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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
zdá se mi, jako by to bylo včera, když jste dostali do rukou letošní druhé číslo našeho
zpravodaje a už tady máme třetí pokračování, letos poslední, vánoční. Stejně jako jsem
v posledním článku navazoval na první jarní vydání, navážu i teď na to minulé a popíšu
současnou největší akci.
Jak všichni určitě tušíte, jedná se o rekonstrukce naší základní a mateřské školy. Na
konci října se nám podařilo vypsat nové výběrové řízení, které vyhrála prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o. a my jsme byli před rozhodnutím, zda uzavřít novou
smlouvu o dílo a rekonstrukce dokončit za podmínek, které nám umožňuje Státní fond
životního prostředí jako zprostředkovatel dotace. Jak je asi všem jasné, tak 9. listopadu
byla podepsána nová smlouva, ve které je termín dokončení stanoven na den 18. března
2016. Stavební práce pokračují podle harmonogramu a přízně počasí a vypadá to, že do
konce termínu vše stihneme. V současné době máme schválené nové rozhodnutí o přidělení dotace a čekáme, jak se problémy s původním dodavatelem projeví na celkovém
financování akce.
Schválením rozhodnutí o přidělení dotace ovšem starosti kolem těchto budov neskončily. V současnosti jsou budovy vytápěny pomocí topných tyčí, které budou doplněny hlavním zdrojem tepla – tepelnými čerpadly. Termín dokončení celého systému na
obou budovách je 13. ledna příštího roku. Do té doby musíme vydržet s tímto nouzovým
řešením, které mělo bohužel na základní škole krátký výpadek. Naštěstí nás zachránila
půjčovna nářadí SV servisní, s.r.o., která nám dokázala během dvou hodin od zjištění
problému dovézt, nainstalovat a zprovoznit tři mobilní topidla. Díky tomu bylo v budově
ZŠ zajištěno teplo během doby, kdy nefungovala spálená topná tyč.
Další otázky, které budeme v nejbližší době řešit, jsou stavební práce a materiál, které není možno čerpat z žádné dotace a bude nutné je udělat. Ať už se jedná o problémy
vyvolané samotnou stavbou nebo stářím budov, je nutností posoudit jejich důležitost
a postupně vše dokončit tak, aby naše školská zařízení sloužila i dalším generacím.
Nyní na obci sestavujeme rozpočet na příští rok a je zřejmé, že vývoj staveb ovlivní
chod obce i v příštím roce. I přesto bychom chtěli zvládnout alespoň jednu velkou akci.
Tou je I. etapa rekonstrukce cesty za hřbitovem. Jednalo by se o cestu v délce asi 200 m
od zpomalovacího retardéru na začátku ulice po skládku ornice, která je za garážemi za
mysliveckou chatou. Jelikož ministerstvo pro místní rozvoj vypisuje dotaci právě na opravu cest, podáme žádost na tento první úsek. II. etapa, která by přišla na řadu až v dalších
letech, je slepá ulice mezi garážemi za hřbitovem. Dále bychom měli v příštím roce připravovat projekty na kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci, dokončení
rekonstrukce rozhlasu a nedokončených částí obecních komunikací.
Letos jsme bohužel nestihli svolat podzimní brigádu na Zamlýní, proto listí pohrabali
obecní zaměstnanci. Je to trochu škoda, protože jak jsem loni na konci děkoval za účast
na brigádě, tak jsem považoval za přínos i to, že se brigád účastní rodiče s dětmi od
nejútlejšího věku. Tím se děti učí nezištně pomáhat, přiložit ruku k dílu a zkrášlovat své
okolí. Proto doufám, že uděláme tuto brigádu na jaře, kdy je v areálu také spousta práce.
Budu rád, když se v příštím roce naše spolky domluví, tuto brigádu svolají a společně
tento areál uklidí. Obec samozřejmě pomůže s vyhlášením a občerstvením pro účastníky.
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Závěrem mého příspěvku děkuji nejen místostarostovi, hospodářce, zastupitelům
a našim zaměstnancům, ale i všem dobrovolníkům, kteří se podílí na společenských,
kulturních a jiných akcí. Dále děkuji všem občanům, kteří nám pomáhají s údržbou veřejných prostranství a nebo obec reprezentují.
Přeji všem pohodu a krásu, při prožití předvánočního i vánočního času. Šťastné a pohodové Vánoce, a mnoho štěstí v novém roce. Dále Vám chci přát, aby člověk člověka
měl rád, aby jeden druhému víc štěstí přál, aby i ten nový rok za to stál.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Rekonstrukce mateřské školy

