OBČASNÍK OBCE VRCHOSLAVICE

14. ročník
číslo 1

Start Běhu osvobození 9. 5. 2015 v 17:10 hod

Čtení na faře - připomenutí 70. výročí osvobození
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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
máme tady první zpravodaj letošního roku a trochu netradičně začnu rovnou tím, co
se za ten krátký čas od posledního vydání podařilo udělat. Odhaduji, že nejvíce z Vás asi
zajímá, jak je to s tím obchodem a kdy bude konečně otevřen. Vy, kteří chodíte na zasedání
zastupitelstva, víte, že máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí s obchodním řetězcem Hruška. Podle smlouvy by měla být prodejna otevřena 1. července tohoto roku. Vám,
co přemýšlíte, co se vlastně s objektem bývalého hostince tak dlouho děje, nyní v krátkosti
vyjmenuji dosavadní průběh prací. Začali jsme vystěhováním veškerého vybavení. Dále
následovalo vybourání všech příček v hostinci, kuchyni hostince a také v hygienickém zázemí. Provedeno bylo i sekání obkladů v kuchyni a vybourání podlah ve všech místnostech
objektu, odpojení a demontáž veškerých elektrických rozvodů, zrušení rozvodů ústředního topení, vody a kanalizace. Také byly oškrabány malby v celém objektu tak, že zůstaly
vlastně jen hrubé stěny. Nyní jsme mohli udělat kompletně nové vnitřní rozvody splaškové
kanalizace, užitkové vody a elektroinstalace. V prostorách starého hygienického zázemí
je nově denní místnost pro zaměstnance se zázemím, z kuchyně je sklad a z hostince je
prodejna. Veškeré stěny byly vystěrkovány lepidlem s perlinkou, opatřeny fajnovou omítkou
a bílou malbou. V prodejně jsou udělány kazetové podhledy a ve všech místnostech bude
nová průmyslová dlažba.

Oprava střechy

Oprava vodovodní přípojky
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Do skladu je připravena zásobovací chodba, která je oddělena od prodejních prostor.
Nahoře nad obchodem budou vybudovány tři byty. Zatím pracujeme na rozdělení inženýrských sítí tak, aby každý byt měl svůj elektroměr, vodoměr a plynoměr. Každý byt bude
mít tedy vlastní plynový kotel a vlastní rozvod tepla. Hlavní práce na bytech začne až po
dokončení prodejny. Tak si můžeme držet palce, abychom vše stihli.
Další důležitá věc, o které vás musím informovat, je opakovaná porucha na přečerpávací
stanici splaškové kanalizace u cyklostezky na Mořice a Němčice. I přes to, že se sběrné koše
vybírají 3x týdně, došlo k poruchám na obou čerpadlech. Musím vás opět požádat, abyste
do kanalizace nevypouštěli, co tam nepatří. Hadry, dětské pleny, vlhčené ubrousky, hygienické potřeby a podobný materiál, který sice proteče mezi mřížemi koše, ale následně se namotá na hřídel čerpadla. To, když se nepokazí, tak zbytečně jede naprázdno. Při čištění koše
naši pracovníci vytahují i PET láhve, boty, plastové předměty a jiný odpad, který v kanalizaci
nemá co dělat. Obci rostou náklady na opravy i na samotný provoz kanalizace. Bohužel toto
je důvod, proč se každoročně zvedají poplatky za stočné. Když uvidíte soupis hodin oprav či
faktury za úhradu pokažených čerpadel, není se čemu divit. Je důležité si uvědomit, že obec
za provoz kanalizace i po vybrání poplatků doplácí více než 190 tisíc korun ročně. Následně
tyto peníze chybí jinde, třeba by se použily na nový chodník. Ještě jednou se musím vrátit
k poruše přečerpávací stanice a poděkovat našim hasičům, kteří pomáhali při čištění. Největší
díky patří Marku Karlíkovi, který řídil techniku. Další díky patří Agrispolu, který nám několikrát
přijel v nouzi vyčerpat přetékající šachty. A také musím poděkovat našim obecním zaměstnancům, kteří museli několikrát vlézt přímo do jednotlivých šachet a čistit zanesená potrubí.
Na opravu čerpadel se nám po dlouhé době podařilo přesvědčit odbornou firmu z Lutína,
pravidelné čerpání i přes víkendy zajišťoval Technis Kojetín.

Oprava přečerpávací jímky
Poslední věc, kterou v tomto čísle krátce zmíním, jsou přípravy na plánované opravy
naší základní a mateřské školy. V měsíci dubnu proběhla výběrová řízení. Jejich vítězem
je v obou případech brněnská firma AVENZO VICE a.s.. Od 1. června začnou první práce.
Provoz školy ani školky by to nemělo nijak ovlivnit. Je to pro nás všechny velká neznámá,
tak nezbývá než doufat, že všechno dobře dopadne a v září naše děti nastoupí do opravených škol.
Na konci svého příspěvku vás jako vždy nejprve všechny prosím o trpělivost v případech, když není všechna tráva na obci včas posekaná a veřejná prostranství zametená. Pokud je to ve vašich silách, budeme rádi i za vaši pomoc při údržbě soukromých i veřejných
prostranství. Všem, kteří tak činí, děkuji.
Závěrem všem přeji, aby blížící se letní období využili k odpočinku nejen doma, ale třeba také na krásné dovolené s rodinou či přáteli plné pohody a zajímavých zážitků.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Rozpočet roku 2015 a plnění roku 2014
Příjmy celkem
název
daň z příjmu FO ze záv. Činnosti a funkčních požitků
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy z půdního fondu
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
Dotace na volby
Neinv. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
Neinvestiční dotace ze státních fondů
Ostatní neinvestiční transfery
Neinv. Dotace od kraje
Investiční transfery ze státních fondů
Ostatní investiční transfery
Převody z rozpočtových účtů
Splátky půjček od obyvatelstva
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Pozemní komunikace
Stočné
Pojistné plnění - škola
Kultura
Inzerce ve zpravodaji
Zamlýní
Zájmová činnost a rekreace
Rozvoj bydlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Za odpady
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Prodej dřeva
JPO - náhrady za výjezdy
Příjmy z poskyt. služeb- kopírování, hlášení
Pojistné - vratka
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Občasník obce Vrchoslavice

rozpočet k
30.4.2015
14 217 027
částka
1 150 000
33 000
135 000
1 400 000
44 840
2 623 338
0
290 000
6 500
600
5 000
20 000
402 000
0
110 600
159 000
903 000
0
5 672 876
349 886
120 000
50 000
37 200
612
0
513 000
12 915
10 000
0
5 000
1 000
30 000
5 000
20 000
4 600
60 000
5 000
0
1 500
13 345
22 215

2014
8 516 895
částka
1 165 420
39 068
140 137
1 341 365
69 730
2 727 137
0
276 148
6 125
120
5 220
20 744
449 363
48 000
110 200
136 380
772 817
81 900
0
0
120 000
14 248
37 947
565
222 567
442 556
0
8 640
2 000
1 000
31 540
3 176
4 363
34 519
13 727
64 354
41 450
16 800
1 387
0
66 182
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Výdaje celkem
název
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy
Knihovna
Kultura
Památky
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Občanské záležitosti (jubilanti, vítání,)
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
Příspěvky na sport
Příspěvky na zájmovou činnost
Využití vol.času dětí a mládeže
Veřejné osvětlení
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálním odpadem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Obecné fin. Operace
Pojištění obce
Fondy
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání
Transfery veř. rozpočtům (MRG)

15 616 527

10 174 357

50 000
1 790 239
103 371
10 276
635 000
635 179
8 560 500
1 283 546
10 000
9 736
35 000
36 750
20 000
43 915
5 000
1 647
21 000
22 628
25 000
26 459
30 000
15 975
200 000
218 000
40 000
0
7 000
69 669
120 000
123 018
30 000
207 898
1 470 000
1 600 000
10 000
3 000
442 890
590 717
20 000
22 680
300 000
223 204
80 000
91 361
1 266 610
1 152 289
15 000
14 515
80 000
151 502
5 000
0
850 000
824 581
0
30 093
864 603
721 352
44 000
9 569
38 535
22 877
120 000
120 000
44 840
69 730
18 178
11 776
55 000
20 176
Zpracovala: Jaroslava Kvasničková

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 16.12. 2014 , 1. 3. a 28. 5. 2015.
Byla přijata tato usnesení:
dne 16. 12. 2014
- ZO schválilo podepsání smlouvy o úvěru s variantou č. 3 s pevnou sazbou úvěru 1,95%.
- ZO schválilo přepracovaný provozní řád areálu Zamlýní s vratnou kauci 5.000Kč a minimální platbu za energie na 500Kč/ den – 24hodin.
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ZO schválilo nákup nového sekacího traktoru AJ102-21 P4 včetně zametacího a posypového příslušenství.
ZO schválilo kalkulaci místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1. 1. 2015 s tím, že se
nebude měnit vyhláška č.2 z roku 2012.
ZO schválilo ceník za užívání kanalizace v obci Vrchoslavice v roce 2015 na částku
900,- Kč/rok/občan.
ZO schválilo sloučení účtů u České spořitelny.
ZO schválilo, aby starosta uzavřel smlouvu o nájmu na budovu č.p.22 k provozování
pohostinské činnosti po vyřízení všech náležitostí převodu budovy na obec.
ZO schválilo prodloužení popisované žádosti a smlouvy k prodloužení smlouvy na pronájem ze dne 30. 12. 2011.
ZO schválilo, aby mohl starosta obce Vrchoslavice žádat o dotace z Olomouckého kraje,
včetně dotací POV a Významné projekty OK, o dotace z MMR, MŠMT, MAS, z jednotlivých státních fondů, ministerstev či jednotlivých dotací z Evropské unie.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.10 a 11.
ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
ZO schválilo dodatek č.4 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění dopravní
obslužnosti,
ZO schválilo prodloužit termín splatnosti půjčky na vybudování střídaček a klubové místnosti ve výši 50 000,- Kč o jeden rok do 31. 10. 2015.
ZO schválilo rozdělit částku 250tis. Kč na prvním zastupitelstvu roku 2015.
ZO schválilo rozpočet obce a rozpočet sociálního fondu. Rozpočet obce příjmy:
1 360 000,- Kč výdaje: 15 000 000,- Kč, financování ve výši 1 400 000,- Kč.
ZO schválilo nový Jednací řád obce Vrchoslavice s platností od 16. 12. 2014.
ZO schválilo přesunutí pohledávek za odpady a stočné z rozvahových účtů ne podrozvahové.
ZO schválilo povolat odbornou firmu a ošetřit lípu u zastávky od Němčic a pajasanu.

