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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje,
letos naposledy dostáváte do rukou Obecní zpravodaj. Ještě než se dostanu k závěrečnému
hodnocení roku, chci poděkovat všem občanům, že se zajímají o dění v obci a že přišli v tak
velkém počtu k volbám. Další mé poděkování patří novým zastupitelům, kteří do mě vkládají
důvěru a zvolili mě starostou. V roce 2012 jsem psal, že jsem nastoupil do funkce, na kterou
nejsou školy. Musím se Vám přiznat, že ty první roky byly opravdu velkou školou života. Školou,
která každým novým obecním záměrem pokračuje. Jsem za to rád a doufám, že se mi bude
i nadále dařit obec vést a reprezentovat dle představ našich občanů. Dále přeji zastupitelům, aby
se jim v práci pro obec dařilo. Věřím, že při jejich rozhodování bude vždy prioritou rozvoj obce.
A nyní už můžeme zhodnotit uplynulý rok. Netradičně začnu tím, co jsme nestihli. První věcí,
která nám chybí je slibovaná a zastupitelstvem odsouhlasená zastávka ve směru na Brno. Stávající zastávka bude přemístěná pod kostel ve směru od Němčic. A místo ní se vybuduje nová
dřevěná zastávka, stejná jako v Dlouhé Vsi. Během zimy bude zastávka připravená truhlářem
v dílně, a jak bude na jaře příznivé počasí, proběhne její instalace.
Druhou věcí, kterou jsme nestihli, je doplnění kanalizačních vpustí v místech, kde díky přívalovým dešťům nestíhají vpusti stávající. Materiál máme nakoupený a složený na obci, ale
bohužel jsme to už v letošním roce nestihli realizovat.
Jinak se nám naše plány dařily a daří plnit. Dokonce vlastními silami děláme i práce odborné,
na které bychom jinak museli najímat firmy. Důkazem je kompletní elektroinstalace na obecním
domě č.p. 32 (ve Dvoře), který obec koupila od státu a nyní ho s našimi zaměstnanci opravuje
tak, aby ho mohla pronajímat. V domě jsou kompletně udělány nové rozvody dešťové i splaškové kanalizace, nové rozvody vody a elektřiny. Je vyměněna asi polovina trámů ve střeše, do
které téměř 10 roků zatékalo.

Také je vyčištěný, vyztužený a zateplený strop. Nové omítky, nová okna, dveře a téměř dokončená nová koupelna. Zabetonovaná podlaha v kuchyni, chodbě, technické místnosti a koupelně. Připravena je již také kuchyňská linka, kterou jsme sehnali použitou a náš zaměstnanec
Karel Matoušek ji opravil a nachystal k dalšímu využití. S místostarostou jsme se pěkně zapotili,
když jsme v Přerově stěhovali z 5 patra obývací stěnu, kterou jsme dostali právě za vystěhování
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a odvoz. Místostarosta navíc ze starého domu věnoval ložnici a domácí vodárnu, tak že dům
bude obec pronajímat kompletně vybavený. S instalací elektrokotle, rozvodem vody a topení
nám pomáhá pan Kamil Hrtús. Ostatní práce se nám zatím daří realizovat vlastními silami.
Další stavební práce probíhají na naší faře. Ve dvou místnostech je osekaná omítka a vykopané staré podlahy. Je zde natažená nová elektroinstalace a příprava na nové omítky, novou
dřevěnou podlahu, dřevěné obklady. Zatím všechnu práci dělají obecní zaměstnanci, kterým pomáhá jeden zaměstnanec farnosti. Celkové náklady jen na materiál se budou pohybovat okolo
100 tis Kč. Veškeré finanční náklady jsou kryty ze sbírky a z peněz farnosti Vrchoslavice.
Věřím, že všechny tyto nasbírané zkušenosti využijí naši zaměstnanci při úpravách objektu
pohostinství u kostela, který obec vydražila a bude ho v příštím roce upravovat pro další využití.
Záměrem obce je v prostorách pohostinství vybudovat obchod a nad ním obecní byty. O využití
staré prodejny bude ještě zastupitelstvo jednat, zda bude využita pro služby, nebo zda se z ní
udělá další obecní byt.
O tom, že se v příštím roce chystáme na zateplení základní a mateřské školy a na kompletní
změnu topných systému jsem Vás už několikrát informoval. Vidíte, že plánů na příští rok máme
už více než dost.
Další věc, kterou musím zmínit, je brigáda na výsadbu stromků. Na této pracovní akci, se
i přes nepříznivé počasí, sešlo více než 60 dobrovolníků. Vysadili jsme více než 200 stromků, zahřáli jsme se u teplého čaje a na závěr jsme se příjemně pobavili u opékání skopového
a vepřových steaků. Tím se akce stala i společenskou a bylo vidět, že z ní všichni účastníci měli
dobrý pocit.

Podobnou událostí byla brigáda na úklid Zamlýní. Zde nás bylo zhruba 20 a za sobotní
dopoledne jsme stihli pohrabat a uklidit celý areál. To, že se brigád účastní rodiče s dětmi od
nejútlejšího věku, je dalším, možná tím největším přínosem. Učí se tak nezištně pomáhat, přiložit ruku k dílu a zkrášlovat své okolí. Věřím, že za pár let budou na tyto „společenské brigády“
chodit už i děti těchto dětí.
Jak tomu bývá zvykem, tak na závěr děkuji nejen místostarostovi, hospodářce, zastupitelům
a našim zaměstnancům, ale i všem dobrovolníkům, kteří se podílí na společenských, kulturních
a jiných akcí. Dále děkuji všem občanům, kteří nám pomáhají s údržbou veřejných prostranství,
a nebo obec reprezentují.
Na úplný závěr přeji všem krásné prožití předvánočního i vánočního času, šťastné a pohodové Vánoce, a abychom všichni do nového roku vykročili tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Poděkování
Další rok nám utekl jako voda a mě nezbývá než říct, že z pohledu obce to byl velmi úspěšný
rok. Nechci opakovat starostova slova a zabývat se výčtem oprav a investic, protože je vidíte
sami. Stejně tak se stačí podívat na rozpočet za 2014, případně na připravovaný pro 2015,
z nichž je patrný nárůst peněz do zvelebování obce. Jsou to nakonec „jen“ spravené cesty, vysázené stromy, opravené obecní domy a technika... Spíš bych se chtěl podívat za ta čísla, opravy,
akce a mrknout se zblízka do tváře těm, kteří za daným dílem stojí.
To že máme posekanou trávu, zametenou obec, vzorně upravené záhonky, ale i spravenou
školku, vylepšenou faru, vybudované vjezdy či opravenou budovu 32 a spoustu dalšího mají na
svědomí tito lidé:
Radim Vaculík, Karel Matoušek, Františka Balejová, Martin Šenfeld, Petr Zimen, Vít Ondrouch, Jiří Ferfecký, Marcela Hudcová a Renata Majzlíková.
Nedá mi nevzpomenout na den dětí, pořádaný obcí ve spolupráci s mysliveckým sdružením,
který se jako vždy vyvedl a stál na celé řadě obětavců – Jarce Kvasničkové, Tomovi Brabcovi,
Ludmile Vozihnojové, Jarce Barnetové, Renatě Karnetové, Evě Zmeškalové, Erdovi Zemanovi,
Katce Vosičkové, Kubovi a Štěpánovi Vozihnojovi, a celé řadě myslivců. Krásné požehnání kapličky panem farářem Stroganem měla pod palcem Adka Palíšková, stejně jako MDŽ, poetický
večer, „bylo nebylo“ a téměř i vše ostatní. Kronika nám vzkvétá a bytní také díky Adélce Palíškové. A když jsme u tohoto jména je nutné poděkovat i Frantovi Králíkovi, který spoustě obecních
akcí přidává ten správný punc.
Roznášku obecních tiskovin nám nezištně dělá Martina Fialková. Kaplička v Dlouhé Vsi je
pod taktovkou paní Marie Kraváčkové. Sbor pro občanské záležitosti skvěle zastává paní Alena
Králíková s paní Blankou Hubenou. Krásu okolí zastávky v Dlouhé Vsi má na svědomí pan Adolf
Wacík.
Za báječným mikroregionálním putovním táborem a strašidlením je potřeba vidět Evu Baškovou a její kamarády.
Obecní výlet byl letos směrem na Bunč a do Modré a připravili vám jej Jarka Kvasničková
a Dušan Svozílek.
A pokud se těšíte na zpívání u stromečku, vězte že za ním stojí Jarka Kvasničková, rodina
Cäsarových a především kapela vedená Tondou Bartošíkem.
No a za vším děním zpravidla vězí i náš starosta Dušan Svozílek - takže i jemu patří dík
stejně jako všem na které jsem si nevzpomněl, třeba ti co přiloží vždy ruku k dílu, aby naše obec
byla krásnější.
Tomáš Zmeškal
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Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 3.11. , 16.11.2014 a 16.12.
Byla přijata tato usnesení:
dne 3. 11. 2014
- ZO schválilo volbu starosty veřejným hlasováním.
- ZO schválilo UVOLNĚNÝ výkon funkce starosty obce Vrchoslavice, pro volební období 2014-2018.
- ZO schválilo pro volební období 2014-2018 uvolněným starostou Ing. Dušana Svozílka.
- ZO schválilo neuvolněným místostarostou Ing. Tomáše Zmeškala.
- ZO schválilo tříčlenný finanční a kontrolní výbor.
- ZO schválilo do finančního výboru předsedu Vladimíra Rubana, členy Jaroslavu Adamcovou a Kateřinu Ličkovou a do kontrolního výboru předsedu Jana Zimena, členy Františka Škrabala a Jiřího Karneta.
- ZO schválilo dodatek č. 6 k nájemní smlouvě č. 612 se Zemědělským obchodním družstvem AGRISPOL.
- ZO schválilo smlouvu o zřízení věčného břemene č.:PV-014330029987/001.
- ZO schválilo kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření.
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.9.
- ZO schválilo pořídit 8 řetězů 20m dlouhých v bílé barvě a osadit je na smrk vedle Krčkových naproti OU
dne 16. 11. 2014
- ZO obce schválilo zúčastnit se dražby pohostinství a komerčních prostor v obci Vrchoslavice parcelní čísla 359, 360, 361 a budovy č.p. 22 a 102 a nabýt touto aukcí vlastnictví k uvedeným nemovitostem. V souvislosti s rozhodnutím o nabytí těchto nemovitosti
ZO pověřuje starostu uzavřít smlouvy o úvěru:
a) na nákup uvedených nemovitostí
b) na opravu uvedených nemovitostí v celkové výši do 4 milionů Kč.
Zastupitelstvo 16.12. bylo až po uzávěrce tohoto Zpravodaje a proto se je dozvíte
v dalším čísle

DOTACE
Přijaté
V minulém zpravodaji jsme zveřejnili seznam dotací poskytnutých Olomouckým krajem. Tento
výčet je třeba doplnit
- v rámci programu péče o krajinu v roce 2014 - Program pro zlepšení dochovaného přírodního
a krajinného prostředí poskytlo Ministerstvo životního prostředí dotaci ve výši 106 856,- na výsadbu sromků kolem Pavlůvky a obnovu polní cesty od kravína ke křížku.
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Poskytnuté
Seznam podpořených místních spolků a občanů v roce 2014
Příspěvky a dary
TJ Sokol Vrchoslavice 1946
100 000
Na provoz oddílu
Vrchonet
15 000
Na provoz
Myslivecké sdružení
5 000
Dětský den
TJ Sokol Vrchoslavice
115 000
Provoz a údržba sokolovny
Tomáš Svoboda
3 000
Startovné v soutěži
SDH Vrchoslavice je podporováno prostřednictvím JPO přímo z rozpočtu obce. Mimo jiné byla
v letošním roce provedena oprava vozidla CAS 25 - Škoda 706 RTHP ( Trambus). Zakoupena
zásahové obleky a obuv za 31953,- Kč. Zaplaceno školení na obsluhu motorových pil (22 478,Kč). Celkové náklady na JPO byly v letošním roce 130 tis Kč. V tom jsou zahrnuty dotace od
olomouckého kraje ve výši 18 tis. Kč.
Ing. Dušan Svozílek