Rekonstrukce základní školy

4

Občasník obce Vrchoslavice

Poděkování
Pokusil jsem se jen tak lehce si v mysli zrekapitulovat, co vše se v naší obci v letošním roce událo a kdo „v tom má prsty“. Možná se mnozí budete divit, ale opravdu se toho
letos u nás dělo požehnaně, ostatně jako vždy. S potěšením jsem si uvědomil, že nám
již zdomácněla řada bezvadných akcí jako je zpívání u stromečku, ples, šibřinky, prvomájový turnaj v kuželkách, Rockový mlýn, hasičský memoriál, famózní strašidlení, MDŽ,
dětský den, mše svatá u kapličky v Dlouhé Vsi, vánoční vystoupení v kostele a mohl
bych pokračovat dál. Naprosto skvělé je však to, že máme ve svém středu neutuchající
kreativce, kteří vždy přidají něco nového a s partou věrných obětavců znovuobnoví třeba
Běh osvobození, nebo udělají skvělou výstavu a vzpomínkovou akci k 70tému výročí
osvobození. A kdo z vás si vzpomene na parádní zakončení cyklojízdy našeho mikroregionu? Já třeba mám stále v hlavě ty skvělé šlapací stroje – s volantem, přehozeným
směrem šlapání či řízení. Stejně tak mám hroznou radost z toho, že za naší vzornou
organizací dojezdu kolařů Na zamlýní stály ruku v ruce všechny spolky. Vynikajícím počinem byly i prázdninové úterní odpoledne pro naše děti.
Kdo za tím vším stojí, všichni dobře víme, ale já bych jim touto cestou chtěl poděkovat. Je však těžké vyjmenovat všechny, a tak se na mne nezlobte, když si dovolím vypíchnout jen ty hlavní organizátory či „pomahače“. Asi začnu s Adkou Palíškovou, Jarkou
Kvasničkovou, Evou Baškovou, Tomášem Brabcem, Lenkou Štarhovou, Renatou a Jirkou Karnetovými, Hankou Žurovskou, Jarkou Barnetovou, Tondou Bartošíkem, Frantou
Ličkou, Emilku Řezáčovou s Lacem Gazdagem, Evou Marečkovou, Honzou Zimenem,
Erikem Zemanem ml., všemi od Cäzarů, Liborem Sedláčkem.
Rád bych také zvýraznil pomoc hasičů (především Marka Karlíka) na čištění čerpadel
a přečerpávačky, při jejím kolapsu. Hasičům patří dík i za organizací našich nejmenších
a jejich přitažení k hasičskému sportu, zde šéfuje Martin Matoušek a Marek Řezáč.
Nerad bych zapomněl na Broňu Žáčkovou, která cvičí naše mladé sokolské naděje.
Co říkáte na Naďu Páclovou v nové roli knihovnice? Super né?!
Obrovskou poklonu bych také rád složil celému personálu školy a školky a pár
dobrovolníkům z řad rodičů, kteří dali školu a školku dohromady po pohromě, jenž
napáchala firma AVENZO VICE a.s. a díky nim pak mohl vůbec začít školní rok. V této
souvislosti se patří poděkovat i Karlovi Matouškovi, který spolu s Pepou Vojtkem zkulturnil šatnu ve škole. A všem obecním zaměstnancům v čele s Petrem Zimenem, kteří
mají na svědomí dokončení nové prodejny Hrušky, přípravu obecních bytů a hlavně
pořádek v obci. Poděkování patří klukům Svačinovým, nejen za pomoc při obecních
akcích, ale také za bezplatné půjčování lešení a dalších podobných potřebných pomůcek pro zajištění bezpečné práce na obecním majetku. Další, komu děkujeme za
pravidelnou podporu obce nejen dřevěným materiálem je Jirka Adamec. V neposlední
řadě děkujeme všem občanům, kteří nám neváhají pomoci a přiložit ruku k dílu třeba
jen tím, že uklidí obecní chodník před svým domem, starají se o obecní zeleň, zastávky, a o zkrášlení naší obce.
Tož na závěr vám všem přeji, ať jdeme s elánem i do toho dalšího roku.
Tomáš Zmeškal
Pozn. red.: Poděkování patří také Tomáši Zmeškalovi a jeho pravé ruce,
Evě Zmeškalové, kteří stáli za organizací nejedné letošní akce.
Občasník obce Vrchoslavice
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Návrh rozpočtu na rok 2016
paragraf