dne 1. 3. 2015
- Zastupitelstvo obce schválilo dotace takto:
- farnost dotovat částkou 30 tis. Kč – finance budou především použity na dokončení
opravy přízemí fary
- myslivecké sdružení bude dotováno částkou 40 tis Kč na opravu střechy myslivecké
chaty
- Cirda team obdrží dotaci 5 tis. na reprezentaci Vrchoslavic na motoristických soutěžích
- spolek zahrádkářů bude dotován částkou 10 tis. (přednostně na úhradu dopravy na
kulturní akce členů)
- spolek Vrchonet obdrží dotaci 15 tis. Kč na provoz
- SDH dostanou částku 20 tis. Kč na vybavení na soutěže pro naše děti
- TJ Sokol Vrchoslavice 1946 bude na provoz dotován částkou 80 tis. Kč
- TJ Sokol Vrchoslavice obdrží na provoz sokolovny částku 75 tis. Kč
- ZO schválilo schvalování využití finančních a materiálových prostředků JPO z paragrafu
5512 zastupitelstvem obce s výjimkou prostředků nutných při výjezdu jednotky.
- ZO dále schválilo, aby kontrolní výbor provedl inventuru majetku JPO, včetně zjištění
stavu, plánu oprav, revizí, vyřazení a odpovědností jednotlivých členů JPO k majetku.
Občasník obce Vrchoslavice
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ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace.
ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce
ve výši - 93.982,58 Kč.
ZO schválilo vytvoření pracovního místa pomocného administrativního pracovníka, které
bude vytvořeno z dotace a na dobu určitou.
ZO schválilo vytvořit fond oprav majetku a do něj převést finance, které zbyly ze zrušeného fondu rozvoje bydlení (cca 123 tis. Kč). Současně ZO ukládá OÚ vytvořit směrnici
Fondu oprav majetku obce.
ZO schválilo vyvěsit záměr k prodeji objektu č.p. 32 a v případě, že se nikdo nepřihlásí,
realizovat pronájem schválený ZO v roce 2014.
ZO schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se Společností Hruška, spol. s r.o. se
sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov na pronájem budovy č. p. 22 k provozování
samoobslužné prodejny se smíšeným zbožím.
ZO schválilo vypsat záměr na prodej parcel 839 a 840.
ZO schválilo vypsat výběrové řízení na nově vytvořené pracovní místo obecního zaměstnance který se bude starat o obecní majetek.
ZO schválilo zapojit se do žádosti ve spolupráci s MAS Na cestě k prosperitě, z.s., pro
získání kompostérů a štěpkovače a v této souvislosti udělat po obci anketu, kdo a o kolik
kompostérů by měl zájem za předpokladu daru obci ve výši ½ doplatku za zajištění zapůjčení kompostéru.
ZO, v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanovilo měsíční odměnu
za výkon funkce neuvolněného místostarosty v maximální výši dle zákona a návazné
legislativy.
ZO vzalo na vědomí podání dotací do významných projektů OK, POV OK, příspěvků do
25 tisíc OK, PORV na MMR.

Zasedání zastupitelstva 28. 5. 2015 se konalo až po uzávěrce tohoto Zpravodaje, a proto
Vás s usnesením seznámíme až v příštím čísle.

Rozhovor s Ing. Tomášem Zmeškalem
Naši milí čtenáři,
v druhém díle mini seriálu „Lidé, jak je (možná) neznáte“ Vám představíme místostarostu obce Ing. Tomáše Zmeškala.
Pro mnohé lidi je to možná stále „ten vysoký z radnice“ nebo „ten, co bydlí na Jiřičného
baráku“, anebo prostě místostarosta.
Možná Vám deset otázek a deset odpovědí ukáže tohoto muže činu jinak, než ho doposud znáte.
AP: Co Tě na práci místostarosty nejvíc baví?
TZ: Nezačnu optimisticky, ale realisticky – po událostech na obci z února a března 2012,
kdy jsem pochopil, že obecní politika je stejná špína jako ta parlamentní, si v tvé otázce dovolím vynechat poslední slůvko – „baví“ a řeknu – šel jsem do toho, abych pomohl něco vytvořit v obci, ve které žiju (a rád), a mám k ní kladný vztah. Naivně jsem si myslel, že všichni
lidé zde „kopou“ za svou obec; ó jak jsem se zmýlil. Na druhou stranu mám radost z toho, že
je zde spousta pozitivně myslících a férových lidí, kteří nezávidí jeden druhému jeho úspěch
a jsou schopni společně posouvat věci kupředu, aniž by apriori očekávali nějaký osobní be8
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nefit. A teď tedy ať je po tvém – baví mě společně s těmito lidmi udělat cokoliv, co potěší i ty
ostatní – za všechny třeba akce Mikroregion se baví, kterou jsme dělali na Zamlýní v 2013,
nové cesty, přechody a chodníky apod.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
TZ: Asi vše, co smrdí byrokracií státní správy. Mraky nesmyslných statistik a hlášení
a hlavně systém dotací a na ně se vážící „příživnické“ instituce. Vždyť co je to za logiku získat dotaci např. 1mil Kč na něco, co jsme sami schopni udělat za polovinu, ale v rozpočtu na
to nemáme, a tak musíme kývnout na to, aby se ta „druhá“ polovina „prožrala“ v dotačním
systému. A když se pak z blízka podíváš na zoubky těch úředních šimlů, přes které to začíná
a končí, tak je ti z toho najednou nějak blivno.
AP: Máš nějaký životní vzor?
TZ: Těžká otázka – asi tátu – chlap jak hora, ragbista a sportovec obecně, srdce na
dlani... jo a Hanák.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
TZ: Jednoznačně ten náš poklad - dcera Ivča (pozn. red. 6 let) , překvapuje denně.
Např. posledně svým klídkem, když jsme šli o pár minut později do školy než obvykle, já
prudil a ona prohodila: „No co, tak jsem si dneska chtěla pospat, no.“
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
TZ: Tož asi Čtyři palice (skalní masiv - cvičné skály pro horolezce) a celé okolí na Vysočině, a to hlavně při nádherném západu slunce – fakt super podívaná z relativně trapné
výšky 35 m.

Spojení příjemného s užitečným

Na vrcholu Sud Fanes Tomaselliho
cestou – tady je mi nejlépe

AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
TZ: Nezažil jsem tady dětství, takže žádné prima asociace :o), ale asi Zamlýní, i když
posedět na lavičce u oveček za „vaším“ za vlahého letního večera, ale s Ivčou se moc posedět nedá...
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
TZ: S knihou je to jasné – Hlava XXII. od Josepha Hellera, ale zas naposledy jsem četl
Husitskou epopej od Vondrušky a taky hodně dobrý. Z filmu prostě Mrazík – „dývka“ nebyla,
nahrávat z televize nešlo, a tak jsme ty hlášky parodovali celý rok, čekajíc na další Vánoce,
až to zase budou v TV dávat.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Kdybys dostal(a) jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil (a)?
TZ: A proč jen jeden, ty jsi ale ukrutník, dej víc! No s rodinou přece.
AP: V čem vidíš smysl života?
TZ: Asi z radosti z každého nového rána.
AP: Životní krédo…
TZ: Co tě nezabije, to tě posílí.
Děkuji za rozhovor. A přeji Ti hodně radosti z každého nového rána!