Z farnosti Vrchoslavice
Letošní kalendářní rok začal, jak už se
zmiňovalo v loňském vánočním čísle zpravodaje, předáním žezla hodinářského správce panem Kroupou nováčkovi v této oblasti
Honzovi Zimenovi. Jak se Honzovi jeho prvním služebním roce dařilo udržovat přesný
čas na dominantě Vrchoslavic jste mohli, milí
čtenáři, posoudit sami. Kromě toho se pustil
společně s bratrem Petrem do čištění okapů,
které byly zaneseny jak náletem, tak holubím
trusem. Tato práce byla až doposud parketou pana Mičky, který je výškách jako doma.
Další „chlapská“ údržba kostela a fary ale na
jeho bedrech leží stále. Nejen on, ale i další
lidé přesně ví, co znamená přísloví „Práce,
jako na kostele“. Na úklidu a zvelebení kostela mají největší zásluhy paní Eva Marečková,
Jaroslava Hrabčíková a v neposlední řadě
paní Iva Popová, která i přes letošní zdravotní problémy stále na zahrádce pěstuje květiny pro výzdobu kostela. Květinami na výzdobu
přispívají dle možností i další farníci a občané obce.
Žehnání kapličky, mimořádnou farní událost tohoto roku, jsme vzpomínali už v letním
čísle zpravodaje. Nejen teď, v adventní době, opravená a požehnaná kaplička zdobí srdce
Dlouhé Vsi a snad se občané když okolo ní prochází trochu zamyslí a zpomalí rychlé životní
tempo. I letos proběhly, už pravidelné akce - slavnost Božího těla v červnu a zářijová Hodová
mše svatá.
Že v kostele proběhla a stále probíhá sbírka na opravu místní fary jste se dověděli od
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farníků, kteří ochotně obešli obec, informovali občany o finanční situaci farnosti a požádali
o příspěvek. Díky Vám všem, milí občané, kteří jste přispěli se vybralo přes 32.620 Kč. Tyto
peníze pokryly náklady na část materiálu potřebného na opravu přízemních dvou místností
na faře. Patří Vám za to velký dík. V sousedních Vitčicích občané přispěli částkou přes 8.390
Kč.
V příštím roce, až bude první etapa oprav na faře dokončena, je v plánu uskutečnit pro
občany setkání, chceme-li něco na způsob dne otevřených dveří, jako formu poděkování
za finanční příspěvky. Na vlastní oči se budete moci přesvědčit, v co se peníze ze sbírky
proměnily. Nyní jsou prostory fary stále ještě staveništěm, takže termín ví snad jen Pán Bůh.
Renovuje se podlaha, vysušuje zdivo, dělá se generálka elektrorozvodů, odvádí se dešťová
voda… Postup prací navazuje na rozpočet a finanční možnosti. Sbírka probíhá stále a bude
probíhat, než se stavební práce na faře dokončí, protože rozpočet na první etapu je přes
100 tis Kč .
Díky velmi dobré spolupráci s obecním úřadem se daří držet svižné pracovní tempo
a pokud budou peníze na materiál vypadá to, že by mohlo pokračovat i v příštím roce. Je čas
poděkovat i za tuto nezanedbatelnou pomoc, které se dostává od pana starosty, místostarosty i obecních pracovníků.
Farníci

Slovo faráře
Ať to některým může připadat neuvěřitelné, ale vánoce jsou opět přede dveřmi. Možná ne jeden z vás si
povzdechne, jak ten čas rychle letí a uvědomí si, že bude
zase o rok starší.
Ovšem úplně jinak vnímají běh života děti. Jim se vše
táhne. Oni otevírají každý den adventní kalendáře a nemohou se dočkat, až bude pro ně vysněný Štědrý den.
Ale zkusme zůstat u té otázky: proč dětem se to tak táhne a nám dospělým to tak letí? Odpověď by mohla být
v tom, že děti žijí v neustálém očekávání, těšení se na
něco. Až budu velký a budu moci to či ono, až vychodím
školu, až pojedu tam či onam, až budou Vánoce. My dospělí už jsme se těšit zapomněli. Už se nám staly svátky stereotypní a možná jsou
i takoví, kteří se těší, až bude po svátcích. Měli bychom se znovu učit: těšit se, očekávat.
Proto nám církev předkládá dobu adventní, která v dnešní moderní společnosti jde
proti proudu. Advent je období, kdy by neměli zaznívat koledy, neměla by být ještě předvánoční výzdoba, protože toto všechno by mělo být aktuální až od večera štědrého, dne
kdy se začínají v církvi slavit vánoce – Narození Ježíše Krista, které se uskutečnilo před
více než dvěmi tisíci lety.
Ale jak všichni dobře víme, svět okolo nás má vánoce teď. Ze všech stran se nás
hrnou koledy a vše bude vrcholit a zároveň končit Štědrým dnem. Trend, chtít všechno
hned, se projevuje i ve všech oblastech života. Např. mladí lidé než vstoupí do manželství (pokud vůbec dnes vstoupí?), tak už dopředu jako manželé žijí. Dříve se to vnímalo
jako nemorální, dnes u naprosté většiny pravidlo. Mnoho dětí už by chtělo být dospělými,
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protože v tom spatřují určitou nezávislost. Asi bychom našli i další příklady. Problém je
v tom, že neumíme čekat. Měli bychom si uvědomit, že všechno má pod nebem svůj
čas. Je čas dětství i čas dospělosti, čas učení se i čas naučené využít, čas chození i čas
manželství, čas adventu i čas vánoc atd. A nesmí se zaměňovat jedno období za druhé,
protože každé má nás něčemu naučit, někam nás posunout.
O co nám má jít v adventním období? K čemu nás vybízí? Především k obnovení
vztahů a to vztahu k Bohu, pokud jsme věřící, a vztahů mezi lidmi. Starozákonní prorok Izaiáš píše: ať národy zkují své zbraně v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Což
symbolicky vyjadřuje, že máme proměnit své srdce. Pracovat na tom, abychom odstranili ze svých životů hněv, nedůvěřivost, pomluvu, škodolibost a naopak vnesli do svého
života více laskavosti, trpělivosti jeden k druhému, abychom se učili pokládat druhého
za lepšího, než jsme my samy (jak říká sv. Pavel). Proto je důležité, abychom odstranili
ze svého života sobectví a nezkoumali neustále jak se lidé chovají k nám, to stejně moc
neovlivníme. Spíše ovlivníme to, jak my se budeme chovat k lidem okolo nás a jestli
mezi ně budeme vnášet pokoj, pochopení, úsměv, či protichůdné projevy. Vždyť všichni
se chceme cítit ve společenství lidí dobře. Ať už na prvním místě doma, v práci, či kdekoliv jinde. Právě v adventu je doba příhodná, abychom se o to začali snažit my samy.
Co zaséváme, to sklízíme. Zaséváš-li lásku, budeš sklízet lásku, zaséváš-li nedůvěru,
nelaskavost, zlobu, sklidíš totéž.
Milí přátelé, je to právě dvacet pět let od tzv. sametové revoluce, kdy se naše země
vydala na cestu od nesvobody ke svobodě. Křesťané vědí, že Izraelský národ si musel
projít podobnou cestou, když jej Mojžíš vyvedl z Egypta, kde byli otroky, do pouště.
Pouští procházeli dlouhých čtyřicet let, aby se naučili svobodně žít. Častokrát reptali
vůči Mojžíšovi, proč jsi nás vyvedl sem do pouště, abychom tady pomřeli hladem a žízní.
V Egyptě jsme byli sice otroky, ale měli jsme hrnce masa. To není jen obrazem našeho
reptajícího národa, ale každého z nás. Žít podle Božích pravidel (desatera, evangelia),
opustit své zlozvyky není vůbec jednoduché, a proto se nám do toho nechce. Ale ten
kdo překoná tuto počáteční nechuť a vytrvá, ten se ve svém životě a ve svých vztazích
posune k něčemu krásnějšímu a kvalitnějšímu.
Milí přátelé, přeji vám radost z Narození Ježíše Krista, která bude pramenit
z dobře prožitého adventu. Ještě vyprošuji požehnání všem, kdo jste přispěli na
opravu naší fary. Snad se nám dobré dílo podaří a vaše fara bude sloužit nejen
farníkům, ale i vám všem.
P. Tomáš Strogan