Příjmy celkem
položka název
třída 1 Daňové příjmy
1111
daň z příjmu FO ze záv. Činnosti a funkčních požitků
1112
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
1113
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
1121
Daň zpříjmu právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1361
Správní poplatky
1351
Odvod z loterií
1511
Daň z nemovitostí
Tř. 4 Dotace
4112
Neinv. dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu

7 978 600
částka
6 575 000
1 351 000
32 000
149 000
1 395 000
50 000
2 850 000
270 000
6 500
500
6 000
20 000
445 000
269 000

4116

169 000
1 134 600
38 000
600
450 000
500
4 000
2 000
500
45 000
168 000
3 000
5 000
3 000
70 000
2 000

100 000
1019
2119
2321
3319
3349
3412
3421
3612
3613
3632
3639
3722
3725
3745
6171
1 000
6310
6330
8115
8124
paragraf
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Neinv. dotace
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Stočné
Kultura
Inzerce ve zpravodaji
Zamlýní
Zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Komunální odpady
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Péče o vzhled obce
Příjmy z poskytování služeb- kopírování, telefon a další
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Fondy
Financování celkem
Financování převod z roku 2015
Splátky půjček

Výdaje celkem
položka název

22 000
320 000
-250 008
0
-250 008
7 728 592
částka
Občasník obce Vrchoslavice
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2219
2221
2321
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3745
3745
4349
5512
5212
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6409

tř. 5

Tř 6
3113
3612
2219

název
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy (Příspěvek PO 650 000 dary 64 000)
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Ostatní činnosti – SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití vol.času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálním odpadem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Z 13234 a 13013
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Zastupitelstvo obce
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Pojištění obce
fondy
Platby daní a poplatků
Transfery veř. rozpočtům (MRG)
celkem
Dokončení ZŠ a MŠ
Dokončení bytů
Cesta za hřbitovem….

6 208 592
50 000
45 000
700 000
714 000
110 000
20 000
20 000
5 000
23 000
20 000
15 000
200 000
10 000
80 000
100 000
130 000
5 000
450 000
20 000
300 000
80 000
823 092
169 000
20 000
80 000
5 000
830 000
850 000
75 000
38 500
320 000
50 000
20 000
1 520 000
500 000
220 000
800 000

Rozpis výdajů je uložen na obecním úřadě.