Což se trošku zchladit?
Stačí nám na to vzpomínka na hokejové derby hvězd Vrchoslavice-Mořice. Tradice hokejových utkání mezi sousedními obcemi již oslavila druhé výročí. Oba týmy nastoupily
s tím nejlepším, co se v obcích dalo najít. Hokej podle toho vypadal: rychlý, bojovný a hlavně
s plnými bouřícími ochozy prostějovského „zimáku“. Náš tým se rval jako lev! Protivník měl
zase v bráně famózního gólmana Kubu Strašáka. A tak jsme vlastně byli rádi za remízu. Na
tomto místě musím zmínit jednu důležitou věc, díky které mám dojem (a věřím že budete
stejného názoru) že tým vrchoslavických hokejistů byl přece jen zářivější hvězdou zápasu.
Do hokejové haly se přišel v utajení podívat i jeden britský hokejový skaut. Výsledkem jeho
návštěvy je, že naše týmová opora Danek Vládek dnes hraje hokej za kanálem La Manche.
Takže chlape, ukaž jim tam, jak se to ve Vrchátkách válí!
Tomáš Zmeškal
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Běh osvobození ve Vrchoslavicích
– 5. obnovený ročník
Na Pochod osvobození, který se pořádal pod hlavičkou TJ Sokol Vrchoslavice v osmdesátých letech minulého století, si pamatuje hodně lidí jak z Vrchoslavic, tak i okolí.
Chodily se dvě trasy. Tzv. malá – ze startu u pomníku osvobození, přes Vitčický les,
Srbce a Pavlovice do cíle na hřiště. Měřila okolo 8 km. Za slabé dvě hodinky už si turisté
opékali špekáčky.
Pro otrlejší jedince bývala vyměřena tzv. velká. Vedla zase od pomníku osvobození,
k Měrovivím, Stříbrnicím, přes Křenovský les na samotu Bajajka. Na Bajajce všichni účastníci poznali, proč je tato trasa pojmenovaná „velká“. Byl (a doposud tam je) třesňový sad.
Pochod se chodil až v červnu, aby ta „velká“ stála za to a účastníci si mohli dát na Bajajce
ovocnou přestávku. Z Bajajky pak přes Vlčí Doly, Dřínov, a okolo potoka Pavlůvka na půdu
domácího fotbalového hřiště. Trasa měřila asi 25 km, ale čas byl individuální. Jednak podle
fyzičky jednotlivce, ale taky podle množství snědených třešní.
Že se v roce 1952 konal první ročník Běhu osvobození, na to už si nevzpomíná skoro
nikdo. Ba ani ti, kteří prokazatelně měli stát na startu. Jen pár řádků v místní kronice tuto
tradici dokládá.
Obec Vrchoslavice se rozhodla tuto zapomenutou tradici obnovit. Proč taky ne, když
v okolí Vrchoslavic je báječná síť zpevněných komunikací a cyklostezek. A myšlenka na
pátý obnovený ročník byla na světě. Trasa letos vedla od motorestu U Černého rytíře, okolo
hřbitova, za humny k potoku Pavlůvka, pod dálničním mostem, okolo rybníka Lopaťák, až
na Vitčickou cestu. Pak pěkně okolo kravína do Dlouhé Vsi na Zamlýní. Všechno pěkně po
suchém, rovném terénu.
Organizátorům udělal obrovskou radost Honza Ruban (19), který vytvořil traťový rekord
18 min 39 vteřin a zajistil tak, že vítěz 5 km závodu byl místní běžec.
Podle dochovaných informací se čtvrtého ročníku v padesátých letech účastnila školní
mládež a pouze jeden dospělý. Letošních počet účastníků na startu předčil i ta nejoptimističtější očekávání.
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Letos běželi nejen jednotlivci, ale i rodiny, a dokonce sportovní týmy. Jako kondiční trénink to pojali mladší žáci FK Němčice nad Hanou a zaběhli si trasu i se svými trenéry. Zajímavé a nervy trhající bylo pozorovat v cíli doběhy otců se syny či dcerami. Tak co, sportovní
přátelé z okolí, zkusíte si příští rok běh rozkvetlou hanáckou krajinou?
Na Vaše sportovní výkony se těší a všem letošním účastníkům ke zdárnému dosažení
cíle gratuluje obec Vrchoslavice.
Závěrem obec děkuje všem, kteří pomohli s organizací závodu. Každý měřič času, regulátor dopravy, prodejce občerstvení, udržovač ohně v udírně, značkovač trasy, zapisovatel
u startu atd… odvedl poctivý kus práce. Ale největší dík patří Liboru Sedláčkovi.
AdPa

Kategorie

1. místo

2. místo

3. místo

„děti“ do 15 let

Samuel Bořuta

Vlastimil A. Palíšek

Natálie Šťastná

ženy do 40 let

Magdalena Rubanová Jitka Svozílková

Petra Strašáková

muži do 40 let

Jan Ruban

Petr Šťastný

Dominik Bořuta

ženy nad 40 let

Broňa Žáčková

Jarmila Barnetová

Blanka Přecechtělová

muži nad 40 let

Dušan Kopečný

Karel Šťastný

Libor Sedláček

ženy i muži nad 60 let

Zdeněk Klusal

Oldřich Svačina

Štěpánka Svačinová
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SDH Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho občasníku a rádi bychom Vám přiblížili činnost
SDH a JPO za uplynulou dobu.
Jak již je zvykem, tak jsme Nový rok přivítali Výroční valnou hromadou 3. 1. 2015
v naší sokolovně, shrnuli jsme uplynulý rok, zvolili nový výbor sboru dobrovolných hasičů
a naplánovali činnost na rok 2015.
14. 3. 2015 proběhl náš TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, kterého se zúčastnilo asi 200
„plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela BENE z Nezamyslic, která bude doprovázet plesem i v následujícím roce. Tímto bychom také chtěli poděkovat našim paním
učitelkám a dětem ze školy a školky za nádhernou výzdobu plesu, kterou pro nás
udělali .
Další událostí našeho sboru byla oslava životního jubilea pana Františka Škrabala,
který nám již 22 let dělá starostu dobrovolných hasičů. Pod Františkovým vedením se
zde vychovala řada generací nových hasičů a ještě jednou bychom mu touto formou
chtěli popřát vše nejlepší a poděkovat mu za jeho dlouholetou práci pro sbor.

Ke konci května, jako každý rok, jsme uspořádali na počest našeho dlouholetého
velitele Memoriál Vladimíra Novotného, letos již 26. ročník. Navzdory nevydařenému
počasí k nám přijelo krásných 13 družstev mužů a 3 družstva žen. První místo obsadili
chlapi z Domamyslic, druhé místo ukořistili sousední Němčice a na třetím místě skončili
Určice. Našim borcům se moc nedařilo, „mlaďoši“ skončili na osmém a dvanáctém místě,
zatímco náš „old stars team“ se nenechal zahanbit a odvedl parádní výkon, po kterém
si zasloužil krásné 5. místo.
Poslední víkend v květnu se nás sbor chystá reprezentovat 16-tý okrsek na okresních závodech v Prostějově - držte nám palečky.
Z činnosti JPO:
Naše jednotka realizovala opravu Tatry
CAS–32 za přispění finančních prostředků naší
obce a dokončila dlouholetou opravu CAS–25,
Občasník obce Vrchoslavice
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zúčastnila se školení na nehody a proškolila nového velitele JPO a jeho zástupce. Novým velitelem naší JPO je Martin Matoušek a jeho zástupce Michal Svozilek. Také naše
jednotka byla pozvána na námětové cvičení sousedního nezamyslického okrsku, které
bylo zaměřeno na kyvadlovou dopravu vody cisternami.
Akce SDH Vrchoslavice pro rok 2015:
20. 6. Pohár starosty SDH Vrchoslavice - hřiště
26. 9. Tradičně netradiční hodové klání
??.?. Podzimní sběr železa (včas se termín dovíte)
25. 12. Tradiční ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA – sokolovna
Barbora Leciánová

Pohádkový karneval
Nedělní odpoledne, 15. března, přilákalo
do vrchoslavické sokolovny spoustu pohádkových postaviček. Od půl třetí se zaplňovaly pozvolna židličky různými bytostmi, které
si přišly užít pohádkové odpoledne.
V pohádkovém programu, který pro děti
připravil Dům dětí a mládeže ORION Němčice nad Hanou, si děti vyslechly krátké příběhy z různých pohádek, které pak proměnily v rychlé soutěže. Putovaly s košíčkem
plným dobrot po stopách Červené Karkulky,
společně s prasátky stavěly pevný domeček, slepičce pomohly zachránit nenasytného kohoutka, z perníkové chaloupky oloupaly všechen výborný perníček, ošklivému
káčátku pomohly najít cestu k labutím a zahrály si spoustu dalších her.
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Ke správnému karnevalu patří pořádná tombola a ani ten vrchoslavický nebyl výjimkou. Pingpongový stůl zaplnila bezmála stovka cen, které pro děti nakoupila obec Vrchoslavice. O spokojená bříška malých tanečníků i jejich rodičů se výborným občerstvením postaral TJ Sokol Vrchoslavice. Díky vynikající spolupráci DDM ORION, TJ Sokol
Vrchoslavice a obci Vrchoslavice si téměř čtyřhodinový program užily nejen děti, ale také
jejich rodiče.
Eva Bašková

Mezinárodní den žen
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek stanovený Organizací spojených národů k výročí stávky
newyorských švadlen v roce 1908. Na našem území je slaven od roku 1911, ještě za
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Rakousko-uherské monarchie. Mezi jeho cíle patřilo, dnes už zcela běžné, volební právo
žen. Od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Jak se svátek slavíval v naší obci, si pamatují hlavně
bývalé členky JZD. Ale i jiní zaměstnavatelé si v ten na ženy vzpomněli.
Ve Vrchoslavicích se letošního posezení u příležitosti MDŽ dne 5. 3. 2015 zúčastnilo
přes 30 žen, a to všech věkových kategorií. Kromě symbolického karafiátu a občerstvení
v podobě kávy, čaje a domácího zákusku od paní Palíškové byl připraven krátký program. Pracovnice Charity Kojetín představily našim občanům svoje služby. Následovalo
krátké zalistování v knize Gabra a Málinka a pak už se besedovalo, vzpomínalo a plánovalo, kdy se uspořádá další setkání.
AdPa