Nezáviďme si a budeme mít všichni dost
Rozhovor ve vánočním vydání Obecního zpravodaje Vám představí spoluobčana
pana Bohumila Mičku. Většina občanů ho zná jako aktivního zahrádkáře, organizátora
a iniciátora zahrádkářských zájezdů, přednášek a školení. V minulosti pořádal besedy
o cestování a výživě. Vyučil se jako stolař, brzy odešel pracovat do uhelného dolu Petr
Cingr v Ostravě, následovala práce v armádě ČSR. Tam se dostal k letectvu jako palubní radiotelegrafista a navigátor. Po odchodu z armády se přeškolil na svářeče kovů.
Kombinace státní svářečské zkoušky a znalostí radio a elektrotechniky ho přivedla k jeho
poslední profesi výškového montéra.
Občasník obce Vrchoslavice
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Prořezání vysoké hrušky pro něj není problém ani
dnes, v jeho 83 letech. Letošní operace oka a následná
rekonvalescence mu zabránila napsat do vánočního vydání Obecního zpravodaje tradiční zprávu o činnosti zahrádkářů ve Vrchoslavicích. Dohodli jsme se tedy, že letos
namísto článku napíšeme rozhovor. A protože pan Mička
toho v životě hodně procestoval, poznal a zažil, už na začátku se dá tušit, že témat k povídání bude víc.
AP: Jste považován za starousedlíka, jak by taky ne
když ve Vrchoslavicích bydlíte od r. 1959. Po tolika letech už musíte Vrchoslavice považovat za svůj domov.
V seznamu přistěhovaných z roku 1959 jsou jako Vaše
předchozí bydliště uvedeny Postoloprty v Čechách.
Vás přízvuk bych ale tipovala spíš na Jižní Moravu?
BM: Váš postřeh je velmi dobrý. Do Vrchoslavic mě
vítr přivál z Postoloprt, kde jsem působil v armádě. Mojí
rodnou obcí je Kuželov v okrese Hodonín. Já bych to jen
málo doplnil. Když si promítám svůj život zpětně zjišťuji,
že doma jsme tam, kde máme svoji rodinu. Kdykoli jsem
se vracel ze služební nebo pracovní cesty, bylo to vždy
domů, k rodině. Do pevného rodinného zázemí. Chce
to udržet si dobré vztahy, vědět že ho někdo očekává.
Bohužel v dnešní době se rodinný život nebere vážně a následky jsou neradostné.
A na závěr musím dodat, že každý má svůj rodný kraj kde zůstávají přátelé, kde je doma
i v přírodě.
AP: Když jste se přestěhoval na Hanou, co Vás nejvíc na zdejším kraji, lidech
a životě překvapilo? Srovnejte život na v severních Čechách, na Jižní Moravě
a na Hané…
BM: Pokud žijete s více lidmi ze všech končin naší země tak zjistíte, že dřívější krajové rozdíly se vytrácejí. Už to není, jak bývalo za formanské slávy. Je příjemné slyšet
bodrou řeč různých nářečí, i když t dnes najdete už jen v odlehlých vesnicích. Moraváci
říkají že Češi zpívají, hlavně okolo Prahy a Plzně. Češi to samé říkají o nás.
Životní podmínky a způsob života je srovnatelný v nížinách a ve vyšších polohách
jak na Moravě, tak v Čechách. V nížinách, jako i tady na Hané, mám dojem, že lidé jsou
uzavřenější, na horách více přátelští.
AP: Vaše křesní jméno Bohumil – Bohu milý - je přímo předurčeno k tomu,
abyste se kromě zahrádkaření, ovocnářství a vinohradnictví věnoval i práci pro
církev. V rámci chodu farnosti a údržby kostela jste nepostradatelný člověk. Kdy
jste začal pečovat o kostel, jak jste se k tomu dostal?
BM: Snažím se, abych svým jmenovcům dělal čest a naplnil tak i duchovní význam
tohoto jména.
Pomoc s chodem fary a kostela přirozeně vyplynula, když otec Kotek potřeboval
pomoci s údržbou naší svatyně. Začalo to opravou větracího křídla v okenním rámu,
pokračovalo to pak přípravu uhlí a dřeva na zimu, velkou opravou střechy na faře, asis10
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tencí při opravě varhan, dál pak opravou věže a později i střechy na kostele. Bylo třeba
zpracovat vyřazené dřevo na topení. To byla práce velká. Pro tu jsem získal pomoc i od
několika farníků, kteří nezištně pomohli. Do práce se zapojily i ženy při umývání oken a
úklidu.Všichni jsme si byli vědomi toho, že škola, kostel, fara, hospoda a obecní úřad
representují obec a jsou její vizitkou. Tak to bylo, je a snad i v budoucnu bude.
AP: Vaše profese montéra Vám umožňovala pohled na svět z pěkné výšky.
O své práci vyprávíte s láskou. Jak jste se k ní dostal?
BM: Moje poslední profese je montér anténních zařízení. Dostal jsem se k ní přes
stolařské řemeslo, práci na dole, práci u letectva v armádě. Díky svářečskému průkazu,
znalosti radiotechniky a elektrotechniky jsem se propracoval až ke své poslední profesi.
Práce to byla většinou ve volné přírodě s malou skupinkou spolupracovníků na malých,
středních a vysokých stožárech, konstrukcích od 20m výšky až do 355m, jako např.
v Českém Brodu, na Pradědu, v Černé Hoře a dalších. Přitom člověk měl možnost pozorovat celý rok blízkou přírodu. I tu vzdálenější. Třeba na Kleti v Jižních Čechách jsem
měl možnost dovědět se celou řadu zajímavých informací o hvězdách od Ing. Mrkose.
AP: Práce vás zavála až do daleké Číny kde jste v osmdesátých letech strávil
několik měsíců. I dnes, kdy můžeme sledovat dokumentární filmy z celého světa,
je k dispozici nejrůznější literatura, internet atd., je pro nás čínská kultura exotickou. Natož v době kdy jsme žili v informační izolaci socialistického státu. S jakými
lidmi jste se tam setkával? Poznal jste život ve městech, na vesnici? Co Vás nejvíc
poznamenalo, oslovilo?
BM: Čínská kultura i mentalita se velmi liší od té naší. Je nutné si ale uvědomit, že
jsem byl v Číně, v Pekingu v osmdesátých letech. Klid, pořádek i nepsaný řád je tam nutné dodržovat, aby nenastal v tom velkém počtu lidí, v nejlidnatější zemi světa, zmatek.
ČLR přímo sousedí se 14 zeměmi. Má suchozemskou hranici o délce 22 800 km
a nejvíce sousedů ze všech států světa. Mnoho měst má víc obyvatel, než celá naše
republika. Např. Šanghaj 23 milionů, Peking 19,5 milionů, Tchien-T´in 12 milionů, Šen-Čen 10,5 milionů. Země je rozdělená do 22 provincií, dvacátou třetí je ostrov Tchaj-wan,
přestože jej Čína fakticky neovládá.
Ve městech měli tehdy dopravní tepny šesti-proudé, k tomu si představte ještě dva
pruhy pro jízdní kola, která mají poznávací značku, podobě jako u nás auta. Rychlost
jízdy aut se pohybovala jen okolo 40km/hod, ale pokud byla možnost i 100km/hod.
Klidně i ve městě. Jízdní kola byla tehdy jedním z hlavních dopravních prostředků.
V obchodech a na ulicích byl velký výběr zboží. V supermarketech najdete oddělení pro
muslimy, budhisty, křesťany, pro různé skupiny lidí, pro různá vyznání. Bylo zajímavé
pozorovat, jak třeba suší prádlo. Mezi stromy podél frekventované silnice, odkloněné od
obytné čtvrti, byly natažené šňůry a celou noc na nich viselo prádlo až do uschnutí. To je
u nás naprosto nepředstavitelné. Zkrátka tam se nekradlo.
Světoznámé památky – člověk zůstane stát v němém úžasu, nemá slov pro obdiv
té nádhery. A když navštívíte-li čínské divadlo připadáte si jako pohádce. Souhra barev,
písní, mluveného slova je podmanivá.
AP: Co Vám, při obytu mimo naši zemi, nejvíc chybělo?
BM: Před odjezdem, z tehdy socialistického Československa, jsme byli upozorněni,
že se v cizině nesmíme s nikým navazovat kontakt ani přátelský rozhovor. To bylo velmi
Občasník obce Vrchoslavice
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citelné omezení při našem pobytu. Chybělo
spojení s domovem a nebylo dovoleno kontaktovat místní lidi.
AP: Nejsilnější zážitek z Číny?
BM: Tři měsíce, které jsem v Číně pobýval, jsou krátká doba na splnění povinností, zadaného úkolu, poohlédnutí se
po památkách, vnímání okolí kolem sebe
a poznání obyvatel. Spousta zážitků přicházelo každý den a najednou byl konec.
Přestože to tak rychle uteklo, dodnes vzpomínám na utopeného, asi čtyřletého chlapce, kterého evropská nemocnice prohlásila
za mrtvého. Tradiční čínská medicína jej
však vrátila rodičům zcela zdravého. To byl
pro mě opravdu silný zážitek.
AP: Ve svých článcích o zahrádkaření často ponoukáte ke zdravému životnímu stylu, využívání darů přírody
a k prevenci. Západní medicína dávno
přiznala že většina chorob má psychosomatickou podstatu. Pamatujete ještě
lékaře, kteří pacienty nejen léčili, ale i
uzdravovali? Lékaře, od nichž pacienti neodcházeli s receptem v ruce ale s úsměvem na tváři? Rodinné doktory, kteří znali celou rodinu od stařenky až po prastrýce? Jak často jste v dětství chodil k lékaři?
BM: Doktora jsme měli 7 km přes kopec. Když jsem ho jednou potřeboval, tak než
jsem k němu přišel, byl jsem zdravý. Pan doktor Pšenička potom na napsal lístek „Dejte
mu nažrat“, jak bylo jeho častým zvykem. Pak jsem doktora potřeboval ve dvaceti letech.
Utrpěl jsem tehdy těžký úraz na kole, léčili mě všelijak, doktor se ke mně dostal za 28
hodin, když jsem byl z nejhoršího venku. Přesto jsem se z úrazu vyléčil bez následků.
Domácím lékařem, pro nás všech 8 sourozenců byla naše máma, nebo místní porodní
bába. Máti znala bylinky, které nám pomáhaly, když bylo třeba. Učila nás jak je sbírat,
sušit, uchovat i užívat. Přesto všechno si pana doktora Pšeničky velmi vážila.
AP: Váš synovec je lékař, ale věnující se alternativní medicíně. Jaký je Váš
vztah k dnešním lékařům?
BM: V matčině duchu pokračovala už sestra. Její syn pak taky nastoupil na tuto
cestu. Vystudoval medicínu v Hradci Králové. Nastoupil jako vojenský lékař. Zajímala jej
i léčba bylinami. Po roce 1989 odjel do USA, kde vystudoval homeopatii. Tak pokračuje
v rodové tradici. V dnešní době je důležité získat vzájemnou důvěru. Lékaři dokážou vyléčit tolik nemocí, kolik jim to počítačový systém a jejich znalosti využití počítačů dovolí.
AP: Často Vás můžeme potkat na jízdním kole. Považujete jej jako dopravní
prostředek, nebo si dokážete udělat i bezcílnou projížďku?
12
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BM: Nejsem výjimkou mezi důchodci a tudíž nemám čas jako všichni ostatní. Kolo
požívám jako dopravní prostředek k urychlení přesunu. No a taky trochu proto, abych
zamaskoval závady obou svých kolen. Musím je už trochu šetřit. Všeobecně souhlasím,
že jízda na kole prospívá zdraví. Kdo přestal pracovat na zahrádce, zatěžuje svoje svalstvo rovnocenně jízdou na kole. Nevyužité svaly rychleji stárnou. Obdobné je to s naším
mozkem.
AP: Co byste doporučil ke zklidnění duše? Máte osvědčený recept na věčný
úsměv na tváři?
BM: Být prostě principál. Třeba takový klaun se směje i když smutný odchází. Brát
život tak, že i prodělek je obchod, jak říkají židé. Člověk musí žít v naději, že bude líp.
Co doporučují odborníci? Zbavit se všech negativních vlastností, které nám odebírají
velké množství mentální energie. Úsměv je potrava pro duši a zdroj kladné energie. Být
k lidem laskavý, přívětivý, ohleduplný nejen k nim, ale i ke zvířatům, rostlinám a celé přírodě. Být poctivý a nepodvádět. Moje máti hledala posilu ve víře a v kostele. A všechny
těžkosti překonávala se zpěvem na rtech, na každé trápení měla písničku. No jo, ona
se narodila ještě v předminulém století. Zkusme to i dnes! Nezáviďme si a budeme mít
všichni dost. To je i čínská mentalita budovaná na myšlence Taoismu.
AP: Dnešní hospodyňky, většinu dříve běžných surovin, rovnou nakupují.
Doba nás tlačí rychle nakoupit, rychle připravit a rychle sníst. Požadujeme, aby
jídlo bylo chutné ale přitom trvanlivé. Potravinářské koncerny se našim nárokům
ochotně přizpůsobily. Vynalezly nové receptury a v obchodech je z čeho vybírat
- od polévek, jež jsou hotové za dvě minuty bez vaření, až po svíčkovou omáčku,
kterou stačí povařit v trošce vody. Málokdo si ale uvědomuje, že tyto přednosti
jsou vykoupeny celou řadou nevýhod. Vy si většinu surovin do kuchyně pěstujete
na zahrádce. Myslíte si, že toto může lidstvo přežít?
BM: K tomuto bych rád dodal, že i technika jde nebývalým tempem někam dopředu
a my nevíme, jestli je to správným směrem nebo do záhuby. Jsme vtahováni do chemického zdraví. Zatím to vychází dosti pozitivně, protože díky chemii a jejím objevům lze
taky léčit. Potraviny se upravují, vedle toho se ale nabízí alternativa, která jde ruku v ruce
se skalními zahrádkáři a některými farmáři.
Navzdory znečištění ovzduší, vod, závadným potravinám se prodlužuje průměrný
věk a některé nemoci skoro vymizely.
AP: Máte obdivuhodnou kondici a zdraví. Co je podle Vás nejdůležitější aby si
člověk užil ve zdraví i podzim svého života?
BM: Tělesné zdraví je závislé na zdraví duše a ducha. Směřuje-li duch k nepravostem, může to dušičku uspokojit a lidé jsou pak klidní. I ve své nenávisti ke všem
ostatním, považují tyto nepravosti za normální. Nemají výčitek svědomí a mají pocit, že
dožívají svůj další život v pohodě. Toto je ovšem duch nezdravý. Žít zdravý život znamená mít úctu ke společnosti, všemu tvorstvu a celé přírodě.
AP: Ve sdělovacích prostředcích se pořád proti něčemu bojuje – dokonce už
i proti stárnutí. Lidé nechtějí ubývání sil rozumět a čekají pomoc od medicíny.
Vznikl dokonce vědecký obor anti-aging medicína (medicína proti stárnutí). Tedy
ne lidem pomoci vyrovnat se s něčím, co je naprosto přirozené, ale vnutit jim prášObčasník obce Vrchoslavice
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ky, udělat ze stárnutí nemoc. Nezdá se Vám to proti přírodě? Vy jste stále ještě
vitální a výkonný člověk, který mnohdy dokáže fyzicky zvládnou víc než mnozí
čtyřicátníci. Musel jste se ale setkat už s něčím, na co Vaše síly nestačí. Jak se s
tím vyrovnáváte, co vám pomáhá to překonat?
BM: Snahu o prodloužení života můžeme vyčíst už v dávném věku. Způsobů bylo
hodně. Až jeden moudrý člověk na otázku jak si prodloužit život odpověděl „Nezkracujte si ho“. Toho můžeme dosáhnout chemickou cestou pomocí lékařské vědy, nebo
vlastním úsilím v udržování životosprávy. Nepřepínat své síly, být střídmý v jídle, mít
neustále veselou mysl a radost ze života v každé jeho etapě. V mládí naplno využívat
rozkvětu, a v dalších etapách přicházejí jiná pozitiva, kterých je třeba využít. A až doputujeme k tomu konci, máme se ještě vracet? Už jsme byli svědky, kdy člověk chtěl
zasáhnout do Stvořitelova díla a vždy to skončilo fiaskem. Raději se nechme překvapit,
co bude dál.
AP: O letošním zahrádkářském zájezdu čtenáři už četli v předchozím čísle
Obecního zpravodaje. Prozradíte, na co se můžou zahrádkáři a občané Vrchoslavic těšit v příštím roce?
BM: O zájezdu v příštím roce bude rozhodnuto až po výroční členské schůzi, která
proběhne jako vždy v zimních měsících, kdy si zahrádkáři můžou dovolit schůzovat.