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 5.10., 7.10, 15.10. , 3.11. a 2.12. a poslední v letošním
roce bude pravděpodobně 29.12. 2015.
Přijatá usnesení jsou k nahlédnutí na obecním úřadě a zveřejněna na webových stránkách obce.
Občasník obce Vrchoslavice
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SERIÁL: Lidé, jak je (možná) neznáte
Naši milí čtenáři, přinášíme Vám další díl seriálu „ Lidé, jak je (možná) neznáte“.
Deseti otázkami na těchto stránkách jsme už vyzpovídali starostu, místostarostu, Vladimíra Rubana a v posledním letošním čísle je na řadě Antonín Bartošík. Tondu potkáváte na
jednáních zastupitelstva obce, obecních brigádách, koncertech skupiny „Tak určitě“, divadelních představeních, společenských a hlavně kulturních akcích v obci i regionu. Věřte, že
domluvit se s ním schůzku v době příprav Country bálu a Adventních koncertů bylo nadlidské
dílo. Ale podařilo se!
Možná je Tonda Váš soused, příbuzný, spolužák, nebo Vaše dítko vede v některém
z kroužků nebo táborů v DDM Orion. Možná se pouze zdravíte a víte o něm málo. Třeba se
právě dnes o něm dovíte něco nového.

Antonín Bartošík, věk 42 let, zastupitel.
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
AB: Pocit, když se něco podaří, dotáhne se do toho
správného konce. To, že se ta naše krásná dědinka neustále rozvíjí a zkrášluje. To, když se při nějakém problému dokáže celé zastupitelstvo shodnout. To, že to u nás
ve Vrchoslavicích žije a funguje.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
AB: Pomluvy a žabomyší války.
AP: Máš nějaký životní vzor?
AB: Já mám tolik vzorů, že vybrat jeden asi nejde. Od mala jsem chtěl být Vinnetou.
Myslím, že právě on mě nejvíc oslovil svojí povahou, ctí a všemi dobrými vlastnostmi. Pak
taky musím samozřejmě myslet hodně na tatínka. Vždycky když něco dělám, tak si říkám co
by na to řekl, co jsem udělal dobře, co špatně. On byl fachman a perfekcionista. Co se týče
hudby – nedám dopustit na J. Vyčítala a jeho Greenhorns. Když vymýšlím všelijaké tábory
a podobně, inspiruje mě Jaroslav Foglar. No a divadelních vzor – třeba Vlasta Burian.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
AB: Neustále mě překvapuje naše nejmladší Bětuška svými pohotovými hláškami. No
a náš nejstarší Antonín mě potěšil, když dostal na odbornou restaurátorskou školu. No taky
mě překvapilo, kolik emocí a vzpomínek na mě udělala návštěva Osvětimi a Birkenau.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
AB: Snažíme se jezdit s rodinkou pořád někam. Jako vášniví sběratelé turistických známek jsme projeli spoustu míst a všude je krásně. Jak říká klasik – všude dobře, tož co doma.
Ale jedno místo je srdeční záležitostí (a určitě nejen pro mě ) a tím je naše táborová základna
na Bělé na Konicku.
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AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
AB: Tak určitě doma . A pokud je otázka směřovaná na nějaké jiné místo ve Vrchoslavicích, tak u křížku (
u oveček).
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
AB: Nedá se říct, že mám nějakého vyloženého favorita. Spíše podle různých období. Co se týče knih, v dětství
jsem nedal dopustit na Mayovky. Momentálně se mi hodně líbí historické epopeje (Přemyslovská a Husitská) od
Vlastimila Vondrušky. Pak mě také zajímá literatura faktu
převážně z II.světové války.
Filmy jsou na tom podobně. Obrovsky mě poznamenal seriál Četnické humoresky. Z českých filmů mám v oblibě všechny filmy – včetně pohádek, od Jiřího Stracha. Ze zahraničních
je úžasný samozřejmě Forest Gump, Vykoupení z věznice Shawshank nebo Schindlerův
seznam.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
AB: Tak to je jasné že s manželkou a děckama!
AP: V čem vidíš smysl života?
AB: V dětech. Samozřejmě, že jsem rád, když se mi něco daří (opakovaně) a s dobrou vidinou do budoucna v zaměstnání nebo soukromě, ale každopádně naše budoucnost
a smysl života jsou děti. Snažíme se je (s manželkou ) vychovat jak nejlépe dovedeme.
AP: Životní krédo…
AB: Já vyloženě žádné krédo nemám. Vždycky si čtu nějaká mota, citáty, ale nic si nezapamatuju. Každopádně hodně se mi líbí poznámky pana Wericha, pak také známá slova
„slušnost není přežitek“ no a jediné co si fakt pamatuji a snažím se ho držet – „co děláš, to
dělej rád.“
AP: Děkuji za rozhovor.

