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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
možná jste koncem září čekali, že v poštovní schránce naleznete letošní druhé číslo
Obecního zpravodaje. Ale taky dost možná jste po parném létě ani nezaznamenali, jak
čas letí a až nyní vidíte, že pravidelné hodové vydání má letos měsíční zpoždění.
Za toto zpoždění prosím přijměte omluvu. Vím, že většinu občanů zajímá průběh
oprav naší školy a školky. V době, kdy měl zpravodaj pravidelně vyjít, bylo ale tolik nevyjasněných věcí, že byste o aktuálním stavu nemohli být informováni.
Ve svém květnovém článku jsem Vás informoval o ukončeném výběrovém řízení
na zateplení a výměnu topení na budovách MŠ a ZŠ. Stavební práce měla vítězná firma
AVENZO VICE a.s. podle smlouvy zahájit 1. 6. 2015. Jak jsem tehdy uvedl, tušili jsme,
že plánovaná oprava budov bude velká neznámá. Všichni jsme ale věřili, že se akce
nedotkne provozu školy ani školky a v září děti nový školní rok zahájí už v opravených
budovách. Bohužel se tak nestalo.
Pro rekonstrukci byla přislíbena dotace z Operačního fondu životního prostředí. Povinným kriteriem pro výběr zhotovitelské firmy byla nejnižší cena, kterou nabídla právě
firma AVENZO VICE,a .s..
Tím vznikl pomyslný, smluvně provázaný trojúhelník: obec (strana odpovědná za
stavbu a účelné využití dotace), Fond životního prostředí (zprostředkovatel dotace)
a firma AVENZO VICE, a.s. (zhotovitel).
Fond životního prostředí uvolní peníze obci na úhradu skutečně provedených prací,
pokud práce provede vybraná nejlevnější firma a v určeném termínu (to bylo dle smlouvy do 31.8.2015).
Firma AVENZO VICE, a.s., sice 1. 6. 2015 stavbu zahájila výkopovými pracemi. Nikdo však nemohl předpokládat, že pár dnů po zahájení stavby dojde k vnitřnímu rozkolu
firmy. To mělo osudový vliv na chod stavby. Stavební dozor obce každý týden na kontrolních dnech písemně urgoval nedostatky, vady a zpoždění. Zhotovitel zápisy s výčtem
nedostatků přebíral oproti podpisu. K nápravě chyb však docházelo sporadicky. Při osobním jednání jsme byli pokaždé ubezpečováni, že termín dokončení stavby bude dodržen.
Ke zlomu došlu počátkem srpna, kdy obci byla oficiálně oznámena změna vlastníků
firmy. Pod novým vedením stavby se na dva týdny provoz na stavbě oživil a vypadalo
to, že firma má v úmyslu stavbu skutečně dokončit. S problémy se nám podařilo alespoň
zahájit provoz obou školských zařízení se čtyřdenním zpožděním.
Protože se práce zase zastavily a firmě vypršel termín dokončení stavby, začali jsme
hledat co nejrychlejší způsob ukončení smluvního vztahu tak, abychom mohli i nadále
čerpat dotaci.
Proběhla řada jednání s advokátem, Fondem životního prostředí a nespočet pracovních schůzek zastupitelů a veřejných zasedání zastupitelstva. Dle sdělení Fondu
životního prostředí má obec ještě stále možnost dotaci získat. V současné chvíli obec
odstoupila od smlouvy a připravuje novou dokumentaci pro nové výběrové řízení, což je
náročný administrativní proces.
Bude na pečlivém zvážení všech zastupitelů, zda po ukončení výběrového řízení skutečně dojde k podpisu smlouvy s nově vybranou firmou a za jakých podmínek.
Může se ale i stát, že obec smlouvu nakonec nepodepíše, letos uhradí z rozpočtu topení
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v obou budovách, zabezpečí střechu školky a v příštím roce bude znovu žádat o dotaci
na zateplení.
Bohužel i nově podepsaná smlouva bude dalším trojúhelníkem, kdy obec bude povinna dodržovat podmínky dotace z Fondu životního prostředí.
Ale stejně tak, jako má škola ve Vrchoslavicích číslo popisné 1, tak je a bude v nejbližších dnech pro obec na prvním místě dořešení situace v našich školských zařízeních. Chci na tomto místě poděkovat všem rodičům a zastupitelům, kteří v krizové
situaci pomohli s úklidem ve škole a školce. Jejich pomoci si velmi cením a je nejen pro
mě, ale pro celou obec vyjádřením soudržnosti, která v dnešní době doslova mizí z naší
společnosti.
Letos už byly obcí úspěšně dokončeny dvě stavební akce. Oprava obecního domu
čp. 32 (ve dvoře) a otevření nové prodejny potravin. V návalu starostí s opravou MŠ
a ZŠ proběhlo otevření prodejny v tichosti bez pompézních oslav. U obou akcí byl dodržen nejen plánovaný rozpočet, ale i stanovené termíny. Jelikož nebyla obec vázána
žádnými podmínkami třetí strany, mohla si tyto akce od počátku až do konce sama řídit.
Bohužel podobnou možnost nemáme při rekonstrukci školy a školky.
Nadále pokračuje rekonstrukce tří nově vzniklých bytů v prvním patře nad prodejnou potravin. Do konce října budou hotovy zednické práce. V každém bytě bude zbývat
dodělat vlastní topení a kuchyňské linky. Dokončení bude závislé na aktuální finanční
situaci obce. Za zmínku stojí, že v průběhu oprav bytů se na dvoře za obchodem nově
vydláždilo cca 150m2 zámkové dlažby. Číslo popisné 102 (bývalá prodejna potravin vedle současného obchodu Hruška) zatím nemá přesné využití.
Na závěr svého článku mi nezbývá než doufat, že ve vánočním čísle zpravodaje budeme psát o úspěšném dokončení všech naplánovaných a započatých akcí a naše obec
bude zase o kousek krásnější.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 28. 5., 24. 6., 12. 8., 9. 9., 29. 9. 2015
Byla přijata tato usnesení:
dne 28. 5. 2015
- ZO schválilo vyvěsit záměr obce pronajmout budovu č.p. 22 v k.ú. Vrchoslavice k provozování obchodu se smíšeným zbožím. Zastupitelstvo obce schválilo, aby práce,
které můžeme zvládnout s obecními zaměstnanci pod vedením místních řemeslníků,
obec prováděla tímto způsobem.
- ZO schválilo prodat pozemky s p.č. 839 a 840 v k.ú. Vrchoslavice o celkové výměře
936 m2 za 187.200,- Kč a s podmínkou, že veškeré další náklady spojené se zaměřením, převodem a zápisem na katastr bude hradit kupující.
- ZO schválilo prodat část pozemku p.č. 910 v k.ú. Vrchoslavice o ploše 12 m2 za cenu
obvyklou, tedy 200,- Kč/m2, za cenu 2.400,- Kč a s podmínkou, že veškeré další náklady se zaměřením, převodem a zápisem na katastr bude hradit kupující.
- ZO schválilo zrušit Usnesení ZO 04/01/2015 ve znění: Zastupitelstvo obce schválilo převedení konečného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice ve výši +79.509,27 Kč
zpět do rozpočtu obce a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace. Následně za4
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stupitelstvo obce schválilo nové usnesení ve znění: Zastupitelstvo obce schválilo převedení konečného výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Vrchoslavice ve výši +79.509,27 Kč do
rezervního fondu ZŠ a schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace.
ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce
ve výši -93.982,58 Kč.
ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad.
ZO schválilo směrnici Fond oprav majetku obce.
ZO schválilo výdaje Fondu obnovy kanalizace ve výši 50.000,- Kč za opravy čerpadel.
ZO schválilo vydání změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru Vrchoslavice.
ZO schválilo vyvěsit záměr na prodej vchodových dveří z objektu č.p. 22 za nejvyšší
nabídku.
ZO schválilo navýšení rozpočtu JPO o 52 tis. Kč na částku 102.000,- Kč.
ZO vzalo na vědomí stav objektu č.p. 32.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2.
ZO vzalo na vědomí zahájení jednání k narovnání hranic s k.ú. Pavlovice při KPÚ obce
Pavlovice.

dne 24. 6. 2015
- ZO schválilo doplnit program jednání ZO č. 3/2015 o bod č. 6.
- ZO schválilo program jednání ZO č. 3/2015.
- ZO schválilo uzavřít „Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ se společností
Hruška, spol. s r.o., IČ 19014325, se sídlem Na Hrázi 3228/2, Ostrava – Martinov.
- ZO schválilo prodat Společnosti HRUŠKA, spol. s r.o. starý nerezový dřez a nerezový
dvojdřez, které byly demontovány ve staré hospodě č.p. 22, nerezový dřez za 5000,Kč a nerezový dvojdřez za 5000,- Kč.
- ZO převod 150.000,- Kč do fondu obnovy majetku.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č.4.
- ZO schválilo prodat sekačku Wisconsin uvedené nabídce za 13.600,- Kč panu Kyprovi.
- ZO schválilo prodej dveří za částku 1.000,- Kč panu Marku Řezáčovi.
- ZO pověřuje starostu k podání žádostí o finanční podporu a k uzavření smluv na akci
„Na bicyklech Němčickem“.
- ZO schválilo přispět materiálem na vjezdy u č.p. 41 a 21.
- ZO schválilo předložený plán JPO do konce srpna 2015.
12. 8. 2015
- ZO schválilo program jednání ZO č. 4/2015.
- ZO neschválilo smlouvu o vinkulaci pojistné smlouvy ve prospěch Komerční banky a.s.
a pověřilo starostu jednáním s pojišťovnou o doplnění smlouvy o bod, že se vinkulace
pojistného plnění týká pouze úvěrovaných objektů Vrchoslavice 22 a 102.
- ZO schválilo rozpočtový výhled do roku 2020.
- ZO schválilo prodat pozemenk p. č. 657 v k.ú. Vrchoslavice za 1765,- Kč.
- ZO schválilo smlouvu č. 14202093 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
9. 9. 2015
- ZO schválilo smlouvu o vinkulaci pojistné smlouvy objektu č.p. 22 a 102.
- ZO schválilo smlouvu o zřízení věčného břemene č.: 104000829/001.
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ZO schválilo smlouvu č. 14207023 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.5.
ZO schválilo rozpočtové opatření č.6.