Zájezd zahrádkářů
Ve středu 20. 5. 2015 uspořádali naši zahrádkáři svůj tradiční zájezd. Jako cíl letos vybrali
malebnou část Beskyd. Na programu byla návštěva výrobny koberců ve Valašském Meziříčí.
V Moravské gobelínové manufaktuře se již více než sto let věnují ručnímu tkaní klasických gobelínů, originálních koberců a uměleckých tapiserií. Je zde možné zhlédnout nejenom výrobu ručně vázaných a tkaných koberců, gobelínů a restaurování historických tapiserií, ale i rozšířenou výstavní expozici hotových textilních děl. Pro zájemce pořádají kurzy tkaní.
Další zastávkou bylo muzeum v přírodě, tzv. skanzen, v Rožnově pod Radhoštěm. Slovo
skanzen se u nás mylně vžilo jako obecné označení muzea v přírodě. Původ slova ale musíme hledat daleko na severu, ve Švédsku. Tam totiž, v hlavním městě Stockholmu, založil
roku 1891 první skanzen Artur Hazelius jako muzeum pod otevřeným nebem. Nachází se
nedaleko zoo centra Stockholmu, na ostrově Djurgården. Jeho cílem bylo ukázat, jak se žilo
v různých částech Švédska před industrializací. Inspiroval se podobným muzeem založeným
roku 1881 králem Oskarem II. v Kristianii (dnes Oslo). Skanzen se stal modelem pro další
podobná muzea ve Skandinávii a později i jinde. Slovo „skansen“ (švédsky „hradby, šance“)
se v mnoha jazycích stalo synonymem pro muzeum pod otevřeným nebem.
A jak to bylo s tím rožnovským skanzenem? Tak to už účastníci zahrádkářského zájezdu
ví. A ti, kteří se na zájezd nedostali, si můžou udělat příjemný výlet a zjistit, jaké krásy nabízí.
Při zpáteční cestě nechyběla zastávka ve školce v Bystřici pod Hostýnem, kde byl bohatý
výběr trvalek, keřů a jiných okrasných rostlin.
Výbor ČSZ
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Jak jsme letos kouleli
Již tradiční obecní klání kuželkářů proběhlo 1. května odpoledne na dětském hřišti. Byť
jsme se starostou vyhlíželi hezké počasí, tak nakonec pouze nepršelo. K dobré zábavě to
však nikomu nebránilo a výkony to nijak neovlivnilo. Na „bednu“ se postavil stejný rodinný
tým jako loni - Petra, Martin a David Matouškovi, který získal kalorickou cenu k posílení
vyčerpaných organismů. Ostatně hodnotný dar byl připraven i pro bramborové medailisty –
bohužel těm se výhra v podobě 10-ti hodin veřejně prospěšných prací moc nelíbila, a tak jako
jackpot bude použita v dalším roce.
Tomáš Zmeškal

Výstava k 70. výročí osvobození Vrchoslavic
Možná jste si řekli: O čem taková výstava zrovna ve Vrchoslavicích může být? Vždyť
tady nebyli židé, partyzánský oddíl, parašutistický výsadek, neproběhla tu významná bitva ani nikdo z obyvatel nebojoval v zahraničním odboji. Ano, to je pravda. Vrchoslavice
měly to obrovské štěstí, že je válka poznamenala méně než jiné části naší republiky. Ale
přesto to byla doba, kdy obyvatelé nežili svobodně a hlavní emoce, která jim ovládala
mysl, byl strach.
A právě proto, aby už lidé nikdy nežili ve strachu a obavách, je potřeba si připomínat
tyto chvíle.
Sedmdesát let je z pohledu lidstva krátká doba. Každé století je bohaté na události,
i na ty válečné. Byly století, kdy se válčilo mnohem delší dobu než ve století minulém,
tedy dvacátém. Pokrok a vývoj techniky ale zapříčinil, že dvě světové války, které v minulém století vypukly, byly nazvány světovými. Jednak svým rozsahem, ale hlavně počtem
obětí.
II. světová válka oficiálně vypukla 1. 9. 1939. Nesvoboda ale naši zemi postihla dříve,
po její okupaci 15. 3. 1939 a vyhlášení tzv. Protektorátu Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren).
Protektorát (lat. protectio – ochrana) je označení pro formu státního zřízení. Jedná
se o formálně autonomní státní útvar, který je pod ochranou nebo přímou správou jiného
státu. Protektoráty bývají zřízeny buď na základě mezinárodní smlouvy, nebo pouze tak,
že dosavadní suverénní stát strpí jeho jednostranné vyhlášení ze strany silnějšího státu.
A to byl právě případ naší malé země.
Doba války nebyla jenom historickou událostí, která se dá shrnout do suchých dat,
Občasník obce Vrchoslavice
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zpráv a událostí. Bylo to období, kdy lidé museli žít svoje příběhy, svůj každodenní život.
Plný starostí, ale i radostí. A o tom právě vrchoslavická výstava byla. O příbězích, které
oprášili pamětníci a přetvořili je do vyprávění.
Obec Vrchoslavice se rozhodla po dohodě s Farností uspořádat výstavu v prostorách fary. Přesně 70 let od osvobození Vrchoslavic, tj. 2. května
2015, byla pamětníkem Františkem Sázelem (dnes bydlícím
v Přerově) slavnostně přestřižena
páska a výstava zahájena krásnou lidovou písní v podání Emílie
Řezáčové Byla cesta ušlapaná.
Její hlas se linul slavnostním zahájením výstavy, jako svěží vůně
kvetoucích šeříků.
Až do konce výstavy, tj. do neděle 10. 5. 2015, se mohli
návštěvníci každý nepracovní den zaposlouchat
do čtení vzpomínek pamětníků na konec II. světové války, v podání Lenky
Štarhové a Adély Palíškové.
Pravidelné čtení vzpomínek se konalo v opravené části fary v přízemí. Rekonstrukce dvou
místností byla dokončena
i díky přispění obyvatel Vrchoslavic a Vitčic.
18
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Podařilo se shromáždit vzpomínky desítky pamětníků.
Výstavu si přišli prohlédnout a pár vzpomínek pamětníků poslechnout i žáci základní školy ve Vrchoslavicích.
Žáci 7. – 9. tříd základní školy v Němčicích si v doprovodu učitelů udělali nejen
znalostní kvíz, ale zaujaly je i časopisy,
které vycházely v době války, cenzurované
učebnice a protektorátní bankovky.
Výstava se zaměřila hlavně na osvobození Vrchoslavic. Nebylo zapomenuto ani na osvoboditele - Rudou armádu, která
2. května 1945 nad ránem přinesla do obce po šesti válečných letech svobodu.
Část expozice byla věnována vzpomínce na občany, kteří v době II. světové války
byli vězněni. Alois Svozílek byl zatčen jako student medicíny v Brně při studentských
nepokojích. Antonín Sázel, člen odbojové skupiny, a Jan Ševčík byli zatčeni v roce 1944.
Při osvobozování obce padli 3 sovětští vojáci, mezi nimi jeden kapitán, 2 Rumuni,
10 Němců a 1 Maďar. Padlému kapitánovi byl vypraven pohřeb s vojenskými poctami.
Všichni tři ruští vojáci byli po válce exhumováni a převezeni do Olomouce na společný
hřbitov Rudé armády. V polích v okolí padlo mnoho dalších vojáků různých armád. Z občanů Vrchoslavic byli 2 zraněni těžce, 2 zraněni lehce, o život naštěstí nikdo nepřišel.
V průběhu druhé světové války došlo k vystěhování skoro 7 tisíc obyvatel ze 33 obcí
z Drahanské vrchoviny. A protože pět takto postižených rodin našlo útočiště i ve Vrchoslavicích, byla část výstavy věnovaná i Drahanské vrchovině a jejímu vysídlení.
Výstavu během devíti dnů zhlédlo přes tři sta návštěvníků všech věkových kategorií.
Mezi hlavní její tvůrce bezpochyby patří: Vladimír Horák, František Coufalík, Oldřiška
Svozílková, Alžběta Kellerová, Květoslava Hřibová, manželé Nádbělovi, Stanislav Kroupa, Marie Šrámková z Brna, Josef Šrámek, František Sázel z Přerova, Zdeňka Palíšková, Věrka Rusnoková (roz. Pernicová) z Kulířova a další pamětníci. Všem patří velký dík
za to, že se o své zážitky odhodlali podělit.
AdPa