Obecní zastupitelstvo naši činnost podporuje. Jde o to využít toho. A organizačně to
zvládnout.
AP: Co byste popřál čtenářům do nového roku?
BM: Stálé zdraví, dále abychom si vzájemně přáli to nejlepší, s úsměvem na tváři si
dovedli vzájemně odpouštět a příští rok prožili v lásce a pochopení.
AP: Děkuji za rozhovor a za čtenáře Obecního zpravodaje Vám přeji taky stálé
zdraví a úsměv na tváři, který je pro Vás tak typický.
Když se s panem Bohumilem Mičkou loučím při našem posledním sezení, dostávám
pro Váš, milí čtenáři ještě vánoční dárek, v podobě receptu na šalvějový čaj. Šalvěj
většina čtenářů zná a používá ke kloktání. Zkuste, jak Vás vzpruží fermenty obsažené
v šalvěji, které získáte při tomto postupu:
Šalvějový čaj
½ l vařící vody
1-2 lžíce šalvěje lékařské (Salvia officinalis) - max 3 minuty povařit, odstavit
Přidat :
Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), Mátu peprnou (Mentha piperin), Meduňku (Melissa officinalis).
Přidané byliny už nevaříme, necháme jen 10 minut vyluhovat.
Dočítám polohlasně recept, a než stihnu poděkovat, pan Mička jakoby mimochodem doplňuje k bylinkám z hlavy latinské názvy a další možné využití jejich
účinků. Ale to už je téma na příští povídání. A množná ne jen jedno.
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Základní škola
Vážení čtenáři,
před rokem jsem vás seznámila s děním ve škole ve školním roce 2013/14, ale jen
do konce roku 2013.
Akce do konce školního roku- do 27. června 2014
- zápis do 1. ročníku: zápisu se zúčastnilo 6 dětí
- kulturní akce: - velmi zdařilý výchovný koncert ZUŠ v Němčicích
- plavecký výcvik v rozsahu 9 lekcí 1x týdně /únor - duben/, na konci plaveckého výcviku žáci obdrželi za splnění plaveckého limitu Mokré vysvědčení
- navštívili jsme muzeum v Kroměříži a shlédli program s tradicemi -Velikonoce na
Hané
- fotografování: tradiční foto prvňáčků Můj první školní rok a foto na konci školního roku
- Den matek: žáci připravili maminkám dárky a předvedli hezký program, který nacvičili
se všemi učitelkami
- Škola v přírodě: proběhla v RS Malá Morávka, v krásném prostředí, kde si 28 dětí
užilo 5 krásných dní na zdravém vzduchu s pěšími túrami, zajímavou besedou
s místním myslivcem, který nejen slovně, ale i názorně zasvětil děti do tajů myslivosti
Červen byl na akce bohatý:
- 1.6. Den dětí jsme si oslavili při soutěžích a hrách
- dopravní značky v teorii a praxi si žáci zopakovali na dopravním hřišti v PV
- první pomoc s praktickými ukázkami si žáci vyzkoušeli v pořadu ČČK z Prostějova,pro veliký zájem dětí jsme tento pořad letos objednali už celkem 3x , 1.-3.díl
- školní výlet jsme letos nasměrovali do strašidelného hradu Draxmor a pak navštívili
Šiklův mlýn s atrakcemi a programem
- 27. června jsme slavnostně ukončili školní rok
Výsledky celoroční práce a učení jsme zhodnotili na vysvědčení. Z 28 žáků prospělo
s vyznamenáním 25žáků, 3 žáci prospěli.
V novém školním roce 2014/15 proběhly následující akce:
- Den otevřených dveří: rodiče se přišli podívat do výuky v 1. a 2. ročníku
- dopravní hřiště v Prostějově: absolvovali žáci 3. + 4. ročníku
- akce OÚ: Rozsvěcování stromečku: Povídání o jménech připravila se svými žáky
p. učitelka Mgr. L. Štarhová, p.vychovatelka I. Baláková nacvičila s dětmi ve ŠD tanečky s překvapením
- mikulášskou besídku jsme opět prožili 4. 12. ve škole, převlečeni za čertíky nebo
andílky s krásnou nadílkou, ve spolupráci s DDM Orion Němčice n/H.
Školní rok 2014/15 byl slavnostně zahájen za přítomnosti hostů, starosty ing. D. Svozílka, a rodičů prvňáčků. Do 1. ročníku nastoupily 3 žákyně. V tomto roce nedošlo ke
změně organizace školy. Škola zůstala dvojtřídní se spojenými ročníky 1.+ 2. ročník
v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé třídě.
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Počty žáků: 1. ročník 3 žáci, 2. ročník 7 žáků , 3. ročník 9 + 1 žákyně se i v tomto
školním roce individuálně vzdělává v zahraničí /, 4. ročník 5 žáků. Celkem 24 + 1 žák.
Letos jsme opět splnili zákonný požadavek na počet žáků ve třídě a nemuseli jsme žádat
zřizovatele OÚ o povolení výjimky z počtu žáků.
Do školní družiny je přihlášeno 24 žáků. Činnost ŠD spočívá v činnostech sportovních, zájmových a odpočinkových.
Žáci mohou ve škole pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost.
Jedná se o Angličtinu /17 žáků/, který vede p. uč. Mgr. Lenka Štarhová , Šikulky / 7 žáků /
vede p. Jana Bartošíková. Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou DDM Orion Němčice n/H.
Poděkování - všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci
a iniciativu, pěkný vztah k dětem a žákům
- rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
- zřizovateli OÚ- za výbornou spolupráci, zajišťování oprav drobného i většího rozsahu, dále pak finanční podporu včetně příspěvků na žáky školy /vánoční balíčky,
příspěvek na ŠvP, v celkové hodnotě 1.000,-Kč na žáka/
- zaměstnancům OÚ za péči o okolí školy, sekání trávy a řešení drobných oprav
- vedení a pracovníkům DDM Orion - za spolupráci na Mikulášské besídce
- MěKS v Němčicích za nabídku kulturních akcí
- ZUŠ v Němčicích za spolupráci a kulturní zážitky
Každý rok na tomto místě vyslovuji našim žákům pochvalu za kladné chování.
V letošním školním roce musím napsat, že se naši žáci chovali opravdu slušně slušně,
vcelku bezproblémově. A bylo vyslyšeno naše přání z minulých let, ztlumit „ volume“.
Jinak ke slušnému chování žáků přispívá rodinné prostředí naší školy, přátelský
přístup učitelek, vychovatelky i pracovníků školy a v neposlední řadě i správná výchova
ve vašich rodinách - milí rodiče. Celkově lze říci, že máme pořád hodné dětičky. A za to
vám, milí rodiče, patří velký dík.
Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?
Vánoční besídka s programem: u ozdobeného stromečku si žáci předají dárečky, dostanou dárek financovaný OÚ, zazpíváme koledy a popřejeme si pěkné vánoční prázdniny.
Pak vás všechny srdečně zveme do kostela dne 25. 12. 2014 v 18:00 hodin, kde žáci
opět po roce vystoupí. Program v podobě vánočních koled připravila p. E. Marečková
za doprovodu p. Gazdaka. Přijďte si zazpívat krásné vánoční koledy.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv: radostné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
v novém roce 2015.
Mgr. Ilona Vašinová
ředitelka školy
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SDH Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
od vydání posledního občastníku už uběhl nějaký ten
měsíc. Rádi bychom Vám
přiblížili činnost SDH za posledních pár měsíců.
Dne 27. 9. náš sbor
uspořádal tradičně netradiční hodové klání v areálu Zámlýní, zúčastnilo se celkem
7 družstev. Počasí bylo luxusní a my se bavili při zdolávání
připravených soutěží (skládáni puzzle, záchranářský
slalom, střelba vzduchovkou,
pivní štafeta a bowling). Akce
se zúčastnilo asi 70 lidí.
Dne 18. 10. 2014 proběhl v naší obci sběr starého železa a elektro-odpadu. Počasí
nám přálo více než příjemně a nasbírali jsme celý plný kontejner. Velký dík patří všem,
kteří nás tímhle způsobem podpořili, mnohokrát děkujeme za Vaši přízeň.
Dále se náš sbor zúčastnil námětového cvičení ,oslav 135 let založení SDH a kurzu
zdravovědy v Němčicích nad Hanou. Letos také velmi zdárně dokončujeme repas našeho CAS 25 - Škoda 706 RTHP ( Trambus ), na kterém s velkou pílí pracují naši muži.
Také bychom Vás chtěli pozvat na tradiční Štěpánskou zábavu, která se uskuteční
25. 12. 2014 od 20:00 hodin v místní sokolovně s kapelami RELAX a IMORTELA
a dále také na tradiční HASIČSKÝ PLES který proběhne 14.3.2015 od 20:00 hodin
s kapelou BENE. TĚŠÍME SE
NA VAŠI ÚČAST!
Závěrem článku bychom
rádi všem našim členům, příznivcům a obyvatelům naší
obce chtěli popřát krásné prožití svátků Vánočních a šťastný Nový rok bez úrazů, nehod
a požárů.
Členové SDH
Vrchoslavice
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TJ SOKOL Vrchoslavice
Zdravím všechny přátelé naši tělocvičné jednoty Sokol Vrchoslavice a chtěla bych
napsat něco málo o dění v této jednotě.
Ač ne moc velká počtem členů, je o nás docela dobře vědět nejen na Župě, ale i na
kraji. V letošním roce jako každý rok jsme se s děvčátky zúčastnily všestrannostních závodů pořádaných Župou Prostějovskou. Na plavání nám to sice moc nevyšlo, ale snaha
byla veliká. Jen holky dostaly strach a nakonec ani neplavaly, ale když pak mohly do
vody mimo závody, tak se předvedly, že plavat umí. Všechny slíbily, že pro příští závody
vydají ze sebe vše, co v nich je. Tak uvidíme, jestli svůj slib dodrží. Za všechna děvčata to
odplavala jen Kamilka Janečková a pro mě byla tím nejodvážlivějším děvčetem od nás.
Na gymnastiku se připravovala čtyři děvčata školačky a konkurence mezi nimi byla
veliká. Všechna děvčátka měla na to, aby se umístila na stupních vítězů, a tak se opravdu snažila. Těsně před závody upadla Bibianka Vlachová a zlomila si ruku a tak to měly
holky o něco snazší. Všechna děvčata totiž byla v jedné skupině. Po velkém bojování odcházela domů sice jenom s diplomy, ale spokojená. Kateřina Handlová 1. místo, Alžběta
Rubanová 2. místo a Klára Handlová 3. a i ve šplhu byla také na 3. místě.
Nejen školačky, ale i předškolačky se připravovaly na závody v gymnastice s velkým
úsilím. Jenže skupina předškoláčků má kolem dvaceti dětí a tak umístit se na stupínku
vítězů bylo opravdu dosti složité. Nakonec se to podařilo Zuzance Holubové, která byla
2. Děvčátka sice bojovala a snažila se, ale…nějaká ta chybička se vloudila a pak už to
na umístění nebylo. Přesto všem malým děvčátkům děkuji za jejich snahu a příští rok
to zkusíme s některýma znovu. Závodů se zúčastnila tato děvčátka - Lucinka Drábková,
Ella Kubalová, Iva Zmeškalová, Zuzanka Holubová a Dominika Bačková.
Koncem května proběhly závody v atletice, ale protože bylo nevlídné počasí, tak
jsem nechala vrchoslavické děti doma, protože odjížděly na školu v přírodě a nechtěla
jsem, aby onemocněly. A tak nakonec za Vrchoslavice závodil Tomáš Pleva, který byl na
1. místě a závodil za mladší žáky.
V letošním roce pořádala naše Župa krajský přebor v šestiboji OVOV-Odbor všestrannosti – olympijských vítězů v Olšanech u Prostějova a ani tam naše jednota nechyběla. Tato soutěž probíhala mezi čtyřmi Župami Olomouckého kraje a zúčastnilo se kolem 120 závodníků. Za nás vyjelo soutěžit 7 dětí a 6 dospělých a nemalým podílem jsme
i my přispěli k tomu, že Župa Prostějovská byla první. Závody proběhly v těchto disciplínách: dribling, hod kriketem, trojskok, skok přes švihadlo- dopředu
i vzad, hod medicinbalem vzad
a běh na 60m. Každému sedlo
něco jiného, ale všichni se snažili
vydat ze sebe to nejlepší. Já za
to všem moc moc děkuji. Hlavně
dospělým, kteří se nechali na tuto
akci vyhecovat a zkusili změřit své
síly s ostatními. Za děti soutěžily
Bibiana Vlachová (byla druhá),
Alžběta Rubanová (byla třetí),
Klárka Zemanová, Klárka Handlo18
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vá, Kateřina Handlová, Jůlinka Veselá, za kluky Tomáš Pleva (byl první). Za dospělé to byla
Eva Zmeškalová, které utekla medaile jen o pár
bodíků a skončila na krásném čtvrtém místě,
a Markéta Plevová skončila třetí. Za muže to
byl Jiří Adamec, Jiří Veselý, Martin Pleva a Tomáš Zmeškal, který skončil na druhém místě.
Ještě jednou všem mnohokrát děkuji.
Další akcí našeho Sokola byl NULTÝ ročník
letního tábora na Ptenském Dvorku pro rodiče
s dětmi nebo babičky s vnoučky. Bylo nás 17
a bylo nám tam fajn. V areálu je menší koupaliště, které jsme na štěstí mohli využívat každý
den, a tak hlavně děti byly ve svém živlu. Nechyběly hry a procházky, které zabezpečovaly
Iva Baláková a Evča Zmeškalová. Obě také
připravily pro děti stezku odvahy, na niž byla strašidla jako je vodník, bílá paní a postava v černém hábitu. Byl tam také ukryt Kupec se svítícíma očima, kde se děti musely
podepsat. Poslední večer byl připraven karneval, kde nechyběly nafukovací balónky
s logem naší obce. Evě Zmeškalové děkujeme i za zařízení obecního minibusku, který nás
odvezl až na místo s řidičem Františkem Králíkem, ale hlavně Obecnímu úřadu, který nám
tuto cestu zasponzoroval. Děkuji. Na příští rok máme termín daný od 27.7. 2015 a volných
10 míst navíc. Pokud byste měl někdo zájem s námi vyrazit, můžete se nahlásit.
Na poslední odstavec jsem si nechala něco, co se mně bude hodně špatně psát.
Na konci listopadu byla v Praze schůze starostů všech žup a bohužel pro nás všechny
se schválilo 500 Kč za sokolskou známku pro členy od 18 do 65 roků. Snad je to dáno
tím, že pokud nebude odběr těchto známek, nemůžeme čerpat dotace z MŠMT a jiné.
Nejenom v naší, ale i v jiných jednotách je spousta členů, kteří nám jenom přispívají
a sokolovnu nevyužívají a já jim za to moc děkuji, protože jsem si vědoma, jak nás podporují a tím i pomáhají. Já jen můžu za sebe napsat, že se mně to také nelíbí, ale ať to
vezmu, jak chci - pro nás, co chodíme cvičit, je to to nejlevnější, co se dá kde nabídnout.
A co se týče dětí, které můžou sokolovnu využívat 3x týdně, tam se o tom pochybovat
nedá vůbec.. Dětem zůstává známka za 100 Kč a 100 Kč mají oddílový příspěvek. Já
s tím nic neudělám, snad jen to, že vás, co nám přispíváte, bych chtěla poprosit, než se
rozhořčíte a budete chtít vystoupit, rozmyslete si to. Nějak se mi do té mé hlavy vloudila
myšlenka, že ač 500 Kč je hodně peněz, pro některé obzvlášť, tak když to rozpočítáte na
10 měsíců, kdy je sokolovna v provozu, darujete nám 50 Kč měsíčně a na 12 měsíců je
to 42 koruny. To už většina z nás je ochotna dát, jen pro mě, která vybírám peníz, by bylo
hodně nereálné každý měsíc si chodit pro 50 Kč. Ještě jednou vás přispívající prosím
zvažte svůj odchod z naší organizace. Jsem ochotna přijít dvakrát tam, kde je více členů,
protože ne všude je těch peněz dostatek. Do konce prosince bych proto ráda požádala
ty, kteří budou chtít odejít z jakéhokoliv důvodu, jenom mi to prosím nahlaste, ať zbytečně nekupuji známky navíc. Vybírat začnu v půli března.
Myslím, že pro dnešní zprávu toho je ažaž a tak bych Vám všem chtěla za naši jednotu popřát do nového roku jen samé zdraví a v tom Novém roce toho zdravíčka, štěstíčka
rodinné pohody a úspěchů v práci ještě víc.
Broňa Žáčková
Občasník obce Vrchoslavice
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TJ SOKOL Vrchoslavice 1946 - Fotbal
I.B TŘÍDA SKUPINA „A“
DATUM