29.9.2015
- ZO pověřilo starostu, aby zákonným způsobem ukončil smlouvu o dílo na veřejnou
zakázku s názvem „Zateplení mateřské školy ve Vrchoslavicích“ ze dne 17. 4. 2015
s firmou AVENZO VICE a. s. a smlouvu na veřejnou zakázku s názvem „Zateplení
základní školy ve Vrchoslavicích“ ze dne 17. 4. 2015 s firmou AVENZO VICE, a.s.?
- ZO schválilo smlouvu o právní pomoci s kanceláří BURGET KALABIS, s.r.o.

Rozhovor s Ing. Vladimírem Rubanem
Naši milí čtenáři,
Už jste měli dvakrát možnost přečíst si rozhovor s představiteli naší obce. Jako
první byl zpovídán starosta obce. V letošním první čísle přišel na řadu místostarosta.
A celý seriál měl zakončit rozhovor s hospodářkou obce. Po pozitivních ohlasech nám
ale přišlo líto se seriálem tak rychle skončit. A tak se poslední rozhovor odsouvá a seriál
pokračuje v rozhovorech s dalšími zvolenými zastupiteli. Až do konce tohoto volebního
období budete na stránkách zpravodaje nacházet jejich (ne)známé tváře. Podle výsledku hlasování v posledních volbách je další na řadě zastupitel Ing. Vladimír Ruban.
„ Lidé, jak je (možná) neznáte“.
Laďu Rubana můžete potkat na zasedáních obecního zastupitelstva, obecních brigádách, ale i společenských, sportovních a kulturních akcích. Tento vrchoslavický rodák
je člen zastupitelstva a předsedou finančního výboru, jako křesťan je aktivním farníkem,
otcem sedmi krásných zdravých dětí a taky pozorným a milujícím manželem.
Těsně před prázdninami jsem ho kontaktovala, abychom si dohodli termín rozhovoru. Laďa a jeho rodina byli zrovna uprostřed příprav na rodinnou dovolenou do italských
Dolomitů. Rozhovor jsme tedy odložili. Když jsme se na konci léta konečně potkali, vymínil si, aby u rozhovoru byla i jeho manželka Dana. Hned na úvod se svěřil, že doufal, že
ta myšlenka na rozhovor už upadla v zapomnění. S vrozenou skromností hnedka doplňuje: „Já vůbec nevím, co by čtenáře mohlo o mně zajímat.“ Když ale v dohodnutý termín
vplouvám do devítičlenné domácnosti, kde se většina členů právě ukládá ke spánku,
vidím že by většinu čtenářů možná právě toto zajímalo. Plynulé a klidné fungování velké
rodiny, přirozené rozdělení rolí, vzájemná pomoc mezi dětmi. Otázky pro zastupitele
ale zůstávají stále stejné. Dana odchází uložit drobotinu, my usedáme k jídelnímu stolu
a rozhovor se zvolna rozbíhá:
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
VR: Když jsem šel do voleb, chtěl jsem být na nevolitelném místě. Neměl jsem z důvodu pracovního vytížení a rodinného života ambice pracovat v zastupitelstvu. Pak jsem
od voličů dostal tolik hlasů, že nešlo říct ne a najednou jsem měl v ruce zastupitelský
mandát. Nechtěl jsem zklamat ty spoluobčany, kteří mi ve volbách dali svůj hlas.Chci
6
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podporovat dobré věci, snažím se, aby se nezadrhávaly. Když se věci hýbou směrem
dopředu, tak to pak člověka baví. A může to být velká věc, nebo i drobnost.
AP: Co Ti na té práci vadí?
VR: Na práci jako takové se nedá říct, že by mi něco vadilo. Ale co mi skutečně vadí,
že na ni nemám dostatek čau. Prostě nemám ho tolik, kolik by na ni bylo dle mého názoru zapotřebí. Musím vyslovit obrovský dík členkám finančního výrobu paní Adamcové a
paní Ličkové za vzornou spolupráci a kvalifikovanou pomoc. V neposlední řadě dík patří
i Jarce Kvasničkové, která si vždycky najde čas zasvětit mě do problematiky, a že není
vždycky jednoduché najít v mém vytížení ten správný čas, to ona ví sama nejlíp. Práce
ve finančním výboru je zajímavá, hodně věcí člověk potom vidí úplně jinou optikou, jen
kdyby bylo víc toho času.
AP: Máš nějaký životní vzor?
VR: Tak toto je hodně těžká otázka. Vzory člověka obklopují od útlého dětství. V rodině, ve škole i jinde. Nemůžu říct jedno jméno a tím se dotknout jiných lidí, kteří mi byli
vzorem zase v jiném životním období. Jsou to lidé jak žijící, tak lidé kteří tento svět už
opustili. Těch vzorů bylo víc a nechci některý z nich nazvat „životním vzorem“. Pokud
teda ode mě chceš slyšet jenom jedno jméno, tak musím s láskou vzpomenout na babičku mého bratrance paní Ludmilu Mlčákovou. Byla to moudrá žena, která mi vždycky
přála, abych k sobě našel ženu dobrou, zbožnou a čistotnou. To se mi podařilo a jsem
za to moc rád.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
VR: Člověk má myslet pozitivně, bohužel však v posledních týdnech převážil šok
z přístupu dodavatele prací na rekonstrukci naší školy a školky. Opravdu jsem nečekal,
že výběrové řízení provedené podle všech regulí s profesionální firmou dopadne tak, jak
mohou nyní občané denně pozorovat. Jen věřím, že se společně s fondem, který poskytuje dotaci, podaří našemu zastupitelstvu nalézt cestu, jak práce urychleně dokončit i se
zachováním slíbené dotace.
Ale pojďme k pozitivnějším věcem.
Denně mě překvapují naše děti. Překvapují mě vším. To bychom tady byli do rána,
kdybych měl na všechna vzpomenout…
AP: Zkus vybrat nejsilnější vzpomínku…
Laďa kroutí hlavou. Vzpomíná, ale to už se do kuchyně vrací Laďova manželka Dana
a jemu se očividně ulevuje.
„Mamko, kdo mě v poslední době nejvíc překvapil a čím, poraď,“ obrací se na ni
s prosbou.
DR: „Co o víkendu, to jsi překvapený nebyl?“
VR: „Ano, o víkendu jsem byl s nejstarším synem na závodech v Tatranské Lomnici
na Slovensku. Byl to hodně náročný závod Spartan Race. Je to jeden z nejpopulárnějších překážkových závodů na světě. (Založil jej Joe De Sena v USA v roce 2010. Závody mají několik úrovní, které se odlišují délkou a počtem překážek. Jedno z hlavních
pravidel říká, že závodník nikdy nesmí dopředu znát trasu závodu. Jediné, co ví jsou
orientační parametry dle úrovně, které se zúčastní – pozn. redakce). Závodu se účastObčasník obce Vrchoslavice
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nilo přes 4000 závodníků z celého světa, a když jsem viděl náročnost tratě, překážek
(ukazuje fotky jak se Honza plazí blátivým terénem pod ostnatými dráty) a převýšení
(přes 1100m), tak mě Honza překvapil že závod dokončil, a to ještě na velmi slušném
místě. Ale to nevím, jestli se do Zpravodaje hodí.
AP: Právě toto může být pro spoluobčany a čtenáře zajímavé. Potkávají Honzu, jak
trénuje běh po okolí, ví, že vyhrál Běh osvobození, a teď vidí, že to nebyla náhoda. Je
houževnatý a pilný, má výsledky, a pokud se jeho jméno objeví zhruba v první desetině
výsledkové listiny, tak je to pro Vrchoslavice velice dobrá sportovní vizitka. Přidávám se
ke gratulaci a věřím, že o něm nepíšeme naposled.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
VR: Česká republika je krásná. Miluju hory. Hory a fyzickou námahu s jejich návštěvou spojenou. Těch míst v ČR je hodně, ale jako první mě napadá Králický Sněžník.
Jeseníky jsou také nádherné hory, přestože nejsou tak vysoké jako například Tatry nebo
Alpy. Ve srovnání třeba s pohořím Nízké Taury v podhůří Alp jsou ale krásné úplně jinak.
Miluju hory v každé podobě, ale spojení vody (jezer nebo ples) s majestátností pohoří
mi vždycky učaruje.
AP: Nejoblíbenější místo ve
Vrchoslavicích?
Manželé Rubanovi se na sebe
podívají a jednohlasně řeknou:
„Doma!“
AP: Nejoblíbenější kniha nebo
film?
VR: V životě mi hodně dala
„Kniha Sírachovcova“ ze Starého zákona i další v něm obsažené
moudrostní knihy. Přestože je tato
kniha stará asi 2200 let, nachází
v ní člověk návod na úplně všechno, na co si v životě vzpomene. Od
výběru partnera, výchovy dětí, přes soužití lidí v obci až po podnikání. Životním zážitkem
pro mě bylo vystoupení Karla Kryla na Koncertu pro slušný lidi v roce 1989, byť jsem jej
tehdy mohl sledovat jen v přímém televizním přenosu. Myslím si, že tento člověk má i
dnešnímu světu mnoho co říci, jeho dar přesně vystihnout podstatu věcí a říkat je přímo
a natvrdo mně mnohokrát pomohl při hledání cest v různých obdobích života.
Čtu hodně literaturu faktu, historické knihy a cestopisy.
Líbila se mi kniha „Cena, kterou zaplatíš“ od autora píšícího pod pseudonymem Joseph Fadalle. Kniha se stala po svém vydání bestsellerem. Vypráví skutečný příběh mladého iráckého muslima, který se navzdory otcovu přání stát se vůdcem rodinného klanu
stal křesťanem a od té chvíle je na útěku před hrozbou aplikace islámského práva šaría.
Nedávno jsem od dcery Madlenky dostal knihu Krvavé jahody od Jiřího S. Kupky. Je
to autentický příběh Češky zavlečené do sovětských gulagů. Skutečný, sotva uvěřitelný
osud Věry Sosnarové, která byla po druhé světové válce odvlečena z Československa a
prožila 19 krutých let v sovětských vězeních a gulazích, byl naprosto strhující. Jsem toho
8
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názoru, že takové osudy nesmí být zapomenuty pro budoucí generace.
Svého času mě velmi oslovil film Všichni dobří rodáci, který velmi krásně vystihl mezilidské vztahy a povahy ve vypjatém období kolektivizace. Konkrétně na mě v tomto filmu
velmi zapůsobila postava hospodáře Františka.
Jinak dle mého přesvědčení by v žádné rodině neměl chybět soubor knih Kája Mařík,
krásně napsáno pro děti i dospívající.
Hodně mě též oslovila životopisná kniha o našem posledním císaři Karlu Habsburském, mladém člověku, který byl uprostřed první světové války okolnostmi postaven do
čela naší monarchie a snažil se zastavit válku, nenarazil však na porozumění a dožil svůj
krátký život v exilu v naprosté chudobě, avšak obklopen svojí milující a početnou rodinou
a smířen s Bohem.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
VR: Jednoznačně s manželkou.
AP: V čem vidíš smysl života?
VR: Smysl života vidím ve shledání všech dobrých lidí v nebi. Opravdu nevěřím
tomu, že tento náš svět vznikl náhodou, sám od sebe, že veškerá hmota a energie ve
Vesmíru se vytvořily samy či existovaly vždy. Musí existovat Někdo, kdo naprosto přesahuje náš časoprostor a naše schopnosti tento časoprostor vnímat a chápat. Prostě to,
že tu vůbec jsme a nadto jsme schopni každý vnímat svou vlastní identitu, považuji za
zázrak, a nevěřím, že odchodem z tohoto světa „končíme“.
AP: Jaké máš životní krédo?
VR: Žít tak, abych se mohl každému zpříma podívat do očí. Dělám spoustu chyb a
hodně věcí se mi nedaří, ale chci se aspoň snažit dle svých možností svět kolem sebe
udělat o kousek lepším, jako to činí mnoho dalších lidí a jako to činili naši předkové,
kterým za mnoho vděčíme.
AP: Děkuji za rozhovor.