Úryvky vzpomínek pamětníků
Věra Rusnoková, roz. Pernicová (*1940) vzpomíná …
„Na dům pantáty Františka Sázela, co stál kousek od kostela, si pamatuju moc dobře.
Tatínek byl švec. Toto řemeslo bylo odjakživa symbolem bídy. Náš skromný, ale útulný
domek v Kulířově obsadili Němci, a tak se pro nás Vrchoslavice staly novým domovem.
S sebou jsme si vzali jen to nejnutnější. U Sázelů jsme měli kuchyň, kde tatínek ševcoval, a jednu seknici, kde se spalo. Vedle u Kovaříků měli tři děvčata. Byla sice starší
než já, ale moc jsem toužila být jejich kamarádkou. A tak kdykoli se naskytla příležitost,
utíkala jsem dírou v zídce k nim.
Frontu jsme prožili ve sklepě na faře spolu s rodinou Tihelkovou z Krásenska. Když
přišli Rusové, vařili si u Sázelů na dvoře koňský guláš. Chodívala jsem si k nim vždycky
s miskou pro porci pro tatínka. Tatínkovi by asi nedali, ale mně, malé roztomilé holčice,
nalili vždycky pořádnou porci. Když pak narazili bečku piva, zase mě tatínek poslal s půlObčasník obce Vrchoslavice
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litrem. Jenom se zasmáli, mrkli na přihlížejícího tatínka a pivo už se točilo. Mně navíc do
nastavené zástěrky nasypali plno bonbonů.
Návrat do Kulířova byl smutný. Dům sice zůstal stát, ale v ubohém stavu. Okna rozbitá a rámy vytrhané. Kde jsme měli dřevěnou podlahu, byla vytrhaná a dřevo spálené…
Všude nepořádek, prach, neútulno, ale byli jsme zpátky doma. Dali jsme se do práce.
Ttrvalo to sice dlouho, ale podařilo se nám domek zase obydlet. Bydlím v něm dodnes…
Ještě hodně let po skončení války jsem jezdívala do Vrchoslavic na prázdniny. Pantáta mě nechával i kočírovat vůz a já jsem byla šťastná, že můžu svážet seno….“
Pan Stanislav Kroupa, tehdy jedenáctiletý hoch, vzpomíná …
„Když do Vrchoslavic přišel v únoru 1945 oddíl Maďarů, udělali si u nás doma strážnici. Hlídali vstup do dědiny, tak jim pozice našeho domu pro strážnici vyhovovala. Byli to
chudáci chlapi. Hladoví, hubení a vysílení. Oblečení na nich jenom viselo. Ve srovnání
s německými vojáky vypadali uboze a bídně. Stejně tak ubohé měli koně. Kosti z nich
jen trčely, zuby měly zažloutlé a měli prašivinu. Přestože byli s Němci, do jejich pověstné dokonalosti měli daleko. Kradli jsem jim s Rudou Mazánkem patrony. Neměli je ani
spočítané, ani nijak evidované. Jenom granáty, o těch přehled měli. Ale patrony jim byly
jedno. Do dneška si pamatuju jejich tvar. Byly víc konické a na konci měly místo rýhy
výstupek. Rozbíjeli jsme je a objevovali jejich obsah. Maďarským vojákům to bylo jedno.
Ten nejmenší z nich si nás oblíbil. Měl přezdívku „Kici“, to je maďarsky něco jako malinký. Kolikrát viděl, jak s Rudou zápasíme s patronem, ale nikdy to na nás neřekl. Kici uměl
dobře německy. I naše němčina už byla po letech učení ve škole obstojná. Takže jsme si
dobře rozuměli. Aspoň po té chlapské stránce.“
Pan František Coufalík, tehdy dvacetiletý mladík, vzpomíná…
„Za válku byly na příděl nejen potraviny, obuv, oblečení, ale taky cigarety. V poli nám
pomáhal jistý Emil Čecháček. Za první republiky dělal v Praze bankovního úředníka.
A ten Emil Čecháček byl vášnivý kuřák. Tak jak v každé době, i v době války si lidi najdou cestičky, jak se dostat k tomu, co je zakázané nebo čeho je nedostatek, tak i tomu
Emilovi Čecháčkovi nedalo moc práce domluvit se v okolí s pár lidmi, kteří s ním rádi
směnili nebo mu odprodali lístky na cigarety. Kolikrát dorazil pozdě do práce na pole, ale
už měl na kole objeté Mořice, Pavlovice a Srbce a kapsu plnou lístků na cigarety. Když
se ho někdo zeptal, kdeže to byl, pak odpověděl svojí oblíbenou větou: ,Jsem otrokem
své vášně!‘.“
Vzpomínky Františka Sázela…
„Táta byl členem pětičlenné odbojové skupiny. Hlavní činností byla distribuce letáků.
Došlo však k vyzrazení. A tak si pro tátu v lednu 1944 přišlo gestapo. Byl zatčen doma ve
skleníku, bez rozloučení. V ten den zatkli všechny. Po zatčení byli odvezeni do Přerova,
do vily v Michalově, kde sídlilo gestapo. Z Přerova následoval transport do Brna. Tam
byl soud. My děti jsme nic nechápaly. Zbytek rodiny nechali na pokoji, jen nám sebrali
rádio. Máma a celá rodina čekala na rozsudek. Verdikt soudu zněl: doživotí. Trest krutý,
ale táta zůstal naživu. V našich dětských hlavách to bylo něco nepředstavitelného. Co je
to doživotí? Neznamená to, že ho do konce života neuvidíme, že ne! Nebylo nikoho, kdo
by nám to vysvětlil. Z Brna tátu převezli do polské Vratislavi. To bylo město, které leželo
na polském území zabraném Německem, podobně jako naše Sudety. Proto tomu městu
nikdo neřekl jinak, než německy Breslau. Jako odsouzenec musel pracovat. Dělali různé
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práce ve věznici, na stavbách a nakonec i v zahradnictví. Když v zimě na řece Odře
zamrzly lodě, tak je vězni vysekávali. Pracovali dlouho do noci, někdy na lodi i přespali.
Další etapa jeho vězeňského života se odehrála v pobočce německého koncentračního
tábora Flossenbürg v Bayreuthu, asi 60 km od českých hranic.“
Jeho o tři roky mladší sestra Zdeňka doplňuje:
„Rok 1944 se chýlil ke konci a přišly smutné Vánoce bez tatínka. Útěchou nám bylo,
že je naživu. Často jsme na něj vzpomínali. Když se mě, čtyřleté holčičky, ptali, jestli bych
tatínka skoro po roce ještě poznala, odpovídala jsem přesvědčivě: ´Určitě. Měl takový
hnědý kabát, podle něho bych ho rozhodně poznala.´“
Pan František Nádběla vzpomíná…
„Už od ledna všichni cítili, že se blíží fronta. Poslouchání rozhlasu bylo stále trestné.
Pokud by byla na radiopřijímači zjištěna naladěná zakázaná stanice, znamenalo to okamžité zatčení a záminku k hloubkové kontrole celého domu.
Stále častěji byly vyhlašované letecké poplachy, většinou okolo desáté hodiny dopoledne, končívaly po druhé odpoledne. Na zakázaném rádiu Londýn hlásili, že se Rudá
armáda blíží a německá vojska jsou na ústupu.
Proto mě zaskočilo, když někdy začátkem března 1945 došel na obec přípis, že
ročník 1928 musí povinně nastoupit na práce při budování zákopů pro německé vojáky.
Zavolali si mě a asi ještě pět dalších vrstevníků na radnici. Dověděli jsme se, kdy se
máme dostavit do Přerova. Nechtělo se nám, ale rozkaz byl rozkaz.
Z Přerova nás rozeslali na různá místa. Já jsem měl kopat zákopy v okolí Vrbátek.
Když jsme dojeli na místo, řekli nám, ať naházíme všechny věci na vůz, seřadili nás
a zaveleli: „Marschieren marsch!“ (pochodem, vchod!) Dali jsme se do pochodu vedle
vozu, na kterém byly naložené ty naše věci. Pochodoval jsem v krajní řadě. Neušli jsme
ani deset kroků a v tom najednou „BUM!“, kůň mě kopnul do kolena. Bolestí jsem se
skácel k zemi. Koleno se mi okamžitě nafouklo jak kopačák. Řvali na mě: „Steh auf,
SIMULANT.“ (vstávej, simulante) Když ale viděli, jak koleno mění barvy, hodili mě na
vůz a dovezli až na místo. Na místě mě prohlédl lékař a jeho verdikt zněl: ´Doba léčby
minimálně měsíc´.“
Paní Květoslava Hřibová vzpomíná…
„Do Vrchoslavic k rodičům jsem se dostala až po osvobození. Naši měli přímo před
domem v křoví německý kulomet. Rusové šli od Mořic. Němci jim bránili v postupu a stříleli do nich. Rusové, když viděli, odkud vychází střelba, zacílili do těch míst. No a čelní
zeď našeho domu to nevydržela a celá se zhroutila. Cihly, omítka, okenní rám – všechno
to popadalo dovnitř do ložnice. Postele byly rozbité, všude prach, dům byl plný nepořádku. Naši dobu ostřelování přečkali na zahradě v krytu a všechno přežili bez zranění.“
Pan Josef Šrámek z Dlouhé Vsi vzpomíná…
„Toho 2. 5. 1945 se okolo desáté hodiny přesunula střelba do Dlouhé Vsi. Tatínek měl na
půdě pozorovatelnu. Měl strach, že si Němci všimnou, že je pod střechou schovaný. Odtud
ale viděl, jak se do Němčic sjíždí ze všech stran ruské tanky, no a jak Rusové postupují od
Vrchoslavic. Masaříkův dům stál osamocený a přímo v palbě mezi Vrchoslavicemi a Dlouhou
Vsí. Byli uprostřed palby z obou stran. Když utichla střelba, objevil se u nich nad střechou bílý
prapor z prostěradla. Jejich dům byl hodně poškozený. Naštěstí se nikomu nic nestalo.
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Když odtáhli Němci a Rusové se blížili k Měrovicím, objevila se na silnici vrchoslavická mládež. Byl jsem tehdy malý kluk. Když jsem viděl Laďu Hanáka, Frantu Vystrčila
a takové starší kluky mašírovat směrem k Měrovicím, přidal jsme se odvážně k nim.“
Paní Oldřiška Svozílková vzpomíná…
„Pamatuju si, že když přecházela přes Vrchoslavice fronta, zrovna umřel Antonín
Poledník. Byl to mladý kluk, na pohřeb mu přišlo hodně lidí. Když jeho rakev spustili do
hrobu, začala přelétat nad Vrchoslavicemi letadla a začal poplach. Pan farář rychle obřad ukončil a smuteční hosté museli do sklepů.“
Pamětníci vylovili ze svých pamětí i drobné perličky vzpomínek: Po odchodu ruských
vojáků zůstal v naší obci kůň Bubin. Byl to vysloužilý kůň, který ještě pár let pomáhal
v hospodářství Františka Sázela. Poslední roky sloužil k potěšení dětí.
Další perličková vzpomínka patří rumunské armádě. Ta ve Vrchoslavicích zanechala
čtyřnohého kamaráda psa Pruta. Jméno dostal podle Rumunské řeky Prut (přítok Dunaje pramenící na Ukrajině, délka toku 898 km. Tvoří krátký úsek hranice mezi Ukrajinou
a Rumunskem a 711 km dlouhou moldavsko-rumunskou hranici). Německého ovčáka
se ujala rodina u Hrabalů u potoka Pavlůvky. Noví majitelé mu dopřáli i fešný sestřih.
Vypadal prý jako lev.
Uveřejnění všech vzpomínek by vydalo na mimořádné číslo Zpravodaje. Vzpomínky
jsou ale cenností, která si zaslouží víc, než pouhé uveřejnění ve Zpravodaji. A pokud
Vás zajímá osud sepsaných vzpomínek, vydržte do Vánoc. Určitě se včas dovíte, jak se
se sepsanými vzpomínkami naloží, aby zůstaly uchovány v důstojné podobě i pro příští
generace.
Pro čtenáře sepsala AdPa

