci, jako to dělávala
její maminka. Právě její pohřeb mě inspiroval k zavzpomínání, připomenutí si a srovnání jak lidé dříve lidé završovali svoji životní cestu a jak se tomu děje dnes. Svíce
života paní Emílie Marečkové dohořela v kruhu jejích blízkých, kteří se o ni do poslední
chvíle starali. Řada generací si pamatuje její pomněnkové náušnice, které ještě jako
školnice v mateřské škole nosívala. Odchodem této ženy se zavřela další kapitola naší
obce. Její ostatky byly po zádušní mši se všemi poctami uloženy v rodinném hrobě. Ať
zde odpočívá v pokoji.
ADPA
Zdroje: kronika obce Vrchoslavice (2díl), Kronika Vřesovic 20.století, Moravská
vlastivěda, vyprávění pamětníků a sbírka partě p. O. Honse z Vrchoslavic.
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Vývoj porodnosti v obci za posledních 180 let
ROK
Vrchoslavice
1834
14
1844
13
1854
14
1864
6
1874
7
1884
18
1894
21
1904
11
1914
17
1924
15
1934
9
1944
12
1954
1964
1974
8
1984
10
1994
6
2004
7
2014**
6
Průměr za posledních 180 let
** do 20.9.2014
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Dlouhá Ves
4
2
10
5
4
7
5
6
6
5
2
5

5
1
2
0
2

Celkem
18
15
24
11
11
25
26
17
23
20
11
17
13
13
13
11
8
7
8
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SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
SDH Vrchoslavice pořádá v sobotu 18.10.2014
v dopoledních hodinách/ od 9,30-12,30/ sběr železného šrotu.
Z důvodu bezpečnosti a předejití možných krádeží žádáme občany,
aby sběr chystali až v sobotu, nebo ho v případě zájmu
odnosí přímo ze dvorů a zahrad členové SDH.
Předem děkujeme za spolupráci a podporu.
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Vítání občánků

Poznej Region - Zahájení ve Vitčicích
Občasník obce Vrchoslavice
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MŠ Vrchoslavice před výměnou rozvodů vody a po ní
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