AdPa

Na bicyklech Němčickem po deváté
Sobota 12.9.2015 byla v širokém okolí ve znamení cyklistiky.
My, kteří jsme se ve Vrchoslavicích narodili, si ani neuvědomujeme, jak moc jsme s bicykly spjati. Kolo má u nás každé dítě, dospělý, ale i senior. Běžně jej používáme nejen pro
zábavu a sportování, ale i jako dopravní prostředek. Do školy, do práce, do obchodu, ale i do
zahrady… Bez kola si neumíme život představit. Ale není tomu všude tak. V kopcovitějších
krajích nebo ve městech zdaleka není přesun na dvou kolech tak běžnou záležitostí jako u
nás. Nebývá výjimkou, že dospělí ani na kole jezdit neumí, děti dostávají svoje první kolo
až po desátém roce nebo že je v rodině jedno jízdní kolo pro více členů. Inu, někdo má o
kolečko víc, Hanák potřebuje ta kolečka rovnou dvě!
Občasník obce Vrchoslavice
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První ročník akce „Na bicyklech Němčickem“ se jel před devíti lety. Od té doby se těší
stále větší oblibě. Loni se poprvé k 16 obcím mikroregionu Němčicko připojila i Želeč. Letos
se Vrchoslavicím dostalo cti, stát se poslední, dojezdovou obcí.
Díky ochotným zastupitelům a dobrovolníkům se podařilo Zamlýní proměnit v místo, kde
si každý, kdo do naší obce dojel, našel to svoje. Od nezbytného občerstvení, milého dárku
v podobě „placky“ s logem akce, přes dřevěnou dráhu zručnosti, soutěže a zábavu, slosování o zajímavé ceny až po hudební vystoupení skupin „Tak určitě“, „Saša band“, kapelu
„Funny“ a večerní ohňostroj.
Letošní cykloprojížďku mikroregionem jsme „okořenili“ malým testem. V tomto testu
čekalo na cyklisty 17 otázek týkajících se jednotlivých obcí. Pro vypsání odpovědí dostal
každý již při startu propisku Vrchoslavic. Soudě podle reakcí účastníků akce se myšlenka
malého testu líbila a možná, že ji využijí i další obce v příštích letech. Uvidíme…
Všechny odevzdané
testy postoupili do slosování o zajímavé ceny. Podmínkou slosování byly alespoň tři správné odpovědi
a tu splnilo všech 576 cyklistů, kteří u cíle ve Vrchoslavicích vložili vyplněný
test do příslušné schránky.
A jaká byla v letošní teplé podzimní sobotě
účast? Prostřednictvím papírových náramků, které
každý účastník dostal na
ruku již při startu v jedné
ze 17 obcí (na náramku byly vyplněny údaje
o místě a času startu, věku
a jménu účastníka), jsme
letos získali nemalý přehled o cyklistech, kteří dorazili do Vrchoslavic. Zpracováno bylo 696 náramků.
Dobrovolníci s notebooky
přenesli v našem „výpočetním středisku“ údaje
z náramků do elektronické
podoby. Zpracování těchto
údajů i vypracování dotazníků (ty vyplňovali dobrovolníci s tablety společně
s cyklisty přímo v areálu)
zajistila firma Survio (www.
survio.com) a díky ní máme
možnost vidět výsledky:
10
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Podle našeho odhadu se akce zúčastnilo okolo tisícovky cykloturistů, ne všichni samozřejmě projeli všech 17 obcí a ne všichni dojeli do Vrchoslavic. Nejmladším „cyklistou“
byl 4měsíční Honzík Vrána z Doloplaz, který absolvoval všech 17 obcí společně s tatínkem
Martinem. Jestli se pořádně vyspal v přívěsném vozíku nebo pozoroval rychle se míjející
stromy, to nám táta nesdělil . Nejstarším účastníkem se stal pětaosmdesátiletý Jaroslav
Punčochář z Němčic nad Hanou, který projel 14 obcí. Obdiv si zaslouží i manželé Novotní
z Němčic, kterým bylo dohromady 153 let a přitom projeli všech 17 obcí.
Nejednu hodinu ve svém volném čase strávili někteří, ti technicky zdatní, výrobou zajímavých „vozítek“, které jste mohli sami vyzkoušet při soutěžích v prostorách Zamlýní. Koloběžku s velkými koly občas potkat můžete, ale zadošlapku či volantkolo jen stěží. Ti, kteří se
nebáli a zajímavé jednostopé vozidlo na vlastní pohon vyzkoušeli, jistě pochopili, že „není
kolo jako kolo“…
Nemalé poděkování patří i našim ochotným „fotoreportérům“ , díky nimž můžete zhlédnout na našich webových stránkách a na rajčeti spoustu fotografií přímo z areálu Zamlýní či
z putování po mikroregionu Němčicko.
Obrovský dík patří také všem sponzorům, spolkům i dobrovolníkům z řad místních občanů, kteří pomohli celou akci připravit, technicky zajistit a samozřejmě zorganizovat přímo
v prostorách areálu Zamlýní. V neposlední řadě patří dík taky Tomáši Brabcovi, který svým
nezaměnitelným hlasem celé odpoledne moderoval. Postaral se tak o tu pověstnou třešničku na dortu, která na dojezdu ve Vrchoslavicích prostě nechyběla.
A samozřejmě děkujeme Vám všem, kteří jste do Zamlýní dorazili (na kole i pěšky)
a užili si to cyklistické odpoledne společně s ostatními. Protože vidět odjíždět spokojené
účastníky devátého ročníku bylo pro organizátory tou největší odměnou.
AdPa a Hana Žurowská
Občasník obce Vrchoslavice
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Kompostéry
V jarních měsících proběhla v naší obci anketa na téma likvidace bioodpadů. Občané
v ní měli možnost projevit zájem o pořízení kompostéru pro svou domácnost.
Anketa spolu s informačním lístkem vznikla na základě projektu, který je zaměřen
na využití bioodpadu v obcích MAS Na cestě k prosperitě, z. s. Projekt získal dotační
podporu z Operačního programu životní prostředí a zahrnuje pořízení více než 1300
kompostérů pro domácnosti a také několika štěpkovačů a drtičů dřevní hmoty pro účely
samotných obcí.
Od března 2015, kdy 65 % domácností z Vrchoslavic a Dlouhé Vsi odevzdalo vyplněný anketní lístek s vyjádřením svého případného zájmu o pořízení kompostéru, se
zdánlivě nic nedělo.
Zjištění zájmu občanů o kompostéry však tvořilo součást příprav projektové žádosti,
která byla začátkem června 2015 rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR podpořena. Poté nastoupila nutná administrativní část projektu, především výběrové řízení
na dodavatele vybavení. Tím se nakonec stala zlínská společnost ELKOPLAST, která má v dané oblasti rozsáhlé zkušenosti, splnila kvalitativní požadavky na vybavení a
předložila požadovaná osvědčení o kvalitním plnění svých zakázek v minulosti.
Realizace projektu musí být ukončena do konce roku 2015. Už dnes má ale projekt
svůj dílčí výsledek. Do naší obce byl dodán drtič dřevního odpadu. Jedná se o typ KDO
90/14 výrobce LASKI Smržice, drtí větve a jiný materiál do průměru 85mm. Drtič bude
využíván k účelům zpracování dřevní hmoty z obecních a veřejných prostranství v katastrálním území Vrchoslavic.
K problematice kompostérů se vyjádřil ředitel MAS Dominik Vlč: „Co se týká kompostérů, v rámci výběrového řízení se oproti předpokládané hodnotě zakázky mírně ušetřilo. Přesto se cena jednoho kusu (cca 3.000,- Kč za 900l kompostér) může zdát v porovnání s akčními letáky některých „zahradnických supermarketů“ poněkud vyšší. Tato
skutečnost je dána jednoznačným požadavkem na vyšší kvalitu a životnost, na kterém
se zástupci MAS s představiteli zapojených obcí při formulaci podmínek výběru shodli.
Příklady, kdy levné tenkostěnné kompostéry po
jednom roce ztrácí tvar, totiž nejsou ojedinělé.
Smlouva s dodavatelem je již uzavřena a nejpozději do konce října proběhne dodání přímo do jednotlivých obcí, dle počtu kusů, o které obce požádaly. Reálný předpoklad dodání je první polovina
října. Distribuci kompostérů mezi samotné občany
již budou zajišťovat jednotlivé obce. Smlouva o
výpůjčce kompostéru mezi občanem a MAS bude
uzavřena jako bezplatná a bude v ní zakotvena
skutečnost, že po pěti letech se kompostér stává
majetkem občana. Do té doby za něj každý občan
plně zodpovídá.“
A ještě pár čísel a informací, které dokreslí
vybrané pomocníky pro naše zahrady a domácnosti: „Záruka na kompostéry i drtič byla sjednána
v délce 5 let. Typově se jedná o kompostéry vyso14
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ké kvalitativní úrovně „PROFI“, tzn. posílené stěny, váha, životnost více než 15 let atd.
Celkové náklady projektu pro celý region dosahují výše necelých 5 milionů Kč. Dotace
hradí 90% nákladů projektu. Zbylých 10% procent hradí zapojené obce, dle objemu pořizovaného vybavení (doplatek Obce Vrchoslavice vychází ve výši necelých 60 tisíc Kč za
vybavení v hodnotě 600 tisíc Kč). Některé obce předpokládají i určité finanční zapojení
občanů,“ doplňuje Dominik Vlč.
Vše tedy běží podle předem nastíněného harmonogramu. Během měsíce října ti
z Vás, kteří o kompostéry projevili zájem, můžete očekávat oslovení ze strany obce ve
věci uzavření smlouvy o výpůjčce a předání kompostéru k užívání.
A jak prakticky využít kompostér? Co je pro každý kompost důležité? Přinášíme
okénko zahrádkářů.
AdPa