PODZIM 2014

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK ODJEZD VÝSLEDEK

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

2.11.

NEDĚLE VRCHOSLAVICE

- 1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“ 13:30

9.11.

NEDĚLE TATRAN VŠECHOVICE

- VRCHOSLAVICE

16.11. NEDĚLE VRCHOSLAVICE

SOKOL PLUMLOV

14:30
13:30
13:00

2:1
14:45

3:1

14:45

2:0

3:3
3:3
14:00

6:3

AUTA

2:2

7:45

4:3

12:30

2:2

11:15

4:1

3:0
3:3
1:2
4:1
0:2

Myslivci
Vážení občané a přátelé přírody
Chtěli bychom vás seznámit s našimi událostmi za tento rok. Letos o první červnové sobotě jsme uspořádali ve spolupráci s obecním úřadem Dětský den. Byla to historicky největší
oslava za poslední roky, s bohatou účastí jak dětí, tak dospělých. Hlavní a snad i nejoblíbenější disciplínou na dětském dnu, mezi všemi soutěžemi byla střelba. Děti střílely z kuše
a ze vzduchovky na papírové terče se zvířecími motivy. Za soutěže byly odměňováni drobnými dárky a sladkostmi. Nezapomněli jsme ani na pitný režim ve podobě limonád a na
svačinku ve formě párku. V krásném a slunečném červnovém počasí za dětmi přijela zpěvačka Heidy Janků, která měla na programu nejen písničky, ale i hry s dětmi. Pro dospělé
byly připravené klobásy z udírny, kýta na grilu anebo jelení guláš. Dokázali jsme, že umíme
nejen máknout na brigádách, ale zajistit i program pro děti. Chceme tímto poděkovat všem
sponzorům, kteří nám na tento dětský den přispěli.
13.září 2014 jsme uspořádali pro občany z Vrchoslavic a okolních obcí zvěřinové hody.
V nabídce byl srnčí guláš, kančí na šípkové omáčce, kančí se zelím a srnčí na smetaně.
Bylo nachystáno 300 porcí a zájem o pochoutky byl tak veliký, že během dvou hodin bylo
vše vyprodáno. Uvažujeme, že příští rok se budeme snažit nachystat více zvěřiny, aby se
dostalo skutečně na všechny.
Každoročně se staráme o prutník. Uklízíme spadlé suché větve, udržujeme a čistíme
celý prostor od odpadků. Spolupracujeme s obecním úřadem při výsadbě stromků a keřů
a při dalších činnostech.
20
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Každý rok pořádáme 3 hony
na drobnou zvěř. Letos, po dlouhé době, se nám v naší honitbě
podařilo odlovit 3 kusy prasete
divokého. Tito divočáci jsou přemnoženi a dělají velké škody
zemědělcům na polích. Jde nám
o to, aby stav drobné a srnčí zvěře nám zůstal i pro příští generaci. Smí se odlovit jen zlomek této
zvěře, která je sledována okresním spolkem. Zvláště si ceníme,
že se nám podařilo usadit malé
hejno koroptve polní (Perdix perdix), která již delší dobu v honitbě nebyla. V letech 1895 až do let 1945–55 byla na našem
území hlavním lovným ptákem. Aktuálně je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. je zvláště chráněna
jako ohrožený druh.
Při zvelebování přírody odpracují naši členové ročně desítky hodin. Každoročně je potřeba v zimě dokrmovat zvěř nejen drobnou ale i srnčí a kachny. Je to naší zásluhou, že na
našich polích je stále dosti drobné zvěře.
Příští rok nás čeká oprava stropu na chatě, kde se hodně rozmnožil červotoč. Chtěli bychom, pokud se nám podaří, dát i novou střechu, protože ta stávající začíná chátrat. Samozřejmě nadále budeme spolupracovat, dle svých možností, s obecním úřadem při brigádách,
dětských dnech a jiných činnostech. Přejeme Vám všem, hodně zdraví v novém roce.
František Vozihnoj předseda MS