Základní škola
Vážení čtenáři, před rokem jsem vás seznámila s děním ve škole ve školním roce 2014/15,
ale jen do konce roku 2014.
Akce do konce školního roku - do 25. června 2015
únor:
- zápis do 1. ročníku: k zápisu se dostavilo 12 dětí
- plavecký výcvik ve Vyškově, 9 lekcí 1x týdně / únor - duben/, na konci plaveckého výcviku žáci
obdrželi za splnění plaveckého limitu Mokré vysvědčení
březen:
- návštěva Divadla v Prostějově - pohádka Princezna na hrášku
Občasník obce Vrchoslavice
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duben:
- sokolníci - atrakce s dravými ptáky /v Tištíně/
- beseda s hasiči a praktickými ukázkami / HZS z PV/
- výchovný koncert - Šel tudy...krásný hudební pořad s hrou na různé hudební nástroje i netradiční jako dudy nebo vozembouch….
- ekologický pořad o recyklaci s názvem Tonda - Obal na cestách
květen:
- Škola v přírodě pod vedením / Štarhové,Balákové /, 25 žáků si užilo 5 dní krásného prostředí
blízko Rajnochovic na zdravém vzduchu s vycházkami do lesa, stezkou odvahy, výletem na
Hostýn i kulturním vyžitím, nacvičili zpívanou pohádku Z. Svěráka Červená Karkulka, kterou
pak rodičům předvedli na třídní schůzce
- výstava k osvobození vlasti se konala na místní faře, naši žáci se podíleli na výzdobě oken
a vstupní místnosti svými výtvory
- dopravní hřiště v PV- účast žáků 3.+ 4.roč.
- reprezentace školy účastí na přírodovědně ekologické soutěži Zlatý list v Kladkách s výborným umístěním: 1. místo získalo družstvo 6 žáků, 3. místo získalo družstvo 5 žáků
červen:
- na třídní schůzce se žáci představili hezkým programem Červená Karkulka
- tradiční fotografování na konci školního roku
- školní výlet - do ZOO v Lešné
- účast na soutěžním dopoledni v Nezamyslicích pod názvem Robin Hood
- schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
- odvezli jsme sběr papíru, kterým nás zásobuje OÚ, rodiče a p.Vaculík, výtěžek 1 313,-Kč
přešel na účet školy, - děkujeme
- 25 . června jsme slavnostně ukončili školní rok 2014/15
V červnu jsme taky ukončili Projekt.
V roce 2012 byl naší škole na základě Žádosti o finanční podporu z OP VK- od vyhlašovatele
výzvy MŠMT schválen individuální projekt ke zlepšení podmínek pro vzdělávání. Projekt jsme nazvali Moderní školička. V realizaci tohoto projektu jsme pokračovali ještě i letos do 30.6. Všichni
pedagogové vytvářeli tzv. DUMY /vlastní výukový materiál pro výuku na interaktivní tabuli /.
Celkem bylo vytvořeno 180 DUMŮ, z toho každá učitelka včetně vychovatelky vytvořila
60 DUMŮ. Tato náročná práce na které učitelky pracovaly ve svém volném čase, mimo pracovní
dobu / každá 180 hodin/, byla finančně ohodnocena z prostředků projektu.
Další velkou odměnou pro učitelky byla a je tvůrčí práce žáků ve