Okénko zahrádkářů
Kompostování je jednoduchý způsob zpracování organického materiálu ze zahrady
nebo domácnosti. Je pravdou, že problematika kompostování je někdy věda a jindy to
jde samo. Téměř vše má své vysvětlení a i v tomto případě je dobré držet se několika
zásad. Při procesu kompostování je vhodné dbát především na dostatek vzduchu, různorodou skladbu materiálu a sledovat vlhkost.
Naspod kompostu patří hrubší materiál, který umožní dostatečný přístup vzduchu
a zároveň může plnit funkci drenáže, kterou odteče přebytečná voda. Myslí se tím nadrobno nasekané nebo nadrcené větvě, dřevní štěpka a pelety, piliny, hobliny, dřevnaté stonky rostlin atd. Směrem vzhůru podíl hrubé složky klesá, avšak nemizí. Pestřejší
skladba materiálu napomáhá rovnováze a velice důležité je hmotu homogenizovat; promísit vlhké se suchým, porézní s hutným, materiál uhlíkaté povahy s materiálem povahy
dusíkaté. Z tohoto plyne, že trávu samu o sobě kompostovat nelze. Jedná se o složku
dusíkatou a málo strukturní. Docházelo by ke hnití a potažmo i k zápachu.
Ve správně založeném kompostu nastává do dvou dnů tzv. horká fáze, kdy se začne
zvyšovat teplota (i přes 50 až 60 °C) a dochází k hygienizaci, při které se zničí semena
plevelů a zárodky chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Aby k hygienizaci došlo, je ale třeba přidávat spíše větší množství materiálu najednou.
Optimální vlhkost lze určit orientační zkouškou, která spočívá v tom, že po zmáčknutí
je daný materiál natolik „vlhký“, že je schopen držet tvar, avšak přitom natolik „suchý“, že
se mezi prsty neobjeví voda. Podle toho provedeme korekci; ovlhčíme masu kompostu
vodou nebo v opačném případě jej přehodíme a přidáme podíly suché složky.
Tolik tedy k hlavním zásadám, které rozhodují o kvalitě kompostu. Vzhledem k tomu,
že mé dosavadní zkušenosti souvisejí spíše jen s kompostováním na volné hromadě,
paletovém či pletivovém kompostéru, při hodnocení funkčnosti, výhod a nevýhod plastových kompostérů budu vycházet spíše z jiných dostupných zdrojů. Plastový kompostér
lze bezesporu označit za vhodné doplňkové místo pro kompostování poblíž domu. Splňuje totiž mj. i estetické nároky, které na řadě míst brání možnosti umístění volného
kompostu. Měl by být umístěn na rovném podkladu a spíše na stinném místě a tam, kde
nehrozí riziko jeho nadměrného vysušování. Délka kompostovacího procesu se většinou
pohybuje mezi čtyřmi až šesti měsíci. Na vyzrálý kompost je třeba si počkat ale déle. Vše
Občasník obce Vrchoslavice
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je odvislé od toho, jaké podmínky připravíme mikroorganismům a bezobratlým živočichům, jež jsou rozhodujícím faktorem pro rychlost a tvorbu humusu vůbec.
Plastový kompostér funguje na principu plnění seshora a odebírání hotového kompostu vespod. Vedle této přednosti má však některé nedostatky, které je potřeba brát
v úvahu. Především je nutné dbát na různorodou skladbu a strukturu materiálu (viz.
druhý odstavec) již při samotném plnění kompostéru, aby byla zachována vzdušnost a
průběžný proces přeměny na kompost. Ve většině plastových jednokomorových kompostérů nedochází k horké fázi (k zamezení klíčivosti semen plevelů), jelikož se zde materiál přidává průběžně a v tenkých vrstvách. Rychlorozkladné procesy tak zde probíhají
jen lokálně a v malém množství. Proto je nutné si uvědomit, že se může prodloužit doba
procesu přeměny materiálu na kompost, popř. snížit jeho kvalita.
Pakliže nebudeme praktikovat promíchávání, obracení nebo tzv. překopávání (což
jsou aktivity, při nichž se nerozložený materiál z okraje přemisťuje dovnitř hromady a
kdy rovněž dochází k provzdušnění kompostu) nebo vícekomorové kompostování (což
je zase situace, kdy se po naplnění první komory celý tento objem přehodí do komory
druhé a promíchá s čerstvým rychle rozkladným materiálem, aby první komora byla tím
pádem opět k dispozici a sloužila jako průběžný zásobník pro postupný sběr materiálu
určeného ke kompostování), nezbývá nám, než tyto nedostatky tolerovat nebo si zvolit
jiný způsob kompostování.
Výše zmíněné nevýhody plastového kompostéru jsou realitou, nicméně nikoliv neřešitelnou otázkou. Nelze jej tedy v žádném případě označit za neúčinný nebo neužitečný. Opak je pravdou. Plastový kompostér nachází plně své uplatnění na místech, kde
bychom si jinak klasický kompostér (paletový, pletivový, zděný, volnou hromadu, atd.)
nikdy neumístili pro estetické či jiné důvody. Tato „plastová krabice“ může totiž stát i v
blízkosti bytového či rodinného domu, a být tak mj. i poblíž domácností, které jsou rovněž
zdrojem značného množství biologického odpadu. Tento zpracovatelný a v dalším sledu
využitelný materiál jinak často končí v popelnicích pro směsný komunální odpad a nastává efekt zbytečného plýtvání místem, plýtvání finančními prostředky i plýtvání živinami.
Bezesporu lze tak souhlasit s názorem, že plastový kompostér je výborným doplňkem
standardního kompostu, který na většině zahrad byl, je a vždycky bude. Navíc, kompostér může zpřístupnit kompostování i těm, pro které je založení standardního kompostu
z jakéhokoliv důvodu problematické.
za ZO ČSZ Vrchoslavice Viktor Vlč