Jak vidí dnešní děti vojáka
V rámci návštěvy výstavy k 70. výročí osvobození obce si děti ze základní školy ve
Vrchoslavicích povídaly s paní učitelkou o tom, jak vidí vojáka. Jejich představy přenesené na papíře si mohli návštěvníci výstavy prohlédnout v přízemí fary.
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Základní škola Vrchoslavice
Letošní
Den
Země oslavili všichni
žáci 3. a 4. ročníku
naší školy aktivní
účastí v základním
kole přírodovědně ekologické soutěže
Zlatý list pořádané
němčickým „domečkem“.
Celá soutěž probíhala v malebném
prostředí Drahanské
vrchoviny. Na téměř čtyřkilometrové
trase ze Dzbelu na
táborovou základnu
DDM Orion v Kladkách – Bělé plnily děti nejrůznější úkoly z astronomie, meteorologie,
botaniky, zoologie, dendrologie, geologie a ekologie. A nejen počasí nám toho dne přálo.
I. místo v nejmladší kategorii si přivezlo naše družstvo „KOMISAT“ (Michal Drábek,
Občasník obce Vrchoslavice
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Tereza Hrabalová, Kateřina Kopřivová,
Alžběta Rubanová, Aneta Vrbová a Martin
Wildung) a jako třetí se umístilli „MONSTER KIDS“ ve složení Kamil Špaček,
Lukáš Vaculík, Aneta Vaculíková, Bibiána
Vlachová a Klára Zemanová.
Nezbývá než dodat, že se nám celodenní výlet víc než vydařil a do příštího
ročníku Zlatého listu popřát dětem hodně
úspěchů.
Lenka Štarhová

Myslivecké sdružení
Vážení občané a přátelé přírody,
zimní sezona je za námi a začíná nám
období plné práce. Musíme vyčistit všechny zásypy a vyvápnit je. Nejvíce brigád nás
čeká na myslivecké chatě, kde jsme začali
s opravou odpadů. V zimě došlo k prasknutí odpadní trubky a tuto havarijní situaci
bylo nutné okamžitě řešit. Museli jsme vykopat a vyměnit nové odpady. Nyní jsme
začali s opravou stropu na chatě, který napadl přemnožený červotoč. Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu, který nám poskytl dotaci. Bez ní bychom nemohli nakoupit
nový materiál a nemohli začít pracovat. Musel se odstranit celý strop a udělat vše v novotě.
Jako každý rok chceme uspořádat 6. června ,,Dětský den“. Letos na něm vystoupí se
svým programem Pavel Novák, dále žáci ZŠ Němčice a do programu přispějí i vrchoslavičtí hasiči. Samozřejmě jako každý rok si mohou děti zastřílet z kuše nebo ze vzduchovky
na připravené terče se zvířecími motivy. Čekají je odměny a občerstvení. Pro dospělé je
opět připraveno bohaté občerstvení.
Další akcí, kterou pořádáme pod záštitou OMS Prostějov, je ,,Daňkův Memoriál“, na
který se můžete těšit 15. srpna 2015.
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V září chystáme tolik oblíbené zvěřinové hody, na které všechny srdečně zveme.
Na závěr chci naše spoluobčany požádat, aby byli ohleduplní ke zvěři a nenechávali
své psí miláčky při procházkách přírodou štvát po zimě zesláblou zvěř. Vždyť úhynem
jedné zaječí mámy přijde naše příroda o 4-5 dalších zajíců, které mohla v letním období
vychovat. V jarním období dochází ke kladení mláďat, držte své pejsky, prosím, pod dozorem. Snažme se naše přírodní bohatství zachovat i pro další generace.
Vozihnoj František, předseda MS

Fotbal JARO 2015
I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ JARO 2015
DATUM
5.4.

UTKÁNÍ

NEDĚLE SOKOL RADSLAVICE - VRCHOSLAVICE

ZAČÁTEK ODJEZD VÝSLEDEK
15:30

FK BRODEK U
PŘEROVA

16:00

- VRCHOSLAVICE

16:00

26.4. NEDĚLE VRCHOSLAVICE

- TJ OTINOVES

16:00

3.5.

- VRCHOSLAVICE

16:30

10.5. NEDĚLE VRCHOSLAVICE

SLAVOJ KOJETÍNKOVÁLOVICE „B“

16:30

17.5. NEDĚLE SOKOL PIVÍN

- VRCHOSLAVICE

16:30

24.5. NEDĚLE VRCHOSLAVICE

- TJ SOKOL ÚSTÍ „B“

16:30

SOKOL HORNÍ
30.5. SOBOTA
MOŠTĚNICE

- VRCHOSLAVICE

16:30

7.6.

- TJ SOKOL ČEKYNĚ

16:30

12.4. NEDĚLE VRCHOSLAVICE
19.4. NEDĚLE

FC KOSTELEC NA
HANÉ

NEDĚLE SOKOL TOVAČOV

NEDĚLE VRCHOSLAVICE

1.FC VIKTORIE
14.6. NEDĚLE
PŘEROV „B“
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-

- VRCHOSLAVICE

14:00

13:30

0:6
1:0

14:30

3:2
6:0

14:45

1:1
1:3

AUTA

4:4
3:0

14:45

0:4

12:15

25

TABULKA
Rk. Tým
1. Plumlov
2. Všechovice
3. Kojetín-Koválovice "B"
4. Ústí "B"
5. Hor. Moštěnice
6. Brodek u Př.
7. Čekyně
8. Vik.Přerov "B"
9. Vrchoslavice
10. Kostelec
11. Otinoves
12. Pivín
13. Tovačov
14. Radslavice

Záp
23
23
23
23
23
23
23
22
23
22
23
23
23
23

+
14
15
10
9
10
9
9
8
7
8
8
7
7
6

0
5
2
5
6
3
5
5
5
7
4
3
6
5
5

4
6
8
8
10
9
9
9
9
10
12
10
11
12

Skóre
62: 36
54: 30
41: 37
54: 47
42: 56
46: 37
55: 52
49: 54
55: 49
51: 45
51: 64
36: 52
43: 52
35: 63

Body
47
47
35
33
33
32
32
29
28
28
27
27
26
23

PK

(Prav)
( 11)
( 11)
( 2)
( 0)
( 0)
( -4)
( -4)
( -4)
( -8)
( -5)
( -6)
( -6)
( -7)
(-13)