vyučování. Učitelkami výborně připravený výukový materiál přispívá
k aktivitě žáků a radostné práci na
interaktivním mediu. Výuka je využíváním těchto vytvořených materiálů na IT ( interaktivní tabuli) výrazně obohacena. Veškerý zpracovaný materiál bude uložen v databázi
Zahájení školního roku
výstupů projektu OPVK.
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Děti kreslily své představy o novém hřišti
Výsledky celoroční práce a učení jsme zhodnotili na vysvědčení. Z 26 žáků prospělo s vyznamenáním 24 žáků, 2 žáci prospěli. Výsledky práce jsou chválihodné. Odezva ze škol kam
následně žáci odcházejí je rovněž příznivá: žáci z Vrchoslavic umí. To nás všechny co pro to
děláme maximum, velmi těší.
V novém školním roce 2015/16 proběhly následující akce:
- Den otevřených dveří-rodiče se přišli podívat do výuky v 1. a 2. ročníku
- dopravní hřiště v Prostějově- absolvovali žáci 3. + 4. ročníku
- obecní akci na faře s názvem Podzim osvěžili žáci opět výzdobou, tentokrát velmi zdařilými
výkresy s náměty obce
- pro další akci obce Rozsvěcování stromečku - připravila program se žáky J. Střížová a tanečky s dramatizací vánočního stromu I. Baláková
- mikulášskou besídku jsme opět prožili 3. 12. ve škole, převlečeni za čertíky nebo andílky,
s krásnou nadílkou -ve spolupráci s DDM Orion Němčice n/H.
Školní rok 2015/16 byl slavnostně zahájen až 7.9. za přítomnosti hostů, starosty ing. D. Svozilka a rodičů prvňáčků. Do 1. ročníku nastoupilo 10 žáků. Během října přibyl 1 žák. V tomto roce
nedošlo ke změně organizace školy. Škola zůstala dvojtřídní se spojenými ročníky 1.+ 2. ročník
v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé třídě.
Počty žáků: 1. ročník 11 žáků, 2. ročník 3 žáci, 3. ročník 8 žáků, 4. ročník 10 a 1 žákyně se
i v tomto školním roce individuálně vzdělává v zahraničí /. Celkem 32 + 1 . Letos jsme opět splnili
zákonný požadavek na počet žáků ve třídě a nemuseli jsme žádat zřizovatele o povolení výjimky
z počtu žáků.
Do školní družiny je přihlášeno 25 žáků, což je kapacita ŠD. Činnost ŠD spočívá v činnostech
sportovních, zájmových a odpočinkových. Programem ve ŠD se podílí žáci také na výzdobě školy
i obce, přípravě různých programů pro obecní i školní akce.
Žáci mohou ve škole pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost. Jedná
se o Angličtinu /13 žáků/, který vede p. uč. Mgr. Lenka Štarhová , Šikulky /5 žáků / vede p. Jana
Bartošíková. Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou DDM Orion Němčice n/H.
Poděkování:
- všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci, iniciativu, pěkný
vztah k dětem a žákům
- rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
Občasník obce Vrchoslavice
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-