Hasiči
Vážení spoluobčané, opět se nám nachýlil čas na další vydání našeho občasníku.
Navázala bych na článek předešlý, kde jsme Vás prosili o držení palečků, protože jsme
jeli soutěžit na Okresní kolo do Prostějova, kde jsme reprezentovali společně se členy
SDH Němčice nad Hanou náš okrsek. Naši muži se umístili na krásném třetím místě,
ovšem se suverénně nejlepší štafetou v čase 65,20! Ženy ukořistily krásné druhé místo.
Všem zúčastněným chci touto formou jménem našeho sboru poděkovat za odhodlání,
s jakým do této soutěže šli. PS: Příští rok s sebou bereme i fanoušky a budeme rádi, když
nás přijedete podpořit.
Od měsíce května se nám toho hodně událo. Ráda bych Vám v krátkosti přiblížila naši
činnost.
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Letos se naše soutěžní družstva mužů a žen začala účastnit i mimo-okrskových soutěží, a to konkrétně soutěží v rámci MHJ (Moravská hasičská jednota okr. Přerov). Našim
mužům se dařilo umístit se vždy v té lepší polovině. Příští rok chtějí naši borci tuto soutěž
„jezdit na body“ a doufejme, že i sbírat hodnotné ceny. Naše družstva žen a mužů v této
sezóně prozatím odjela již 24 závodů, a to nás ještě pár dalších čeká.
(Fotografie z našich závodů můžete zhlédnout na internetových stránkách rajce.net
v uživatelích – jannyb(Jana Beránková) a baa94(Barbora Leciánová).)
5. 9. 2015 proběhla již tradiční soutěž veteránů ve Víceměřicích, kde měly premiéru i
naše veteránky, které se umístily na krásném čtvrtém místě a zahanbit se nenechali ani
naši borci, kteří se umístili na místě třetím.
Dále nás naši členové reprezentovali při oslavách založení sboru v Dobromilicích, kde
proběhla i výstava naší techniky(CAS – 25) a zúčastnili jsme se křtu nové hasičské zbrojnice v Nezamyslicích.
V sobotu dne 26. 9. 2015 proběhl na Zamlýní další ročník Tradičně netradičního hodového klání. Ačkoli nám počasí nepřálo, skalní příznivci se dostavili a zábava byl jako vždy
fajn.
Ještě pro Vás máme oznámení o podzimním sběru železného šrotu. Ten proběhne
v sobotu 24. 10. 2015. Budeme rádi, když nám přispějete svými kovovými přebytky z domácností.
A na závěr Vás zveme na tradiční Štěpánskou zábavu do sokolovny dne 25. 12. 2015.

Z činnosti JPO:
Naše jednotka požární ochrany se 19. 6. 2015 zúčastnila námětového cvičení zaměřeného na dálkovou dopravu vody v obci Pivín. Dále pomáhala v naší obci s čištěním kanálů
a 14. 6. 2015 měla i výjezd do domu ve Vrchoslavicích č.p. 35, kde se jednalo o technickou
pomoc, konkrétně čerpání vody. Na podzim je naplánována údržba a zazimování naší
techniky.
Barbora Leciánová, jednatelka SDH
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Soutěže mladých hasičů
Letošní jaro nebylo ohledně teplého počasí tak příznivě nakloněno jako v loňském roce,
což se podepsalo také na pomalejším rozjezdu našich mladých nadějí. Na první závody
jsme vyrazili se dvěma týmy do sousedních Němčic a s časy 36,1 s a 85,0 s jsme obsadili
šesté a deváté místo. Do dalšího závodu nás čekala tři týdny dlouhá odmlka. To se projevilo
na zlepšení časů obou mužstev, ale přesto to stačilo pouze na páté a dvanácté místo. Naše
áčko následující týden na soutěži v Mořicích ukázalo zlepšující se formu a časem 23,6 s
soutěž vyhrálo. Bohužel u druhého týmu pokračovalo trápení, což vedlo k zakončení soutěže
na devátém místě.
Před následující soutěží v Hrušce se stala jedna zásadní událost. A to, že přišla do týmu
další děvčata, tím pádem jsme mohli sestavit ryze dívčí družstvo. Do Hrušky tedy vyrazila tři
družstva. Přestože tréninkové časy nám dodávaly optimismus, nebyl to náš den. Po smolných chybách na rozdělovači (u všech týmů) jsme obsadili desáté, dvanácté a třinácté místo.
Další soutěží byla ta na domácí půdě, a tak bylo důležité neudělat ostudu. Jako první z
našich tří týmů se na start postavilo áčko a předvedlo krásný útok zakončený v čase 25,8 s.
Poté šli na start naši nejmladší, ale bohužel jim útok opět nevyšel a výsledný čas byl 78,1 s.
Poprvé na domácí půdě se představila také naše děvčata a zapsala se časem 33,5 s. Po
dokončení útoků všech týmů mohly vypuknout drobné oslavy, protože áčko svým časem dosáhlo na druhé místo. Děvčatům pohár unikl jen o chloupek, a tak skončila na bramborovém
čtvrtém místě. Béčku čas stačil pouze na deváté místo.
Závody v Dobromilicích byly ohledně časů docela povedené, ale holkám to stačilo zase
na čtvrté místo, áčku na místo šesté a béčko útok nedokončilo, protože levá proudnice vyletěla Kubovi Churému z ruky a dostal úder do hlavy. V té chvíli šly závody stranou a přednost
dostalo jeho zdraví. Naštěstí to nebylo moc vážné a vše skončilo bez většího úrazu.
Na další závody jsme udělali několik změn v sestavách našich týmů, protože bylo potřeba jejich časy více srovnat. Po těchto úpravách následovala soutěž v Doloplazích. Jako
první z našich do závodu nastoupilo áčko a dosáhlo vynikajícího času 20,83 s. V průběžném
pořadí to znamenalo vedení v závodu. Na start se poté postavili naši nejmladší a předvedli,
že věk nehraje roli, a časem 20,45 s poslali áčko na druhé místo. Jako poslední předvedla
hasičský útok děvčata a připsala si na své konto nejlepší čas, kdy se časomíra zastavila na
hodnotě 19,70 s. Samozřejmě to znamenalo vedení v soutěži, a protože děvčata startovala
poslední, tak také celkové vítězství. V Doloplazích se nám podařilo něco unikátního. Nejenže
jsme si odvezli domů celou sadu pohárů za první, druhé a třetí místo, ale podařilo se nám
docílit vyrovnanosti všech našich družstev.
Následovala dlouhá letní přestávka, kdy děti tráví čas na táborech a dovolených, proto
nebyly ani tréninky. Bohužel se to částečně podepsalo na jejich výkonech. Závody ve Víceměřicích vyšly tak nějak napůl. Děvčata nedokázala dobře nastříkat do terčů a časem 30,7
obsadila až desáté místo. Áčko bylo o kousek lepší a časem 26,2 získalo další bramborovou
medaili. Na startu zbývalo ještě naše nejmladší družstvo a to potvrdilo obrovské zlepšení.
Časem 25,0 s obsadilo krásné druhé místo a získalo tak zaslouženě další pohár.
Po rozpačitém začátku sezony a nutnosti několika změn v sestavách se nám podařilo
družstva seskládat do podoby, kdy mohou vyhrávat, a to kterékoli z nich. Zkrátka jméno Vrchoslavice se mezi hasičskou mládeží zapsalo výrazným způsobem do podvědomí a věřme,
že výsledky budou do budoucna pouze lepší a lepší.
vedoucí mládeže Martin Matoušek
18