Nová alej aneb další akce „Z“ ve Vrchoslavicích
Podle neoptimističtějších předpovědí počasí mělo být na Moravě v sobotu 25.10.2014
polojasno s občasnými přeháňkami. Co se týkalo předpovědi účasti na brigádě vyhlášené za účelem sázení stromků a údržby zeleně v obci, tak tam už tolik optimismu nebylo.
Tipováno bylo maximálně 20 – 30 lidí. Jak už to tak u předpovědí bývá, ani jedna z nich
se nevyplnila.
Před dvěma lety se na akci „Zelené, zvelebené a zútulněné Vrchoslavice“ sešlo na
120 lidí, vybavených hráběmi, motykami a jiným nářadím a bez rozdílu věku, vyznání,
polické příslušnosti či názorové orientace se za sluncem prohřátého dne s chutí pustili
do práce.
Letos, se díky dotaci získané z Podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního
a krajinného prostředí mohla obnovit alej stromů od kravína směrem k ohradě s ovečkami.
Dvěmi řadami se vysadilo 108 stromů (ořešáků, lísek, jabloní, hrušní, švestek a moruší).
Dalších 102 stromů a keřů se vysadilo v povodí Pavlůvky, na zrevitalizované hromadě u koupaliště, u Floriánka a okolo ohrady s ovečkami. Na šest desítek lidí přiložilo ruku
k dílu a navzdory nevlídnému dušičkovému počasí se pustili do práce. Předpovídané sluníčko se nedostavilo. Od rána bylo sychravo, nevlídno a zima zalézala za nehty. Před polednem začalo drobně mrholit. Hlína se lepila na podrážky, nářadí bylo jedna koule bláta,
Občasník obce Vrchoslavice
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vlhko pronikalo úplně
všude. Nic z toho ale
nedokázalo brigádníky odradit. Zkracovali
kořínky, sypali do připravených děr hnůj,
roznášeli
stromky,
uvazovali je ke kůlům, obalovali pletivem a uhrabávali nasypanou mulčovací
kůru. Práce je bavila
a radost z výsledku
své práce jim čišela
z tváří.
Po práci přišly na
řadu nejen výtečné
koláče od paní Svačinové, ale taky opékané skopové maso a vepřové steaky. V prostorách místního motorestu si pak všichni při posezení pochutnali na připraveném občerstvení a dospělí mohli svá zkřehlá těla zahřát nejen čajem, kterého se vypilo 30 litrů, ale
také zaslouženou domácí slivovičkou.
Obec touto cestou děkuje všem, kteří přes pošmourné počasí neváhali přiložit ruku
k dílu a pomohli naší obci být zase o kousek krásnější.
Naši potomci budou mít další místo pro příjemnou procházku, a kdo ví, třeba si i zanotují parafrázi zlidovělé písně skupiny Buty: „Od té doby vítr do Dražek už nefouká…“.
Douška pro čtenáře: Pokud si někdo není jistý, kde se Dražky nachází, tak je to část
obce, kde se spojují Vrchoslavice a Dlouhou ves a kde není nikdy bezvětří. Zkuste si to,
třeba při vánoční procházce.
AdPa

Strašidlení
Čtvrtý ročník strašidelné podzimní akce pro děti i dospělé přilákal několik stovek
návštěvníků. Bezmála 50 strašidel se postaralo nejen o velmi odvážnou stezku napříč
Vrchoslavicemi, ale i o kvalitní a příjemné občerstvení a bezproblémový průběh akce.
Součástí Strašidlení je také soutěž ve strašidelné výzdobě svých obydlí. V letošním
ročníku putoval vítězný dort od Moniky Obdržálkové k holkám Kačce a Klárce Handlovým za jejich dýňové strašidlo.
Tato náročná akce proběhla ve spolupráci s SDH Vrchoslavice, díky hasičům jsme
bezpečně přecházeli silnici a taky měli možnost se ohřát u ohně před Sportklubem a
dále díky TJ Sokol Vrchoslavice si děti pochutnaly na párku v rohlíku a výborném čaji.
Obec Vrchoslavice připravila podmínky pro celou akci a finančně zajistila materiál pro
děti i strašidla. Díky všem, kteří si tuto událost nenechali ujít ať už jako pořadatelé
nebo jako hosté.
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Návštěva z Brazílie
Ve sváteční pondělní podvečer 17.11.2014 zavítala do Vrchoslavické sokolovny návštěva až z daleké z Brazílie. Na jevišti místní sokolovny představil Divadelní soubor Na Štaci
svou veleúspěšnou převlekovou komedii Charliova teta (režie J. Lejnar a Z. Gregorová).
Na divadelní prkna nastoupila jedenáctka ochotníků. A že nejen s míčem může jedenáct
hráčů předvést dokonalou souhru, to bylo jasné už od prvních dialogů. Více jak stovka
diváků v hledišti sledovala dvouhodinové představení ze studentského prostředí staré Anglie. Děj se točí okolo příjezdu bohaté tetičky, která do Oxfordu dorazí až z daleké Brazílie
- pravlasti opic, hned vedle Peru. Nejen tato replika, ale i spousta dalších podařených gagů,
ztřeštěných nápadů a skvělých hereckých výkonů rozesmála diváky v sále. Konverzačně
náročná, ale divácky vděčná komedie byla na závěr oceněna dlouhotrvajícím potleskem.
Jak by taky ne, vždyť jednu z hlavních rolí dvojice mladíků, zvaného Babbs, sehrál Tonda
Bartošík mladší. Druhá herecká hvězda z Vrchoslavic, která ztvárnila nezapomenutelného
Sira Francise Chesneyho byl opět Tonda Bartošík. A protože se nejednalo o dvojroli, správně
tušíte že Sira Chesneyho si zahrál ten dříve narozený Tonda.
Pořádající TJ Sokol Vrchoslavice věří, že němčičtí divadelníci zase brzy přijedou provětrat zdejší oponu. Občané Vrchoslavic jsou totiž vděčné publikum.
AdPa

Poetický večer
Ve čtvrtek 11.12.2014 v podvečer se na motorestu u roztopených kamen sešla hrstka
spoluobčanů na posezení s názvem Poetický večer.
Členky sboru pro občanské záležitosti pozvaly osobně ty nejstarší spoluobčany, pro ty
kteří mají problémy s pohybem byl zorganizovaný i svoz osobním autem. Na posezení zazněla povídka Zdeňka Svěráka, ale taky pár veršů v podání A. Palíškové a Fr. Králíka.
Podobná posezení se budou konat i v příštím roce a možná se dočkáme i autorského
čtení některého ze známějších , nebo dosud méně známých spisovatelů.
AdPa
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Zase je nás v obci méně. Anebo ne?

V sobotu odpoledne 6. 12. 2014 se v sokolovně děly věci, zničeno nic se tam objevil houf čertíků
a čertic a řádili jako v pekle. Neměli však žádné pytle
a jejich tajemná moc byla tak akorát na to lítání od
jedné soutěže k druhé. Navíc jejich čarovnou sílu
oslabovala přítomnost malých andílků, i když pravda
bylo jich poskrovnu. Situace se však změnila před
pátou hodinou, kdy se vřítil strašný čert. Pytel měl již
notně nacpaný nějakými neposluchy a to tak, že jednomu už visely nohy z pytle ven. V patách měl však
Mikuláše s andělem a tak brzy byl jeho řádění konec.
Přítomnost zástupců pekla a nebe však ty malé čertíky a andílky zaskočila. Přestali řádit
a v mnohých byla malá dušička, to když Mikuláš začal z knihy hříchů číst jejich nepravosti.
A tak alespoň na chvilku někteří slibovali, že už si budou uklízet, nezlobit, učit se atd.
Prima odpoledne dala dohromady obec spolu s TJ Sokol Vrchoslavice a MAS Na cestě
k prosperitě a dík patří konkrétně Jarce Kvasničkové, Adélce Palíškové (a její mamince za
věnečky), Renatě Karnetové, Jarce Barnetové, Dáše Cäsarové, Erikovi Zemanovi ml., Broně Žáčkové, Tomovi Cäsarovi, Barči Ševčíkové, Lidušce Rubanové, Hance Přikrylové za
napečení perníčků, Evě Zmeškalové za fotodokumentaci, Nadě Páclové za občerstvení a
konečně Marečkovým za Mikuláše s čertem a Valči Páclové za anděla. Hlavně však všem
maminkám (nevím, třeba i tatínkům?) za proměnu dětí z andílků na čertíky a naopak :O)
Tomáš Zmeškal

Občasník obce Vrchoslavice

25

Pohádka o stromečku
Budu vám vyprávět příběh, jak zdánlivá maličkost dokáže zamotat hlavu nejen učencům.
Nedávno tomu, potrhal velký vítr, na velkém vánočním stromu před sokolovnou, kouzelná
vánoční světélka. I sešly se „doktoři“ z celých Vrchátek a snažili se světélka léčit. Někteří je
zaříkávali, další trhali, někteří spojovali, a jiní je dokonce při pájení vykuřovali vůní z kalafuny.
Nic naplat, ale vyléčit světélka nikdo nedokázal. A tak se sešli „stařešinové“ této kouzelné
vísky a dlouho, předlouho rokovali, který stromeček bude novým vánočním. Hlavně však
zkoumali jeho polohu, okolí, krytí proti větrům… A pokud neumřeli, tak tam rokují dodnes. Nic
moc pohádka, že? Tak se raději přesuneme v čase k datu 30.11.2014 odpoledne.
V tuto dobu se pospolitosti a předvánoční atmosféry chtiví sešli před obecním úřadem,
aby zažili něco kultury. Rodiče a prarodiče se těšili na vystoupení svých dětí, které bezvadně
připravila paní učitelka Lenka Štarhová.
Vychovatelka paní Iva Baláková zase dítka
rozhýbala v tanečním vystoupení, které krom
toho že bylo hezké, děti i zahřálo. Dospěláci
si k tomu pomlaskávali na svařáku. No a pak
nastoupili opravdoví umělci – pěvecký soubor
absolventů gymnázia Kroměříž „ZeSrandy“,
kteří pouze akusticky, ale naprosto bezvadně
zapěli pod famózní dirigentskou kreací své vedoucí paní Evy Krčmařové. No a pak už je blik
a bylo to:
Na závěr jsme mohli něco teplého smlsnout ve
sportklubu a ti co vydrželi, se ještě dočkali i požehnání našeho stromečku pane farářem Stroganem.
Za přípravu programu patří dík obci a TJ Sokol . Jmenovitě především Adce Palíškové a Jarce
Kvasničkové, ale také všem co přišli a udělali bezva
atmosféru. Tak na shledanou při zpívání Na Parganě.
Tomáš Zmeškal
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Malá ukázka adventního kalendáře,
který zazněl na rozsvěcení stromečku
20.12. Dagmar
V kterépak almaře schovali Dagmaře
vánoční dáreček s mašlí?
Jen aby je všechny
na Štědrý den našli.

1.12.
Iva
Plnila Ivka,
vepřová střívka.
Udila párky,
dělala škvarky.
Pak tlačenku, jelita,
najedla se dosyta.

21.12. Natálie
Natálie, neví čí je.
S Vánocemi jsou potíže.
Míchá, kvedlá, peče, vaří,
dává všechno do spíže,

4.12.
Barbora
Běží Bára po dvorku,
„Mami, nesu Barborku!“.
Kam mám dát tu snítku?
Do tepla a do vody,
uvidíš div přírody.
Bude plná kvítků.

22.12. Šimon
Na mou duši, Šimon tuší,
Že se něco stane!
Komu patří ti dva kapři
v napuštěné vaně?

10.12. Julie
Počítá si Julie,
advent skoro v půli je.
Kolik dní nám ještě zbývá,
než stromeček zavoní
a zvoneček zazvoní.
19.12. Ester
Kolik sester má ta Ester, co jí nosíš tašku?
Zatím jednu, ale v lednu
bude mít i brášku.

Adam a Eva
Adámci a Evičky
Byli první lidičky,
co chodili po světě.
A kdo to z vás ještě neví,
Tak si Bibli přečtěte.