zaměstnancům obce za péči o okolí školy, sekání trávy a řešení drobných oprav
vedení a pracovníkům DDM Orion - za spolupráci na Mikulášské besídce a soutěžních akcích
MěKS v Němčicích za nabídku kulturních akcí
ZUŠ v Němčicích za spolupráci a nabídku kulturních akcí
zřizovateli Obci - starostovi a zastupitelům, že se podařilo projednáním a vzájemnou spoluprací operativně řešit úkoly, které napomohly zajišťovat bezpečnost a hygienické podmínky
školy v nelehké situaci stavebních oprav, dále pak za finanční podporu včetně příspěvků na
žáky školy /příspěvek 1 000,-Kč na ŠvP a letos na pomůcky pro Tv/.

Každý rok na tomto místě vyslovuji našim žákům pochvalu za kladné chování. Nejinak je
tomu i v letošním školním roce: lze říci, že stále máme v naší škole vcelku hodné děti.
Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?
Ve škole si uděláme malou vánoční besídku, kde si žáci předají dárečky u nazdobeného
stromečku. Zazpíváme si koledy a popřejeme si pěkné vánoční prázdniny.
Pak vás všechny srdečně zveme do kostela dne 20. 12. 2015 v 16:00 hodin. Zase po roce
budou nejen Vánoce, ale i vystoupení žáků s vánočním programem nazvaným Cesta do
Nazaretu. který připravila p. E. Marečková za hudebního doprovodu p. ředitele ZUŠ L. Gazdaka.
A na co se všichni moc těšíme v tom novém roce?
Aby se stavební plány a práce dařily a zdařily… a opět jsme měli pěknou a modernější školičku. Aby nám v té naší školičce bylo všem zase tak dobře, jak tomu bylo do konce školního roku.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv: radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
v novém roce 2016.
Mgr. Ilona Vašinová, ředitelka školy

Vaříme rádi a s chutí
Ze všech stran se na nás valí kulinářské pořady a v každém časopise je spousta receptů na
všelijaké dobroty. I naše školní jídelna se občas nechá inspirovat těmito recepty, abychom vařili
chutně a s nápadem. Snažíme se v naší malé „rodinné“ školní jídelně vařit moderně a hlavně
stále zdravě. Zařazujeme nové potraviny jako jsou bulgur nebo kuskus, které děti
oslovily a chutnají. Ať ale chceme nebo ne, musíme vařit i neoblíbená jídla, třeba luštěniny
nebo rybu. I i s tímto si umíme poradit, aby našim – vašim dětem chutnalo.
Jídla, která se nyní ve školní kuchyni vaří, se už dávno nepodobají dřívějším UHO nebo
UBO omáčkám. A také v žádném případě nevaříme z pytlíku. Sledují se i potravinové alergeny.
Připravujeme jídla tak, aby byla co nejvíce pestrá, zdravá a také dětem chutnala.
Nechybí ovoce, zelenina, saláty, kompoty, doplněné i dobrůtkami v podobě müsli tyčinky,
jogurtíku nebo domácky upečeného perníku p. kuchařkou.
Příspěvek připravila D. Žatecká
Paní vedoucí jídelny D. Žatecká si bezpochyby zaslouží pochvalu za výběr potravin, za
pestrou a zdravou skladbu jídelníčku. Ale bez šikovných rukou naší dlouholeté výborné a zkušené kuchařky p. Spáčilové K. by jídla zůstala jen na papíře- / tedy - na jídelníčku/.
Poděkováním a odměnou p. kuchařce za její práci jsou prázdné talíře a častá věta:,, Můžu
si přidat ?“ Tuto větu neslyší jen ona v MŠ, ale i p. Marečková v ZŠ při vydávání obědů.
ředitelka školy
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
rok s rokem se opět sešel a máme tu poslední vydání našeho zpravodaje v tomto roce.
Dovolte nám tedy, abychom Vás seznámili s naší činností za uplynulé měsíce.
V měsíci záři pořádal náš sbor Tradičně netradiční hodové klání. Turnaje se zúčastnilo
asi jen 50 lidí. Počasí nám sice nepřálo, ale o zábavu bylo opravdu postaráno. Soutěžím
jako klasicky dominovala tradiční pivní štafeta, následovalo několik stolních her a slalom
s koloběžkou. Soutěžilo celkem 5 družstev.
V měsíci říjnu provedl náš sbor sběr starého železa a elektro odpadu. Dovolte nám
poděkovat všem našim občanům, kteří nás tímto podpořili.
Jednotka požární ochrany byla volána k 3 výjezdům. V Doloplazích se konalo taktické
cvičení, začátkem listopadu se siréna se rozezněla před 01:00 hodinou ranní, byl hlášen
výjezd k dopravní nehodě, která se později ukázala jako planý poplach. O týden později výjezd k požáru listí za myslivnou. Všechny zásahy naše jednotka zvládla bez obtíží a újmě
na zdraví.
Naše členská základna aktuálně čítá 95 členů, z toho 16 dětí.
Závěrem článku nám dovolte popřát krásné prožití svátků vánočních a šťastný Nový
rok, bez nehod a požárů.
Členové sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice
Akce sboru dobrovolných hasičů:
25.12. 2015 TRADIČNÍ ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
02.01. 2016 VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
20.02.2016 VEPŘOVÉ HODY
12.03.2016 HASIČSKÝ PLES