Občasník obce Vrchoslavice

Občasník obce Vrchoslavice

19

Myslivci
Vážení občané a přátelé přírody,
myslivecké sdružení svými silami pravidelně udržuje chatu, ale v letošním roce konečně
došlo i na větší opravu. Začalo se opravou stropu, který byl napadený červotočem, muselo
se tak celé dřevěné obložení odstranit. Původními kastlovými okny při silnějších deštích zatékalo. Nechali jsme je tedy vyměnit za nová, plastová. Novými okny nejen nebude zatékat,
ale budou mít i lepší izolační vlastnosti a jejich údržba bude snadnější. Po všech těch opravách následovalo vymalování a nezbytný úklid.
Příští rok chceme opravit střechu, tak doufáme, že se nám to podaří.
Jako už tradičně, uspořádali
jsme v červnu za velkého zájmu
dětí, rodičů, babiček, dědečků i
široké veřejnosti „Dětský den“. Na
letošní ročník, konaný dne 6. 6.
2015, přijal pozvání Pavel Novák,
který dětem zazpíval a připravil pro
ně i zajímavé soutěže. Kromě hudební části a soutěží čekalo na děti
i malování na obličej. A jaký by to byl myslivecký dětský den bez střelby ze vzduchovky a
kuše? Do odpoledního programu se svým představením zapojila i ZŠ Němčice nad Hanou.
Mladí vrchoslavičtí hasiči zas ukázali své hasičské umění.
Občerstvení bylo pro děti zdarma, za absolvování soutěží dostávaly odměny ve formě
sladkostí, ale i drobných dárků. Nejen sladkosti a dárky byly to, co si děti odnášely. Jejich
spokojené tváře dokazovaly, že odpoledne prožité na místním hřišti je obohatilo také o hromadu zážitků.
Naši členové připravili pro návštěvníky dětského dne bohaté občerstvení. Od kýty na
rožni a klobás z udírny přes široký sortiment nápojů až po sladkosti. Celé odpoledne svým
vtipným slovem provázel Tomáš Brabec.
Chci poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na ceny do soutěží. Bez jejich podpory
by se dětský den asi neobešel. A pokud už máte po ruce kalendář na příští rok, můžete si do
něj poznamenat, že další Dětský den Myslivecké sdružení Vrchoslavice - Mořice uspořádá
dne 4. 6. 2016.
Dne 15. 8. se sešli myslivci na chatě, kde proběhl
pod záštitou OMS-Prostějov
,,Daňkův Memoriál“. Je to
soutěž pro mladé psy, kteří
jsou svými majiteli připravováni na práci pro myslivost.
Jak při honech, donášení
drobné zvěře z polí, tak pro
účast v různých soutěžích.
V sobotu 19. 9. 2015
proběhly další ,,Zvěřinové
20
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hody“. Šéfkuchaři a šéfkuchařky z řad myslivců připravili dančí a kančí speciality. Své mlsné
jazýčky přijeli uspokojit nejen místní, ale i občané ze sousedních vesnic.
S blížící se zimou je potřeba myslet na zvěř a pomalu se připravovat na období klidu
v přírodě. Čekají nás opravy a vyčištění zásypů. Už teď začínáme přikrmovat zvěř nejen
drobnou, ale i srnčí a kachny. Ač to tak nevypadá a výsledek řadový občan sotva zpozoruje,
jsou to desítky odpracovaných hodin, které myslivci pravidelně věnují naší honitbě. A za to
jsem rád, protože naši členové jsou obětaví a aktivní myslivci a výsledky jejich práce jsou
vidět především na zvelebení naší přírody. Zvěř žijící v naší honitbě je pestrá a určitě do
přírody neodmyslitelně patří. Proto velký dík patří všem, kteří svým dílem přispějí k dobrému
přezimování zvěře.
František Vozihnoj
předseda MS

Fotbalisté - rozpis zápasů
I.B TŘÍDA SKUPINA „A“
PODZIM 2015
DATUM
UTKÁNÍ
ZAČ. ODJEZD VÝSL.
9.8. NE
FK NEMILANY
VRCHOSLAVICE
16:30
14:30
1:2
3:2
16.8. NE
VRCHOSLAVICE
- SLAVOJ KOJETÍN - KOVÁLOVICE „B“ 16:30
22.8. SO
TJ SOKOL ÚJEZDEC
VRCHOSLAVICE
16:30
14:45
3:0
30.8. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SKOKOL DUB NA MORAVĚ
16:30
2:5
5.9. SO
HANÁ NEZAMYSLICE
VRCHOSLAVICE
16:30
AUTA
1:1
13.9. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PIVÍN
16:00
1:2
20.9. NE
TJ SOKOL TOVAČOV
VRCHOSLAVICE
16:00
14:15
2:0
27.9. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL ČEKYNĚ
16:00
6:5
4.10. NE
FC KOSTELEC NA HANÉ
VRCHOSLAVICE
15:30
13:45
3:3
11.10. NE
VRCHOSLAVICE
- TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
15:00
3:0
18.10. NE
1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
VRCHOSLAVICE
14:00
12:15
25.10. NE
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
VRCHOSLAVICE
10:00
7:45
1.11. NE
VRCHOSLAVICE
FK TROUBKY
14:00
8.11. NE
VRCHOSLAVICE
FK NEMILANY
14:00
14.11. SO SLAVOJ KOJETÍN- KOVÁLOVICE „B“ VRCHOSLAVICE
13:30
AUTA
VŠECHNY ODJEZDY NA ZÁPASY OD KOSTELA VRCHOSLAVICE!!!

Rockový mlýn - 26. a 27. 6. 2015
Občasník obce Vrchoslavice
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Týden v pohybu
V pátek 25. 9. od 16:30 do 18:00 proběhla v sokolovně akce „Týden v pohybu“. Protože těsně před akcí
začalo pršet, proběhla celá v místní sokolovně. Dostavilo se asi 40 dětí. Jejich rozzářené obličeje vypovídaly
o tom, že pohyb je jim vlastní. Cvičení, které jsme pro
ně připravili, se moc líbilo a děti byly spokojeni.
Do různých závodů se zapojilo i pár rodičů. Je to
trošku škoda, že zřejmě došlo k nepochopení smyslu
akce a mnozí rodiče namísto užívání si radosti z pohybu pouze „odevzdali“ dítě pořadatelům. I tak si myslím,
že šest organizátorů z řad vrchoslavických sokolů připravilo fajn akci plnou pohybu - a o to vlastně šlo.
Poděkování patří Sokolské župě prostějovské za
milé dárky a pamlsky, které děti na závěr akce dostaly.
Za TJ Sokol Vrchoslavice napsala
Broňa Žáčková

Cvičení v sokolovně 2015-2016
Pondělí
Úterý
Čtvrtek
Pátek

16.30 – 18.00 hod
18.30 – 19.30 hod
16.00 – 17.00 – 18.00 hod
16.00 – 17.00 – 18.00 hod
16.30 – 18.00 hod

gymnastika
aerobic
žáci
žáci
atletika

V listopadu začne i badminton - termín bude v nejbližších dnech upřesněn.
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Ptenský Dvorek
Odjezd na letošní tábor byl
sice za deštivého počasí, ale i
tak jsme plni očekávání odjeli
za dobrodružstvím, které pro
nás naše rodiče, babičky a tety
přichystaly.
Než jsme se ubytovali, přestalo pršet, a tak nám dospěláci
nachystali první překvapení rozvěsili hrníčky se jmény a my,
děti, jsme musely najít každý
svůj. Hned druhý den jsme šli
společně ke studánce, kde byl
ověšený stromek malými upomínkovými dárky. Moc se nám to líbilo.
Každý den byly pro nás nachystané různé soutěže, hry a vycházky. Nezapomnělo se
ani na karneval a noční příběh. A co to byl vlastně noční příběh? Jednou v noci byla cestička, po které jsme šli, vysázená spoustou barevných náramků. Bylo to něco úžasného.
Tábor byl super. Sice jsme se nemohli koupat, ale venku jsme byli od rána do večera.
Už se moc těšíme na příští letní prázdniny, až budeme zase okupovat základnu na Ptenském Dvorku.
malé tábornice Iva Zmeškalová a Patricie Baláková
Všem organizátorům patří velké poděkování. Různé akce, soutěže a lumpárny vymýšlely Iva Baláková a Eva Zmeškalová. Také děkuji za pomoc v kuchyni, vymýšlení her
a ponzorské dary.
Obecnímu úřadu děkujeme za zapůjčení auta a zaplacení cesty, panu Františku Králíkovi za odvoz. František si od nás nikdy nic nevezme, ochotně nám pomůže vyložit proviant do kuchyně, dá si jen kafe a odjede. Takže Františku, za všechny děti i za sebe moc
děkuji.
Broňa Žáčková
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Z farnosti
Dovolte po letošním horkém létě krátké ohlednutí za životem farnosti Vrchoslavice.
V posledním čísle jste byli pozvání na slavnost Božího těla. Průvod s hudbou se uskutečnil 4. 6. 2015. Slavnostně vyzdobené oltáře byly u sokolovny, před tehdy právě rekonstruovanou prodejnou potravin (dříve hostinec) na návsi, u fary a u čp. 13.
Možná si někdo z občanů, kteří navštívili poslední roky kostel, povšimnul praskliny
ve zdivu kostela na pravé části od silnice. Tento defekt je patrný i zvenčí. Farní rada se
usnesla, že k zhodnocení situace přizve odborníka, který posoudí její závažnost. V měsíci
červenci prohlédl odborný statik budovu kostela, provedl měření a posouzení aktuálního
stavu. V závěrečné zprávě je konstatováno, že stav budovy není havarijní a není nutný
žádný urgentní zásah.
Během léta provedl pan Konupka čištění okapů a svodů na kostele. Okapy jsou pravidelně čištěny bratry Zimenovými, tentokrát ovšem došlo k ucpání svodu až za sběrným
kotlem. V době pozdně jarních dešťů okapy přetékaly, dešťová voda stékala po fasádě a
zdivo vlhlo. Po odstranění zbytků uhynulých holubů je již okap opět plně funkční.
Na místní faře pokračují opravy. Opravy provádí a částečně zastřešuje pan Šebesta.
Stav místností se pomalu mění, každý týden přibude kousek dokončené práce. Možná že
rekonstrukce nejde tak rychle, jak by si někteří představovali. Důležité ale je, že se práce
nezastavily. A jaké bude další využití budovy? O tam zase příště.
Do nově opravených prostor byla pořízena krbová kamna se skleněnou podložkou,
která teď čekají na odzkoušení a zprovoznění. V této souvislosti farnost děkuje obci za poskytnutí dřeva na otop.
V neděli 27. 9. 2015 měli občané možnost nahlédnout do prostor fary na „Odpoledni
otevřených dveří“. Akce byla zahájena ve 14 hod čtením pověsti z naší oblasti „Jak se na
Hané začala pálit kořalka“. Po dočtení následoval košt slivovice a k zakousnutí byl tradiční
chleba se sádlem. Kdo neměl to štěstí a pověst neslyšel, může si ji přečíst na webových
stránkách obce.