Volby do zastupitelstva obce 2014
Již v pátek 10.10.2014 ve 14.06 hod mělo ve Vrchoslavické volební místnosti do urny
odevzdáno svůj hlas 10 voličů. Výsledky voleb byly známy v sobotu 11.10.2014 v 16:10hod.
Kandidátky:
1. Občané Vrchoslavice
2. Obec pro Občany
Počet voličů ke dni 8.10.2014
Počet odevzdaných obálek
Volební účast

Občasník obce Vrchoslavice

11 kandidátů
11 kandidátů

4 získané mandáty
7 získaných mandátů
497
432
68,81 %

27

CYRDA RACING TEAM
Zdravíme spoluobčany naší obce. Na úvod zmínka, že náš tým navázal na předešlý AMK
VRCHOSLAVICE, který založil Lubomír Svoboda.
Cyrda racing team reprezentuje naši obec v automobilových soutěžích (v rallye) s vozem
Fiat 131 ABARTH. V předešlých letech jsme se stali mistry ČR a zkusili jsme si účast na
soutěži, která se počítala do Mistrovství Evropy.
V tomto roce jsme odjeli pět závodů. Jedním z nich byla Rallye Železné hory, ve které
jsme se umístili na prvním místě.
V současnosti probíhají
úpravy závodního vozu a práce
spojené s přípravou na nadcházející sezonu.
Chtěl bych poděkovat především celému týmu za dobře odvedenou práci a našim fanouškům za jejich podporu.
V závěru přejeme všem spoluobčanům krásné prožití svátků
vánočních a do roku 2015 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.
Za Cyrda Racing Team
Tomáš Svoboda

Vrchoslavčáci na 15. mezinárodní konferenci
Dobytí měsíce
Že jsme se zbláznili? No mohlo by to tak vypadat, ale kdo vydrží číst až do konce, tak nakonec stejně zjistí, že jsme se asi opravdu zbláznili.
Skupina nadšenců z Vrchoslavic pro cokoli
nového a hlavně zážitkového, vyrazila do Litomyšle na tuto unikátní akci. Už na místě srazu,
v kině Sokol, v Litomyšli bylo zřejmé, že podobně praštěných lidí jsou další desítky a to z celé
republiky.
O co vlastně šlo? Šlo o velkou hru, noční hru,
hru pro otrlé, zdatné fyzicky i psychicky, hru pro
koumáky a především hru pro dospěláky, šlo o noční dvanáctihodinovou šifrovací hru Tulák.
V již zmíněném kině jsme shlédli videa zesnulých astronautů, která nás měla uvést do
celého nočního putování. Krátce po osmnácté hodině jsme však v kině zůstávali tak nějak
osamoceni, protože jako prvoúčastníci jsme opravdu netušili, co máme dělat, zatímco týmy
jiných měsíčních dobyvatelů se pomalu zvedaly a někam odcházely. Protože jsme ale
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koumáci, tak jsme se i my nakonec
odpíchli z bodu startu, mohli sestrojit naši raketu a letět vstříc Měsíci.
Krásně zahájený start se sem tam
komplikoval, protože některé šifry
byly opravdu jen pro hodně dobré
luštitele a ostřílené účastníky tohoto druhu zábavy. Navíc jedním z
mnoha pravidel takového nočního
putování je přísný zákaz komunikace mezi účastníky konference, který,
k naší smůle, opravdu všichni dodržovali .
Někomu, v teple obývacího pokoje, se může zdát, že dojít k sedmému stanovišti z devíti
je něco pro zbabělce. My ovšem putovali od stanoviště ke stanovišti, hodiny utíkaly, někde
jsme se se šifrou porvali do deseti minut, jinde i po hodně se nám stále kouřilo z hlav. Využili
jsme dvě nápovědy ze tří a ušli téměř 25 kilometrů napříč a kolem Litomyšle, to vše v noci ze
4 . – 5. října a s teplotou kolem nuly. V pět hodin ráno, po hodinovém hledání indicie jsme
si řekli: „My jsme fakt dobří, dost dobří“, ale balíme to.
Skončili jsme proto, že jsme prostě nenašli to, co jsme hledali, ale pyšní sami na sebe, že
jsme vydrželi, neumrzli, měli pořád úsměv na tváři a spánek neměl šanci, podporovali jsme
jeden druhého a nenechali nikoho v lese ani na poli.
A víte jak se naše družstvo jmenovalo? VRCHOSLAVČÁCI. A víte kolikátí jsme nakonec
v této super promyšlené noční šifrovací hře skončili? No poslední jsme nebyli, opravdu byli
i tací, kteří prostě nevydrželi a odjeli domů do teplých postýlek. Ani z přeživších jsme nebyli
poslední, navíc jsme z Měsíce donesli správný vzorek horniny a cílový čas jsme měli 7 hodin
a 14 minut.
Máte chuť si vyzkoušet jak taková šifra vypadá? Tak prosím
PPPPP III CCCCCC AA FFF
NN KKKK BBBBBBBBB Q YY AA MMMMMMMM FFFF OOOOO CC
AAA XXX DDDDDDDD
UUUUUU
HHHHHHHHHHHHH
CCCCC KKKK S BBB GGGGG LLLLLLLLL
EEEEEEEEEEEEEE KKKK DD EEEE CC
R AAAA
BB AAAA CCCCCCC DDDDDDDDDDDDDDDD BBB
SSS JJ CC NNNNNNNN JJJJJ
AAA IIIIII
FFFFF MM KKKKK B AAAA
Nebo třeba jinou?
+8 +12 -6 +2 -12 +11 -2

-9 -2 +2 -13 +9 +11

Za půl roku jedeme znova, tentokrát do Vysokého Mýta, protože kdo jednou vyzkouší
noční šifrovací hru Tulák, má neskutečnou chuť do toho jít znovu. V Mýtě dojdeme do cíle!
Tonda a Toník Bartošíkovi, František Lička a Eva Bašková
Občasník obce Vrchoslavice
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Krásná žena
V sobotu 15. 11. 2014 krátce
po osmé hodině večerní odvysílala televizní stanice Barrandov
soutěž o nejpřitažlivější ženu
roku Pretty Woman. Do finále,
mezi deset finalistek, se probojovala i naše rodačka Emílie Řezáčová z Vchoslavic – Dlouhé Vsi.
Shodou okolností téhož večera vysílala na TV Nova celovečerní film Donšajni. Jednu z ženských rolí ztvárnila taktéž naše
Emilka Řezáčová. Prostopášnou
komedii režíroval držitele filmového Oscara za režii Jiří Menzel. Emilka si v příběhu, odhalujícím svět opery zbavený pozlátka,
o lásce a zklamání, o hudbě a milování a o celoživotní slabosti pro operní pěvkyně, nejen
zahrála ale hlavně zazpívala.
Ale zpět k soutěži. Když moderátorská dvojice Kateřina Brožová a Marek Vašut vyzvala
finalistky soutěže k úvodní promenádě, zdálo se že vše je jasné. Úsměvem, šarmem a elegancí Emilka předčila všechny své soupeřky. O to větší bylo zklamání, když po čtvrté disciplíně zaznělo z úst Aleše Cibulky její jméno a soutěž opustila. V tom okamžiku pravděpodobně
spousta diváků - patriotů, přeladila na jiný kanál. Což se ovšem za pár minut ukázalo, že byla
velká chyba! Ač celkové vítězství získala jiná žena, Emílie Řezáčová se zaslouženě stala
Pretty Woman sympatie.
Dívky a ženy, chcete si některá zkusit v této oblasti opakovaně proslavit naši obec? Soutěžit mohou ženy ve věku od 25 let, horní věková hranice není omezena. Výška postavy ani
rodinný stav nejsou nijak limitovány, podmínkou je pouze české občanství. Soutěž klade
důraz na osobnost ženy, šarm, pohotovost, moudrost a smysl pro humor. Emilka ovšem
nasadila laťku hodně, hodně vysoko!
AdPa
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Separační tašky pomůžou v domácnostech třídit odpad
Po zaplacení poplatku za svoz a zneškodnění komunálního odpadu dostane každá domácnost v naší obci zdarma separační tašky na třídění odpadu. Snahou obce společně s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a společností RESPONO, a.s. je podpořit třídění
odpadů v domácnostech a přimět třídit odpad i ty, kteří odpad dosud odděleně neodkládají.
K třídílné sadě tašek v barvách separačních kontejnerů – žlutá, modrá, zelená – bude přibalen
i leták s informacemi, jak správně odpady třídit.
Tašky jsou určeny ke shromažďování tříděného odpadu – PAPÍRU, SKLA, PLASTU a NÁPOJOVÝCH KARTONŮ – v domácnosti. Díky nim si můžete doma vytvořit praktické separační hnízdo (tašky jsou opatřeny suchým zipem a můžete je spojit dohromady). Jsou vyrobeny
z plastu. Díky tomu se snadno omývají a slouží k opakovanému použití.
Proč vlastně třídit odpady? Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba
správně nakládat. O tom, zda dáme odpadu další šanci, rozhodujeme právě my. Pokud odpady
už doma správně roztřídíme, čeká je recyklace a využití v podobě nových výrobků, které denně
používáme. Navíc podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závazné vyhlášky je
každý povinen se odpadu zbavovat předepsaným způsobem. K odkládání tříděného odpadu
(papíru, skla, plastu a nápojových kartonů) jsou určeny sběrné nádoby o objemu 1 100 l (modrá,
zelená, žlutá) rozmístěné na stabilních stanovištích (tzv. sběrných hnízdech) na území obce.
Odpad je nejlépe třídit už v místě vzniku, tedy v domácnosti. Stačí jej vhodit do tašky správné
barvy a posléze do separačního kontejneru. Před vhozením odpadu do kontejneru je dobré
minimalizovat jeho objem sešlápnutím (např. PET lahve nebo papírové krabice). Do barevných kontejnerů dávejte jen to, co do nich opravdu patří. V tom vám pomůže leták s návodem,
jak správně do jednotlivých kontejnerů odpad odkládat, který naleznete v příloze Vyškovského
zpravodaje.
A co se děje s odpadem dále? Vytříděný papír, plast a nápojové kartony se ze sběrných nádob sváží na dotřiďovací linku ve Vyškově, kterou provozuje RESPONO, a.s. Odpady se ručně
dotřídí a připraví dle požadavků jednotlivých zpracovatelů k expedici. Skleněné střepy se sváží
odděleně (zvlášť bílé a barevné) na překladiště, které se nachází v areálu skládky v Kozlanech
u Vyškova. Odtud se sklo odváží k přetřídění na speciální linky.
Třídění odpadu má smysl, neboť tím snížíme výdaje na odstranění směsného komunálního
odpadu, které se každým rokem zvyšují. A nejen to. Navíc tím přispíváme k ochraně životního
prostředí šetřením primárních zdrojů surovin. Dejte odpadu šanci k dalšímu využití. Děkujeme.
Vážení občané,
společnost RESPONO, a.s. provádí ve vaší obci již několikátým rokem pravidelný svoz
směsného komunálního a tříděného odpadu. Naší vzájemné spolupráce si velmi vážíme
a děkujeme za projevenou důvěru.
Společnost RESPONO, a.s. se snaží svým zákazníkům poskytovat kvalitní služby již více
než 20 roků. V listopadu letošního roku jsme získali od Sdružení českých spotřebitelů ocenění „Spokojený zákazník Jihomoravského kraje 2014“ za likvidaci odpadu moderním ekologickým způsobem, zejména za realizaci projektu odděleného svozu bioodpadu.
Věříme, že v novém roce na naši úspěšnou spolupráci navážeme a že budete i nadále
s poskytovanými službami spokojeni.
Do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
RESPONO, a.
Občasník obce Vrchoslavice
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Stalo se před 80 lety
pár úryvků z obecní kroniky roku 1934
…Krise trvá, ba i zvětšuje se. Mnoho lidí na světě jest bez zaměstnání a bez výdělku.
A jíst se chce, jíst se musí. Světová krise, nezaměstnanost a bída má ovšem ohlas i na
dědinách. I u nás.
Samozřejmě, všude kde bylo zle, byly lidské hyeny, které zneužívaly druhých ke svému prospěchu.
Bylo, jest a snad bude tomu tak vždy. Bylo tomu tak i u nás. I zde se využívalo celkové tísně a nedostatku jedněch druhými. I zde bylo dosti těch, kteří na účet potřebných
ujídali bez práce krajíc, věnovaný potřebným.Nuž to není účelem pisatelovým, aby soudil. Ještěže jednání takovýchto bylo po zásluze souzeno a odsouzeno všemi, majícími
srdce na pravém místě a smysl pro spravedlnost.
Leč – bylo zle a volalo se po soustu chleba. Na návrh starosty obce Frant. Králíka
uspořádána 17. 1. sbírka obilí a peněz po obci pro domácí potřebné, nezaměstnané.
Kdo mohl a chtěl, dal.
Vybralo se celkem 284kg rži (žita) a 95,60 Kč na penězích. Vše se proměnilo v mlýně
na mouku, z níž napekl pekař Rud. Vlček zdarma bochníky chleba. Každý týden poděleno bylo 24 rodin, bochníky o váze 1,20 kg a 2,40 kg, děleno bylo po 15 týdnů…
Tanečních zábav bylo uspořádáno 20 a vynesly obci na dávce ze zábav 1.030,05 Kč.
Půjčeno za rok 2108 knih 93 čtenářům, z nichž 90 je domácích a 3 cizí.
Narodilo se 10 osob (8 z Vrchoslavic, 2 z Dl. Vsi), zemřelo 8 osob z Vrchoslavic, z Dl.
Vsi nezemřel nikdo.
Počet voličů ke dni 15.12.1924 činil 162 mužů a 196 žen, celkem 358 (loni 368).
Do svazku zdejší obce byli přijati Antonín Navrátil a Jan Šrámek s rodinami.
Stavby: Tohoto roku vystavěn obytný domek u silnice mezi Dl. Vsí a Vrchoslavicemi,
náležející manželům Antonínu a Marii Masaříkovým. Dostal číslo 39 dle pořadí v Dl. Vsi.
Stav dobytka a zvěře 31.12.1934:
Skotu (hovězí)
216ks
Vepřového
359ks
Koz
147ks
Koní
32ks
Psů
106ks
Koček
159ks