Vítání občánků
V neděli 24. května
2015 se sešli rodiče a příbuzní na Vítání občánků.
Vítání proběhlo v opravených prostorách fary, které svou novotou vybízely
k uspořádání této malé
slavnosti. V programu pro
ně vystoupily s pásmem
básniček děti ze základní
školy pod vedením Evy
Marečkové. Hudební doprovod zajistil Ladislav
Gazdag. Po podpisu pamětní knihy si maminky
odnesly kytičku a děti obdržely malé dárky.
Přivítány byly tyto děti:
Emma Vlčová
Emilie Špačková
Marek Loučka
Marek Přikryl
Jaroslava Kvasničková
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Mše svatá u kapličky v Dlouhé Vsi
Rok se s rokem sešel a je tu opět předposlední květnová neděle a s ní slavnostní
mše svatá pod širým nebem v Dlouhé Vsi u kapličky. Před rokem se nově založená
tradice neobešla bez světských slavností spojených s kulturním vystoupením, zpěvem, popíjením a ochutnávkou cukrářských produktů našich vrchoslavických a dlouhoveských pekařek.
Letos se datum konání mše sešel s jedním z největších a taky nejstarších křesťanských svátků, se svátkem Seslání Ducha svatého, někde také nazývaným letnice
či Boží hod svatodušní. Sesláním Ducha svatého (latinsky pentecostes) označujeme
křesťanský svátek slavený 50 dnů po Velikonocích a 10 dnů po Nanebevstoupení
Páně. Svátek letnic pochází z židovského svátku týdnů (Šavu‘ot). Teologicky se tento
svátek vztahuje k seslání Ducha svatého na apoštoly po Ježíšově nanebevstoupení.
Liturgická barva letnic byla vždy červená – tento zvyk zřejmě pochází ze slavnostního římského oděvu, který byl barven purpurem. Proto letošní pozvánka, květinová
výzdoba a knězův oděv na mši u kapličky byl v červených tónech.
Díky práci pracovníkům obce, farníkům a dobrovolníkům se podařilo pokračovat
v loni založené tradici. Zdá se, že díky Mši svaté se krásně daří propojit život farnosti
s životem obce a občanů.
Na mši svatou zavítali nejen občané Dlouhé Vsi a Vrchoslavic, ale taky Vitčic, Stříbrnic a Němčic nad Hanou. Věřme, že v dalších letech bude účast hojnější i o návštěvníky z jiných vesnic. Co je ale důležité, že nechyběli hlavní představitelé obce. Nejen
že pomohli s organizací a přiložili ruku k dílu, ale byli mše i účastni.
Na závěr mše sloužené naším panem farářem Tomášem Stroganem zaznělo Ave
Maria v podání Emilie Řezáčové. Tóny této písně v doprovodu L. Gazdaga byly krásnou tečkou za nedělním setkáním. Oběma hudebníkům patří poděkování za příjemný
zážitek.
AdPa
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Střípky z farnosti …
Ač léto klepe na dveře, je nutné začít krátkým ohlédnutím. V lednu proběhla
v obci už tradiční Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem 14.314 Kč. To je o 1.995 Kč
více než v předchozím roce. Tato záslužná činnost může probíhat díky obětavým
farníkům a dobrovolníkům, kteří za každého počasí vyjdou do ulic a plní tak svoje
poslání. Za to jim patří velký dík.
Taky jste si určitě během posledního roku všimli zvýšeného pohybu na faře a jejím okolí. Díky pomoci obce a hlavně díky příspěvkům Vás, občanů Vrchoslavic,
se podařilo dokončit opravu dvou místností v přízemí. Jsou nové omítky, opravené
a jedny nově doplněné dveře, odvedla se od budovy dešťová voda, jsou nové rozvody elektřiny, zásuvky, vypínače, světla, nová dřevěná podlaha a obložení s větracími
mřížkami. Takto opravené místnosti září čistotou, jsou prosycené vůní dřeva a přímo
vybízí k využití.
Proto se vyhovělo žádosti obce, aby v prostorách fary uspořádala výstavu
k 70. výročí osvobození Vrchoslavic. Slavnostní zahájení proběhlo v opraveném přízemí, expozice byla v I. patře. Ještě v květnu obec využila prostory k další tradiční
akci - vítání občánků.
A co farnost plánuje dál? V červnu začnou stavební práce na opravě kuchyně.
Snad se dokončení této etapy podaří do konce tohoto roku. Tím by byla téměř čtvrtina budovy „v novém“. Podle finanční situace je pak v plánu pokračovat s opravou
sociálních zařízení. Během léta se uskuteční pár brigád na farní zahradě. Na její
generální opravu a rekultivaci zatím nejsou finanční prostředky. Cílem ale je uvést
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ji do stavu, aby se příští rok dala využívat pro farní, ale třeba i obecní nebo školní
akce. Během června se uskuteční jednání s obcí o podmínkách přemístění obecní
knihovny do I. patra fary.
Plánů je hodně. Jak je vidět, Bůh přeje, aby se nám dařilo. Budu rád, když naše
farnost bude stále mít svůj okruh příznivců. pokud se někdo rozhodne rozšířit řady
křesťanů, má dveře otevřené. Dokladem toho jsou dva nově pokřtění farníci, kteří
svůj křest absolvovali o letošních Velikonocích. Budu taky rád, když si někdy najdete
čas a navštívíte i náš hlavní svatostánek – kostel sv. Michaela. Mše svaté se konají
dvakrát týdně. Ve středu v 16,30 h a v neděli v 6,45 h.
T. Strogan, farář

Literární kroužek při MŠ Vrchoslavice vytvořil:
O pyžamku, které zlobilo
Bylo jednou jedno pyžamko a každý, který si ho oblekl, tak ho pyžamko lechtalo
a děcka se budou řechtat a řechtat. Bylo schované ve skříni, bylo růžové, vlastně to byla
kušula a byla proužkovaná s dlouhýma rukávama. Skříň stála v dětském pokoji a byla
kouzelná. A jak to tak bývá kouzelná skříň se pozná podle obrázku na kterém je kouzelná
hůlka. Přišla ke skříni holčička Téte a uviděla ten obrázek a podívala se na svoji hůlku
a viděla, že je ta hůlka úplně stejná jakou má ona. Téte přiložila hůlku k obrázku a skříň
se otevřela. Uviděla to pyžamko a oblekla si ho a pak se začala řechtat. Téte se zeptala
pyžamka, proč mě lechtáš? Protože si mě nikdo nevšímal, proto lechtám. Ale ty se mě
líbíš, mě lechtat můžeš. A Téte řekla, „můžu si tě obléct na noc“. A pyžamko řeklo ano, za
to ti přivolám kouzelné sny. První sen byl o tom, jak se Téte ve snu probudila a měsíček,
který ji visel nad postýlkou se proměnil v krabici. Téte otevřela tu krabici a tam viděla
malou krabičku a na ní přidělané nějaké držátko a točilo se to. A najednou se ta malá
krabička otevřela a s tama vyskočil šašek. A měl jméno Šašulínek. Téte se ho lekla a
schovala se pod peřinu. Šašek řekl, „holčičko, já ti neublížím“. A Téte vylezla z pod peřiny. Téte se zeptala, „ty jsi kouzelný“? A šašek řekl ano. Co umíš kouzlit? Krabici nebo tak
různě? Nee, umím kouzlit čarodějnice, panenky, traktory, umím proměnit peřinu v tuleně
a nebo kalendář, kameň a abys měla nalakované nehty. „Třeba na růžovo“? zeptala se
Téte. „Jasně“, řekl šašek a hned začal kouzlit. A Téte řekla, „zadrž“ a šašek řekl, „proč
zadrž“. „Protože já chci mít nalakované nehty na modro“. A šašek řekl, „to musíš znat
kouzelné slovíčko“. A Téte řekla, „a jaké“? „No, to ti neřeknu, na to musíš přijít sama“. A
Téte začala vymýšlet kouzelná slovíčka – čáry máry, brekeke ťuk, čáry máry želva, ale
ani jedno na šaška neplatilo. Vzpomeň si, kouzelná slovíčka používáš každý den – která
to jsou? Prosím, děkuji, dobrý den a na to šašek začal kouzlit.
Čáry, máry lampička
ať je tady lahvička
a vedla je babička.
Lahvička má modrou barvu,
vystřelíme jednu salvu.
A pak palec, malíček
modrý bude prstíček.
Občasník obce Vrchoslavice
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A Téte měla nalakované
nehty na modro. Šašek vlezl
do malé krabičky a ta se zavřela do velké krabice a ta se
proměnila v měsíček a Téte
se probudila za snu, ale jaké
bylo její překvapení, když
zjistila, že má nalakované
nehty na modro. Téte vyleze
z postýlky, přijde za maminkou do kuchyně, sedne si za
stůl a maminka jí nachystá
vajíčko s chlebem a chleba bude natřený máslem. Přijde do pokojíčka, nachystá si
věci, vysleče si pyžamo a pak se obleče do toho druhýho oblečení. Téte půjde s maminkou do školky a nezapomene si obut boty, bundu, šálu a čepici. Den rychle utekl
a už je tu večer. Téte je umytá, vyčistila si zuby, přišla do pokoje, vyslekla se a oblekla
si pyžamo. Pyžamo řeklo, „to jsi hodná, že jsi na mě nezapomněla“. A Téte si lehla do
postele, zakryla se a usnula a pak se jí zdál druhý kouzelný sen o princeznách.
Bylo, nebylo jedno království. A byly tam 3 princezny. A byly zlobivý. Neposlouchaly
krále tatínka, dělaly si naschvály, neuklízely si věci, neustlaly si postel, hádaly se, tahaly se za vlasy, měly všude binec. A král z toho byl smutný a nevěděl, co má dělat. Téte
vešla do toho království a řekla princeznám. Když budete zlobit, tak vytáhnu na vás
vařechu a dostanete na zadek, co proto. Princezny to braly vážně a tak si začaly uklí-
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zet, přestaly se hádat, tahat se za vlasy, bouchat se a nehádaly se o hračky. Téte šla za
panem králem a řekla, „už jsem ty princezny napravila, ale musíte být na ty princezny
přísný a nesmíte jim všechno dovolit“. A pan král řekl, „za to si zasloužíš odměnu, co si
přeješ“. A Téte řekla, „korunku, stříbrnou s diamantama a srdáčkem“. Dobře, řekl král
a na to se Téte probudila za snu a měla korunku v ruce.
Den zase utekl jako voda a zase byl večer a Téte se chystala do postýlky spinkat.
Vyslekla si šaty a oblekla si pyžamko. Vlezla do postele a přišla za ní maminka, popřála
jí dobrou noc a dala Téte pusu na čelo na škraň a na nosíček. Když Téte usnula, zdál
se jí třetí sen o zvířátku, co se ztratilo v džungli. Byl to pejsek a jmenovala se Sára.
Téte šla v té džungli a volala pořád dokola. Sáro, Sáro, kde jsi? Sára se nikde neobjevila, tak Téte si sedla u velkého stromu, aby si odpočinula. Strom byl Baobabička
a byl hodně starý a velký. A potom Téte slyšela, že strom na ni promluvil. A ten strom
říkal, „dobrý den, jak se jmenuješ“. A Téte řekla, „jmenuji se Téte a ty se jmenuješ jak“?
„Babobabička, protože jsem totiž velmi, velni starý. Co tady hledáš? Svého pejska
a jmenuje se Sára. Zrovna jsem ho viděla, utíkal na jih k tučňákům. Ach jo, já ho asi
nikdy nenajdu. Neboj se, já ti pomůžu. Ty jsi kouzelný,“ a Babobabička
řekla ano. Můžu ti vyčarovat velký
létající list, na který si sedneš a on
tě odnese, kam si budeš přát. Tak
dobře a Baobabička začala čarovat.
Čáry, máry, pod kočáry – puch,
ať je tady hejno much,
a jeden velký list,
co tě vezme pryč.
A Téte poděkovala Baobabičce a nastoupila na list, sedla si a přála si, aby ten
list letěl na jih k tučňákům a ledním medvědům. Tak tam ten list tu Téte přivezl a dívala se pořádně. A nakonec zahlídla pejska u tučňáků, jak si s nima povídá. Téte
listivi řekla pojď dolů a list přistál. Téte zavolala na pejska, pojď domů a pejsek skočil na list a radostně vrtěl ocáskem. A najednou byla všude tma a Téte se probudila.
To je škoda, že nemám takového pejska Sáru. Ale najednou uslyšela kňučení a to
se ozývalo z kuchyně. Téte šla do kuchyně a uviděla velký pletený koš a z něho
vykukovala malá hlavička a čumáček štěňátka. A Téte měla velkou radost a řekla,
že se bude jmenovat Sára. A tak pyžamko splnilo svůj slib, že se budou Téte zdát
3 kouzelné sny. A od té doby, už to nebyla kouzelná skříň, ale normální skříň a pyžamko už nikoho nelechtalo.
A v košíku zazvonil zvonec
a pohádky je konec.
Dokončeno: březen 2015
Autoři: Klaudie Střeláková,
Jakub Churý, Ella Kubalová,
Adam Řezáč, Michaela Hrabalová, Daniel Heža, Bára
Karlíková
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Škola v přírodě (25. - 29. 5. 2015) ZŠ Vrchoslavice
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Co se řešilo před 80ti lety…
Polní cesty …
Autor: L. Květ
Když jsem se ještě před několika lety hodně toulal po světě a sjezdil téměř všechny
obce severní a střední Moravy, všímal jsem si vždycky polních cest a podle jejich stavu
určoval schopnost či neschopnost obecní zprávy. Čím víc se přede mnou např. naparoval mnohomluvný starosta, tím víc zmizel před mýma očima jeho věhlas, když jsem
klopýtal po polních cestách, jeho péči svěřených. Jinde mně řekli rolníci: „Jo, jo, máme
parádní radnicu, máme památník na kopcu, ale s řepou z polí se nemůžeme dostat.“
Hned jsem si vzpomněl na mnohé městské fifleny: „Na vrchu huj, dole fuj!“.
Obecní cesta je zrcadlem schopnosti obecní správy. Špatné cesty jsou dokladem
toho, že občanstvo nedovede si dobře vybrati občany, kteří mají jejich osudy v obci
spravovati. Méně politiky a více rozumu při obecních volbách by nám vůbec neškodilo.
Co s polními cestami, jež po zaměření dostaly správnou šířku a nebo jež vznikly po
zcelování? Méně užívané cesty osejí se travou. Všechny cesty nutno ohraničit. Širší
cesty anebo pětimetrové cesty po zcelování se osejí také, a sice pásy po obou stranách
v šířce 1m. Hraničí-li tyto širší cesty s pozemky, osází se ovocnými stromy, jejichž volba řídí se podle místních poměrů. Nejlépe se hodí švestky, hrušně, třešně a konečně
jabloně s jehlancovitým vzrůstem. Stromy se sází u pozemků 30 m od sebe a 50 cm od
hranice pole do cesty. Majitelé pozemků nemohou namítati, že jim později budou stromy
stíniti, nebo že nedovolí nad jejich hranicí pozemku ovoce sklízeti. Na tyto stromy u cest
vysazené se nevztahuje ustanovení § 421 a 422 občanského zákona, jenž upravuje
vlastnictví a držbu stromů mezi sousedy.
Výnosem za ovoce a trávu se zaplatí každoroční jejich udržování, že jsou stále jako
silnice. Občané zpočátku se stavěli proti vysazování stromů kolem polních cest, poškozovali stromy samy. Později si na vše zvykli a je pokoj. Stromy jsou bezpečnou ochranou
cest proti přiorávání, v zimě označují cesty v zasněžené krajině.
Z časopisu „Rádce z Předmostí“, ročník 1935, vypsala a zkrátila AdPa.
Obrázkový odborný časopis pro zemědělce, chovatele drobného hospodářského
zvířectva, zahrádkáře a milovníky přírody. Ročník XXII.