Socha sv. Floriánka, Zuzana Holubová, 7 let

24

Kostel sv. Michaela,
Lucie Rubanová, 8 let
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Na „Odpoledni otevřených dveří“ byly
zpřístupněné dvě zrekonstruované místnosti v přízemí a chodba, vyzdobená nádhernými výkresy z dílny žáků naší základní
školy. Na téma „Podzim ve Vrchoslavicích“
vytvořili pod vedením svých učitelek skutečná výtvarná díla. Za to jim patří nejen poděkování, ale také obdiv všech návštěvníků
výstavky.
V úterý 13. 9. 2015 se zájemci mohli
zúčastnit pouti na Svatý Hostýn, která byla
organizovaná pro farnosti Němčice nad Hanou, Vrchoslavice a Pavlovice.
Přehled mší svatých je pravidelně vyvěšován na aktuální týden na dveřích fary.
Farníci

Stalo se ...
Požár ve škole (stalo se před 50ti lety)
V lednu 1965 došlo ke vznícení trámu od komína v první třídě. Ředitel školy byl nemocen, vyučovalo se polodenně jen v jedné (druhé) třídě. Z rána pozorovali žáci unikající
kouř mezi parketami. Přivolaní lidé z JZD odstranili parkety a vysekali doutnající trámy ze zdi. Vzniklá škoda byla
uhrazena z obecního rozpočtu a oprava byla provedena
během 3 týdnů.
Vl. Horák, 1965

Český svaz zahrádkářů a ovocnářů (stalo se před 40 lety)
V tomto roce bylo vzpomenuto 10 výročí založení organizace. V čele pracuje br. Hrabčík Vladimír. Hospodářem je br. Zdráhal Mojmír, jednatelem br. Svozílek Bohumil a pokladníkem br. Kroupa Čeněk. Organizace má 10ti členný výbor a 60 členů celkem. V akci „Z“
odpracovali členové 120 hodin. *
Jako každoročně obstaráním strojených hnojiv ** členům a nadbytek i nečlenům, poskytli zájemcům notnou pomoc. Na podzim uspořádali výstavu ovoce která byla pěkně
obeslána a těšila se zájmu občanstva. V předjaří bylo uskutečněno názorné ošetření jabloní řezem na zahradě br. Zdráhala Mojmíra.
*akce „Z“ = v dobách komunistického režimu v Československu neplacená pracovní činnost obyvatel. Jednalo se o výpomoc v oblastech, kde státní či obecní správa tyto úkoly
nezvládla.
**strojená hnojina = koncentrovaná hnojiva (dřívější výraz pro umělá hnojiva)
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Prázdninové úterky
K létu a prázdninám patří dovolená, stanování, tábory, pobyty u babičky nebo
příbuzných. Těší se děti, ale i rodiče. A mezi tím vším je doba, kdy jsou děti doma.
Dřív to bylo jednoduché. Ráno jsme do sebe hodili gumový rohlík, zapili ho kakaem,
natáhli si trenýrky a vypadlo se ven. Tam vždycky někdo byl. A když ne, dalo se zazvonit
na kamaráda, nebo prostě jít k nim do dvora zadem přes zahradu. Pak už jsme venku
stavěli bunkry, jezdilo se v prachu polních cest na kole, lezlo na stromy, hrálo se s míčem. Když odbíjelo poledne, vědělo se, že babičky už čekají s obědem. Po obědě starší
děti čekalo pár povinností, které bylo potřeba udělat co nejrychleji, a pak hurá k vodě!
A tam být co nejdéle. Když z kostela zaznělo klekáním, starosti jsme si s ním nedělali.
Dokud bylo světlo, lítalo se po venku. Badminton pod pouličním osvětlením se dal hrát
i do jedenácti hodin. Nikdo nás nestrašil nebezpečnými klíšťaty, vodou zamořenou sinicemi, agresivními slunečními paprsky. Nehrozil nám únos, šikana ani ohrožení mravní
výchovy. Přestože nikdo z nás nedodržoval pitný režim, přilbu jsme znali jen z filmů a na
kolo nasedali zásadně bez této ochrany, a i když opalovací krémy měly ochranný faktor
nula, tak jsme to dětství přežili. Troufám si říct, že i bez následků.
Dnes jsou prázdniny stejně dlouhé jako před 20-ti, 30-ti nebo i 50-ti lety. Možností,
kam jet, jak strávit čas, je ale mnohem víc. Přesto jsou chvíle, kdy naše ratolesti vypustí
z úst větu, při které rodičům vstávají vlasy na hlavě: „Já se nudím!“. A právě proti této
větě vytáhly do boje maminky a vymyslely tzv. Prázdninové úterky. Doufaly, že se zde
potkají děti s dalšími vrstevníky a třeba se pak společně domluví na dalších setkáních
venku (možná i bez mobilů a internetu).
Obec celou akci ochotně zastřešila, takže po dobu prázdnin se mohly děti z Vrchoslavic těšit každé úterý na novou akci, pokaždé „z kuchyně“ jiného organizátora.
30. 6. Proběhla na Zamlýní vodní bitva,
7.7. jsme si zahráli hru Šifra mistra Vrchoslavic - luštění zašifrovaných vzkazů a nalezení pokladu,
14.7. navštívili jsme místní teletník ZOD Agrispol, kde si mimo jiné děti s rodiči společně vyrobily čerstvý mléčný jahodový koktejl.
21.7. Archeologické odpoledne – vykopávky hromadě za mysliveckou chatou, hledání
různých artefaktů, archeologická výprava k Lopaťáku.
28.7. Vytvoř si vlastní pizzu – od výroby těsta, pozorování jeho nakynutí, přípravy všech
surovin, dekorace rozváleného těsta až po samotné ochutnávání a úplné snězení
voňavé a křupavé pizzy.
4.8. Indiánské odpoledne - šipkovaná s plněním úkolů, na Zamlýní pak výroba indiánské čelenky a plnění různých disciplín motivovaných indiány.
11.8. Noční tajuplná hra – areál Zamlýní – noční strategická týmová hra plná pohybu
a přemýšlení.
18.8. Vyzkoušíme si obratnost – sokolovna – různé dovednostní disciplíny v tělocvičně,
hod, běh, střelba z praku i vzduchovky, slaňování a jiné.
25.8. Netradiční olympiáda – areál Zamlýní – odpoledne plné různých soutěží, skok,
běh, hod, prolézání, paměť, výroba papírových vlaštovek a jiné.
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1.9.

Poslední prázdninová výprava – od úřadu až do Vitčic na dětské hřiště – dopolední cesta podle mapy spojená s plněním různých úkolů, zastávkou u Lopaťáku,
zakončená hraním a opékáním špekáčků na dětském hřišti ve Vitčicích.

Během osmi týdnů letních prázdnin jsme měli deset úterků. Díky různorodosti organizátorů - Jaroslava Kvasničková, Eva Zmeškalová, Tomáš Zmeškal, Adéla Palíšková,
Renata Karnetová, Eva Bašková, Hana Žurowská, Lenka Štarhová, Jarmila Barnetová,
Broňa Žáčková – bylo každé úterý jiné. A nejedno dítě oželelo výlet s rodiči či odložilo
odjezd k babičce jenom proto, aby se mohlo úterý zúčastnit. Díky všem organizátorům
za ochotu a čas a díky všem na akcích přítomným dětem i rodičům a prarodičům za
podporu. Věříme, že to mělo smysl a snad
si děti z prázdninových úterků přinesly
domů nejeden hezký zážitek.
Bylo možné slyšet jenom u nás:
Kam jdeš? Přece na úterý.
Když bude pršet, uděláme úterý ve čtvrtek.
Adéla Palíšková
a Jaroslava Kvasničková

noční hra

netradiční olympiáda

letní archeologie
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poslední prázdninová výprava
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obratnost v sokolovně

vytvoř si vlastní pizzu

výprava za telátky

indiánské odpoledne
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Obecní posezení
Dne 3. 10. 2015, týden po vrchoslavických hodech, se na Motorestu U Černého
rytíře konalo „Obecní posezení, tentokrát ve znamení berana“. Kdo přišel posedět,
pochutnal si nejen na jehněčích, ale také na srnčích specialitách, které dodalo myslivecké sdružení.
O zábavu se postarala kapela Tak Určitě! Motorest praskal ve švech, lidé se bavili
a dobrá nálada provázela nejen celé odpoledne, ale i večer.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

Podzimní listování
Ve čtvrteční podvečer 8. 10. 2015 obec a knihovna Vrchoslavice na motorestu pořádaly pro milovníky a příznivce české literatury „Podzimní listování na téma Božena
Němcová a její babička“. Paní Luďka Kouřilová pro dvacítku pozorných párů uší převyprávěla životní příběh slavné české spisovatelky Boženy Němcové. Její nejznámější
dílo Babička a ukázky z této knihy příjemně doplnily podzimní večer.
Nejsilnější dojmy na posluchače udělalo jednak líčení spisovatelčina pohřbu, ale
hlavně obrazy z venkovského života dobré ženy, spisovatelčiny babičky.
Knihovna a obec