Slepice
Husí
Kachen
Morek
Perliček
Králíků

1278ks
73ks
34ks
16ks
13ks
240ks

V 18 číslech nechovají žádné z uvedených zvířat.
Neobydleny domy 21, 47 a 89.
z obecní kroniky vypsala AdPa
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SERIÁL: Lidé, jak je (možná) neznáte
Naši milí čtenáři, představujeme Vám nový seriál. V každém dílu společně poodhalíme jednoho seriálového hrdinu. Deseti otázkami vyzpovídáme postupně starostu,
místostarostu, zastupitele a jako bonus i hospodářku naší obce. Tyto lidi potkáváte na
úřadě, zasedání zastupitelstva, na obecních brigádách, společenských a kulturních akcích. Možná jsou to Vaši sousedé, příbuzní, spolužáci nebo hodně blízcí lidé. Možná ale
jsou to lidé na generace vzdálení, zdají se Vám cizí, pouze je zdravíte a víte o nich málo.
Přesto, nebo možná právě proto, může být zajímavé dovědět se o nich trochu víc. Vítejte
na stránkách prvního dílu.
Ing. Dušan Svozílek, věk 32 let, starosta obce Vrchoslavice
AP: Co Tě na práci starosty nejvíc baví?
DS: No, práce starosty mě baví. Kdyby mě nebavila, tak bych ji nemohl dělat. Využiju při ní svých znalostí a zkušeností z oblasti stavebnictví. A možná právě to mě baví
nejvíc. To, co mě baví nejvíc se může samozřejmě časem měnit. Ale doufám, že bavit
mě ta práce jako taková, bude ještě pár let. Uf, první otázka a už jsem se zapotil. Co
tam máš dál?
AP: Ptám se já! Ale i tak děkuji za první odpověď. Je něco, co bys rád změnil
a není to v moci starosty?
DS: Každý by rád měnil věci okolo sebe. Naštěstí většina lidí touží měnit svět k lepšímu. Kdybych měl změnit jednu věc, která není v moci starosty, tak ta není ani v moci
obyčejného smrtelníka. Přál bych si, aby všichni na světě měli pro co žít. Protože když
máte pro co žít, je krásné dívat se, jak se sny plní. Někdy to trvá dlouho, ale když si něco
skutečně přejete a jdete za tím, splní se to.
AP: Máš nějaký životní vzor?
DS: Vzorů má hned několik. Většinou jsou z profese, určitě žádné mediální hvězdy
showbyznysu. Vždy to jsou zkušení odborníci na svém místě. Je obdivuhodné, s jakou
lehkostí se dokážou k problému postavit a rychle ho vyřešit. Ať už jsou to kolegové
z oboru stavebnictví, nebo starostové. Vybrat jen jednoho nejde a kdybych na někoho
při výčtu zapomněl, vyčítal bych si to.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
DS: Kdybych pracoval jako silničář, určitě bych řekl že mě letos překvapil nástup
zimy. Ale teď vážně. Byl jsem velice mile překvapen účastí občanů na podzimní brigádě
na sázení stromků. Počasí bylo nevlídné a sychravé a přesto se náš sešlo přes šedesát.
To bylo opravdu příjemné překvapení.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
DS: Není důležité na jakém místě se nacházíte. Mnohem důležitější je, s kým na tom
místě jste. Máte-li okolo sebe dobré lidi, je dobře na každém místě. A´t jedu na hory, na
vodu nebo třeba na zábavu na Zamlýní, mám štěstí na dobré lidi ve svém okolí a pak si
i to místo dokonale užiju.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
DS: Netrap mě! Těch míst je přece tolik, že zvolit jenom jedno se nedá. Nebudu říkat
jedno místo, poškodil bych ta ostatní. Prostě mám rád hodně míst ve Vrchoslavicích
a každé z jiného důvodu. Vyjmenovat bych je nestihnul ani do uzávěrky tohoto čísla.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
DS: Na chození do kina ani na čtení mi moc času nezbývá. Ale docela často sleduji
filmy doma. V dětství byl můj oblíbený seriál Opičí král. Ale popravdě už si nevybavuju ani
hlavního hrdinu, ani zápletku. S věkem se žánry přirozeně mění. Často si pustím televizi
nebo film, když večer sedím u počítače a třeba něco kreslím (výkresovou dokumentaci,
pozn. redakce). Pro mě je dobrý ten film, který mě donutí přestat si číst vyhlášky, nebo
kreslit a dodívat se soustředěně až do konce. Poslední dobou mě takto uchvátilo pár
filmů o cestování v čase. Při tom množství filmů nejoblíbenější těžko hledám. Když mám
říct film, který mě v poslední době oslovil, tak třeba „Počátek“ nebo „Motýlí efekt“. Kdo ví,
jaké žánry mě osloví za pár let.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
DS: Tak na toho člověka ještě čekám.
AP: V čem vidíš smysl života?
DS: Každý chce, aby po něm něco na světě zbylo. Víš co, zeptej se mě za třicet let
znovu..
AP: A je tu otázka poslední. Máš nějaké životní krédo?
DS: Na Vysoké škole, hlavně před zkouškami jsem si často říkal: „I ta nejdelší hodina
má jen šedesát minut.“
AP: Vidíš, ani to nebolelo. Děkuji za rozhovor.
Vědeli jste, že jeden z největších
koníčku Dušana Svozílka je hra na
saxofon v Dechovém orchestru mladých v Němčicích nad Hanou?

Zdolávat vrcholky skal v italských
Ferraty vyžaduje nejen fyzičku,ale i psychickou přípravu. Pak se naskytne třeba tento krásný výhled, jako tomu bylo
na hoře Rino Pisetta.
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Tj Sokol Vrchoslavice
Jakož to každý rok i letos před
vánoci je čas na to abychom se
ohlédli a zhodnotili, jak se nám v letošním roce dařilo.
Co se provozu a údržby sokolovny týče, podařilo se nám aktivním
přístupem ke zpracovávání žádostí, opět získat dotaci z olomouckého
kraje ve výši 50 000 Kč na opravu
hlavních vchodových dveří sokolovny, které byly již v havarijním stavu.
Dále jsme získali dotaci 25 000 Kč
z Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy na provoz oddílu všestrannosti (aktivní přístup při cvičení s dětmi). Dalším dílčím úspěchem pro zabezpečení chodu našeho Sokola, bylo získání dotace na
vyhrazené pracovní místo údržbář (sokolník) ve výši cca 87 000 Kč z Ministerstva práce
a sociálních věcí. Velký dík také patří obecnímu úřadu, který nás v letošním roce podpořil
75 000Kč na energie a tím pádem jsme nemuseli v zimě omezit žádné cvičební aktivity
pro naše děti.
A co se kultury týče, v letošním roce jsme se rozhodli, že uspořádáme divadlo a vrátíme starou tradici do naší sokolovny a že k této příležitosti obnovíme podium s oponou.
Nejprve jsme mysleli, že téměř 100 let stará opona, která byla uložena skoro 10 let ve
skříni už nemůže byt dána do kupy. Stáří opony nebyl jediným problémem, který nás
čekal zjistili jsme, že nám chybí také závěsná konstrukce a vše potřebné k pověšení
opony. Naštěstí se nám podařilo vše sehnat a oponu ke dni představení divadla pověsit.
Velký dík patří Frantovi Zahradíkovi a Ivaně Petrové za opravu, upravení a přešití opony.
Dušanovi Svozílkovi za pomoc při zavěšení opony.
Jmenovitě bych chtěl poděkovat Broně Žáčkové, Martině Bačkové a Evě Zmeškalové
za práci s dětmi a vedení sportovních aktivit.
Rad bych poděkoval všem co přispívají k činnosti sokolu a popřál vám všem krásné
prožití svátků vánočních a hodně pohody, zdraví a štěstí v novém roce.
Daniel Svačina
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Co nás čeká
… prosinec 2014
22.12.
24.12.
25.12.
25.12.
26.12.
30.12.

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

Obec Vrchoslavice
Farnost Vrchoslavice
SDH Vrchoslavice
Farnost a ZŠ Vrchoslavice
Obec vrchoslavice

…. další měsíce 2015
Posezení nejen pro seniory
Šibřinky
Ples
MDŽ

Obec
TJ Sokol
SDH
Obec

Společenská kronika
V roce 2014 se narodilo 7 děti:
Amélie Střeláková
Jakub Zimen
Jakub Svačina
Jakub Sázel
Leona Malinová
Michal Svačina
Ondřej Adamec
Slavnostní přivítání dětí
ětí
do svazku obce se konalo
23. 5. a 21. 9.2014.
Opustili nás:
Jaromír Coufalík
Jaroslava Horáková
Emilie Marečková
Miroslav Bartošek
Marie Zedníčková
Bohuslav Zapletal
Ilona Poláková
Marie Sázelová
Květoslava Hýžďalová
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Životní jubilea:
70 – Vladimír Ruban
75 – Jana Kovaříková
Jaroslava Svozilková
85 – Květoslava Hřibová
Jiřina Kočí
90 - Jiřina Bartošková
91 - František Coufalík
Vlasta Zapletalová
94 - Vladimír Horák
K datu 10.12.2012 se do naší obce
přistěhovalo 17 občanů, odstěhovalo se
29 občanů.
K tomuto datu má naše obec 606 trvale bydlících občanů z toho 98 dětí do 15-ti
let.
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Tento hvězdný tým si vás dovoluje pozvat
na druhý ročník hokejového derby
Vrchoslavice-Mořice.
Hvězdy nastoupí ke klání 26.12. 2014 na ledě
v Prostějově a to pravděpodobně od 17,00hodin.
Budeme moc rádi, pokud nás přijdete i letos podpořit.
Protože předpokládáme plné ochozy,
máme pro vás připravenu i autobusovou dopravu.
Konkrétní čas odjezdu a zápasu bude upřesněn
na letácích a v obecním hlášení po obdržení
přesné rezervace lední plochy.
Občasník obce Vrchoslavice
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Cesta v Dlouhé Vsi v roce 2012

Cesta v Dlouhé Vsi v roce 2014
Občasník obce Vrchoslavice, ročník 13, číslo 3
Vychází v prosinci 2014 v nákladu 230 výtisků. Adresa redakce Vrchoslavice 100, tel. 582 386 081,
email: obec@vrchoslavice.cz Redakční rada: Jaroslava Kvasničková, Adéla Palíšková
Za podepsané články si zodpovídají autoři, uvedené názory nemusí být totožné s názory redakce.
V případě zájmu o inzerci je cena stránky A5 - 500Kč.
Grafika a tisk: www.vydavatelstvibrazda.cz
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