Poděkování
Po téměř čtyřiceti letech letos v zimě předala pomyslné knihovnické žezlo paní
Hana Novotná nové knihovnici Nadě Páclové. Paní Novotná byla mezi knihami jako
doma. Knihovnou za dobu jejího kralování prošly generace mladých čtenářů a hodně
jich zůstalo věrnými milovníky knih až do dospělého věku. Kdyby se spočítaly všechny
knížky, který jí prošly za ty roky rukama, určitě by nejednou obkroužily naši obec.
Knihy jí provázely a provází celý život. Funkci knihovnice převzala po své mamince
paní Vladimíře Michalíkové. Za její dlouholetou práci jí patří velký dík.
Čtenáři a obec Vrchoslavice
Občasník obce Vrchoslavice
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Víte, že …
•

•

•

•
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V sobotu 3. ledna 2015 došlo k vloupání do základní školy ve Vrchoslavicích.
Bylo poškozeno okno, dveře. Obec vzniklou škodu uplatnila u pojišťovny. Ta
vyplatila částku 12 tis. Kč jako náhradu vzniklé škody. Pachatel dopaden
nebyl.
30. 3. 2015 se naší obcí
prohnala ve dvou vlnách
vichřice.
První
poryvy
větru přišly v 6.30 h ráno,
druhé ještě silnější, ve
14.35 h. V odpoledních
hodinách
vítr
poničil
několik střech taškových,
přístřešků, polámal větve
stromů a z kořenů vyvrátil
mnohaleté smrky.
Dne 12. 4. 2015 přiletěly do
naší obce vlaštovky. Nebo
je někdo spatřil dříve?
Pokud ano, předejte prosím
datum a místo pozorování
kronikářce obce.
Emilie Řezáčová se opět objevila na filmovém plátně. Tentokrát dostala roli
v českém filmu Fotograf. Příběh volně inspirovaný životem fotografa Jana
Saudka už jste mohli zhlédnout jak v kině v Němčících, tak i české televizi
(ČT1).
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Obecní knihovna bude fungovat během léta v obvyklém čase.
Chystá se otevření nové prodejny Hruška v prostorách bývalého pohostinství
na návsi - v červenci.
Na obecním úřadě na dobu určitou vypomáhá paní Hana Žurowská, její hlas
můžete občas slyšet v obecním rozhlase.
V naší honitbě za minulý rok bylo na silnicích přejeto 32 zajíců a 18 uhynulo
na kokcidiózu.
Připravujeme akci Na bicyklech Němčickem, letošní ročník bude mít dojezd
na Zamlýní (12. 9. 2015).
Kromě akcí pro děti připravujeme také letní obecní zájezd.

UPOUTÁVKA NA PRÁZDNINOVÉ ÚTERKY
Léto a vytoužené prázdniny se blíží. Ne každé dítě chce nebo může jet na
letní tábor. Rekreační pobyty a dovolené taky nepokryjí všechny dny prázdnin.
Obec Vrchoslavice plánuje pro děti, které tráví prázdniny doma, LETNÍ ÚTERNÍ
ODPOLEDNE. Sraz bude každé úterý odpoledne ve 13:30 před radnicí (počínaje
posledním školním dnem 30. 6. 2015).
S sebou si vezměte kromě dobré nálady snad jen pití na cca 3 - 3,5 h.
Těšit se můžete třeba na:
výlety a procházky do blízkého okolí Vrchoslavic spojené se soutěžemi
návštěvu teletníku ve vrchoslavické farmě ZOD Agrispol
tvoření z přírodních materiálů
hledání pokladu
hry v přírodě atd.
Program a akce připravují: E. Bašková, J. Kvasničková, A. Palíšková,
L. Štarhová, E. Zmeškalová a T. Zmeškal.
Cílem je vytáhnout děti ven, na vzduch, do přírody. Ukázat jim zajímavá místa
pro hry v našem okolí a utužit jejich kamarádství.
V případě nepříznivého počasí bude zajištěný program v sokolovně, případně
v zasedací místnosti obecního úřadu.
Na většinu akcí se děti nemusí hlásit, stačí
přijít na stanovenou hodinu před radnici. Tam
se dětí ujme dobrovolník, který bude mít akci na
starosti.
Ukončení akce je plánováno okolo 17 hod
opět před radnicí.
Více se o jednotlivých akcích dozvíte
postupně z plakátků a hlášení obecního úřadu.
Jarka Kvasničková
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Vítání občánků - květen 2015

60. narozeniny starosty SDH Františka Škrabala - přání od členů spolku
Občasník obce Vrchoslavice
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Bývalý hostinec - prosinec 2014
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