Nabídnete si koláč, nebo snad buchtu?
Kdo by neměl rád ten nedělní rituál, po němž dům obejme omamná vůně pečených
koláčů. Doma je dobře, když zavoní trouba. Někdo může namítnout, že pečený kus
vepřového má bezkonkurenční vůni, ale ruku na srdce, kdo z nás si zaloví k nedělní kávě
v brutvanu pečeného masa? Nebo dostali jste už na návštěvě jako zákusek kus bůčku?
K nedělnímu odpoledni prostě koláče patří, jako patří ke staré škodovce motor vzadu.
Tak jako někdo rád holky, jiný zase vdolky, tak i každá rodina má svoje oblíbené
recepty, poklady po babičce, speciální názvy. O tom, že koláče provází lidstvo dlouho,
svědčí taky pár přísloví.
Jenže bez práce nejsou koláče. Ty pravé, z kynutého těsta, než se dostanou na stůl,
dají práce dost. Dnes už dokážeme v moderní troubě, pomocí elektrického robotu či
prášku do pečiva a dalších vymožeností moderní doby, vykouzlit plech pečiva za pár
desítek minut. Ale takový do zlatova vypečený, drobenkou (chcete-li posypkou, někde
taky posypátkem) ozdobený a pocukrovaný vdolek je prostě bezkonkurenční.
U nás na bohaté Hané se peklo, a naštěstí stále peče, často. Základní kynuté těsto
má hromadu možných variant. Nejméně pracná podoba koláče je z řidšího, na celý
plech vylitého těsta, udělat táče. Nahoře s ovocem, sypané drobenkou. Ve Vrchoslavicích je starší lidé nazývají také lejance (lívance).
Tužší těsto můžete použít i na ovocné knedlíky. Vařené ve vodě nebo taky v páře.
V hodně rodinách jim říkají pukače. Na Bučovicku jsou to piery, na Slovensku parené
buchty.
Občasník obce Vrchoslavice
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A dostali jsme se k buchtám. Buchty (po našem bochte) jsou pečivo z kynutého
těsta, hranolovitého tvaru, pečené na sádlem vymazaném pekáči (brutvanu), plněné
sladkou náplní (mákem, povidly, tvarohem nebo co zrovna je v domácnosti k dispozici).
Tyto buchty jsou česká specialita. Když šel Honza do světa, dostal do uzlíčku právě tyto
buchty. Na Moravě jejich výskyt v minulosti není doložen, až na oblast Hané! To dokazuje i lidový folklór.
Hanačka bochte v kléně nese,
že pudé na hodé do té panské.
Směje se až se celá třese.
Hanačka maso v košo nese
Směje se až se celá třese hospode.
Termín buchta se později začal používat pro lepší druh pečiva, nejčastěji
ve tvaru věnce či bábovky. A teď už jde
do tuhého, protože na řadu přichází koláče a vdolky.
Koláčem je většinou nazýváno pečivo z kynutého těsta z bílé mouky, převážně kulatého tvaru, pečené v peci nebo v troubě na plechu. Koláč bývá mazaný nebo
plněný nádivkou (tvarohovou, makovou, povidlovou, hruškovou, jablkovou, ořechovou,
ovocnou...). Pojmenování se mění dobově a regionálně, někdy se zase jedním termínem označovaly různé druhy, velikosti a tvary.
Ve zbytku Moravy, kromě Hané, kde buchty v českém pojetí neznali, se pečou hlavně vdolky, vdolečky, makovníčky, pagáčky, bobále aj. Pokud se podíváme do historie
stravování našich předků, sladké pečivo patřilo mezi tradiční štědrovečerní pokrmy a
bývalo nezbytným pohoštěním pracovníků při některých pracích v hospodářství, součástí odměn, brávali si ho lidé na cesty a nezřídka jej přinášeli jako dar příbuzným či
známým.
Dalo by se říci, že koláč byl pečivem o něco svátečnějším a obřadnějším. Velké koláče figurovaly při svatbách, při odchodu čeledi ze služby, pekly se při rodinných událostech a o výročních svátcích, v období Vánoc, Velikonoc, o poutích, letnicích, na hody…
Pečení koláčů bylo spjato též se svatodušními svátky zvanými dokonce někdy svátky
koláčové. Koláče patřily též mezi poplatky, které odváděli poddaní své vrchnosti světské
i církevní ještě v 1. polovině 19. století. Podobně jako buchty, i koláče byly součástí odměn čeledi, kantorům, pastýři, slouhovi, kováři a jiným obecním zaměstnancům a také
součástí koled. V celé řadě obřadností přejal koláč někdejší úlohu chleba.
A jak koláče/vdolky pojmenováváme u nás na Hané?
Žňové, později zvané mašinové, vdolky jsou velké kulaté přes celý plech. Dostávali je jako výslužku lidé najatí k sedlákům na žňové práce. Vyškovské vdolky se dělily
na čtyři dílky, na plech se vešly 4 nebo 6 ks. Vdolky sváteční, ty jsou tak akorát do ruky.
Svatební vdolečky (historie posledních cca 100 let) jsou malinké koláčky z převalovaného těsta, plněné tvarohem a rozinkou, čím menší, tím lepší. Nahoře s posypkou nebo
ještě i povidly. Traduje se pověra, že kdo sní „na bráně“ (rozlučka se svobodou) nebo
na svatbě rohový koláč (pečený v rohu plechu), ten se do roka vdá nebo ožení. Proto
se tyto dávaly bokem a matka svatby jimi hostila svobodnou mládež. Pečení vdolečků
před svatbou se ještě v nedávné době účastnily ženy z rodiny a sousedství, byl to obřad,
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kde byly přesně rozdělené role.
Pomoc při pečení se nehonorovala penězi, ale oplácela se.
Když se podíváme ještě dál
do historie, setkáme se se specifickým druhem svatebního
koláče. Byl mimořádně veliký.
Údajně se kvůli němu boural i
pecní otvor a na jeho pečení se
půjčoval veliký obecní pekáč. O
svatební koláč se dělili všichni
přítomní hosté. Pekla ho nevěstina kmotra a přinášel se do
svatebního domu rituálním způsobem. Přicházel pro něj průvod za doprovodu muzikantů,
na hlavě ho nesl kmotr (družba), který s ním po příchodu k
nevěstě třikrát obešel svatební
stůl. Ale to už je nějaká desítka let.
Sladké pečivo se dostalo nejen do rčení, lidových písní, ale taky je v podvědomí
jako odměna vůbec. A v užším smyslu jako úplatek. Dodnes se můžeme setkat s úslovím
„brát koláče“ (úplatky) či „snědl koláč“ ( dal se podplatit).
Určitě jsem na nějaký náš (hanácký) vdolek nebo koláč zapomněla. Za každé doplnění, vzpomínku nebo příběh s pečením spojený od Vás, milí čtenáři, budu ráda.
A že už se Vám sbíhají sliny? Tak honem do Hrušky pro čerstvé vážené kvasnice a
zbytek surovin se snad v každé domácnosti najde…
AdPa
Zdroje:
• KAREŠ, Jiří. Moravské koláče a české buchty
• BROUČEK, Stanislav, ed. a JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska
• Povídání pamětníků

Vtipy
Ležijó ve stodole na seně tře.
Vrchoslavčák, Dlóhovesčák a Olomóčák.
Najednó Vrchoslavčák řiká “Hoři!”.
Dlóhovesčák na to: “Tož co, šak nás tode
nenechajó, šak nás venesó.”
Olomóčák se jen ušklíbne a vece: ”Že se
vám chce furt tema hobama mlátit.”
Tož eslipak vite jak dlóho na Hané prši?
Enem pět minut. Potom už sere.
Občasník obce Vrchoslavice

„Dobré den, stréco, copak děláte?”
„Ále, zrovna sledojo holobe.”
„A co dělajó te vaše holobe?”
„No, zrovna majó ten vorkšop.”
„A co dělajó na tem vorkšope?”
„No sedijó na šope a vorkajó.”
„Kolik řeče
hanákem.“

nadělás,

tolekrát

seš
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Víte, že …
•

•

•
•
•

jsme přidali spoustu fotek z různých akcí na naše webové stránky? Přidali jsme
obrázky i do historie, přibyly různé přímé odkazy na boční liště (např. na regionální
tiskoviny, počasí, tv program atd.) nebo např. pověst z Vrchoslavic. Nakonec
podívejte se na www.vrchoslavice.cz a sami uvidíte…
jsme vytvořili uživatele „vrchoslavice“ na rajčeti? Webové stránky obce mají
totiž omezenou kapacitu a fotky, které tam vkládáme, musíme vybírat a hodně
komprimovat. Chcete-li se tedy podívat na více fotografií z posledních akcí, stačí
najít webovou stránku www.vrchoslavice.rajce.idnes.cz a vybrat si z vložených alb.
Chcete-li se podělit s námi o vaše fotografie ze společenských akcí v obci, rádi je
zveřejníme. Přijďte se domluvit.
prodejní prostor v nové prodejně potravin Hruška není o mnoho větší než v předešlé
prodejně? Obchod však získal přesunem do zrekonstruovaných prostor bývalé
hospody i hodnotné a plně funkční zázemí a nemalé skladové prostory.
na Zamlýní bylo při akci Na bicyklech Němčickem použito cca 4 915 kelímků na
nápoje různých velikostí? Téměř čtvrtina z nich byla menších než 0,1 l...
v sobotu 13. června jste měli možnost v ulicích Vrchoslavic vidět průjezd
historických vozidel? Jednalo se o orientační jízdu veteránů v rámci Veteran Rallye
Mikroregionem Němčicko 2015.

Připravujeme …
Říjen

Listopad

Prosinec

Strašidlení - 27. 10. 2015

Brigáda na Zamlýní – bude
upřesněno

Zpívání u stromečku

Sběr železa - 24. 10. 2015
Velkoobjemový odpad
- 17. 10. 2015

Nebezpečný odpad (Respono) –
bude upřesněno

Povánoční krmení
zvířátek

Rozsvěcení stromu
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Foto Michal Wolf

Na bicyklech Němčickem

Myslivecký den dětí
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