Občasník obce Vrchoslavice
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Červený kohout kokrhal ovečkám
V pondělí 9. 11. 2015 ve v 16,45 byl zjištěn požár dočasné řízené skládky bio odpadu za
ohradou s ovečkami.
S největší pravděpodobností neznámý občan zapálil obecní bio odpad uložený za ohradou. Oheň se rozšířil, ožehnul ořešák a solitér mahalebky a ohrožoval i dřevěné kůly ohrady
pro ovečky.
K výjezdu dvou hasičských auto došlo prakticky okamžitě po nahlášení. Šest dobrovolných hasičů - Josef Janečka, Radim Vaculík, Arnošt Matoušek, Marek Řezáč, Martin Matoušek
a Marek Karlík během hodiny nebezpečí zažehnali a požár zlikvidovali.
Hasiči/AdPa

Myslivci
Vážení občané a přátelé přírody.
Tak jako každý rok, tak i nyní přichází zimní čas. Chtěl bych zhodnotit naši práci za tento rok.
Letos jsme měli za úkol opravit odpad vody, opravit strop, vyměnit okna a dveře na myslivecké
chatě, což se nám s vypětím sil podařilo. V červnu jsme uspořádali ,,Dětský Den“, který proběhl
na fotbalovém hřišti ve Vrchoslavicích a byl jako každý rok velmi úspěšný. Další akce, které
proběhly, byl v srpnu ,,Daňkův memoriál“ a v září jsme uspořádali zvěřinové hody pro občany
obce a okolí. Příští rok plánujeme dát novou střechu na myslivecké chatě. V dubnu chceme
zorganizovat jarní svod mladých psů v sokolovně v Mořicích,v červnu Dětský Den a v září opět
zvěřinové hody na chatě ve Vrchoslavicích.
Naše myslivecké hospodaření se zaměřuje především na zvěř srnčí, zajíce polního, bažanta obecného, kachny divoké a nízké stavy koroptve polní.
Jelikož letos bylo suché počasí, bylo naší povinností postarat se o přísun vody pro zvěř tam,
kde není přístup ke zdroji vody. Nechali jsme proto vyhloubit díry v části honitby ,,Poldru“ u Vrchoslavic, kde se již v 1m objevila voda pro zvěř. V měsíci listopadu a prosinci proběhly 3 hony
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k regulaci drobné zvěře a odlovu lišky. Veškeré lovecké aktivity jsou regulovány a kontrolovány
orgány státní správy myslivosti. Dále je naší snahou tlumit zvěř škodící myslivosti, jako je liška
obecná ,která je roznašeč nebezpečné nákazy „prašiviny a vztekliny“. Nyní opětovně přišla do
naší krajiny zima. Pro přírodu a zvěř v ní žijící je to období ne zrovna přívětivé. Aby tato doba
nebyla pro zvěř natolik zlá, jsme tu my myslivci, kteří po celou zimní dobu budeme docházet
pravidelně do své honitby a přinášet nejen drobné, ale i srnčí zvěři to, co potřebuje. Není to jen
dostatek sena, ale také jadrné krmivo, krmná řepa a líz (kamená sůl), bez ní by zejména srnčí
zvěř zimu nepřežila. Musíme si uvědomit, že v tuto dobu potřebuje zvěř dostatek nejen všech
jmenovaných věcí, ale i klid. Stává se bohužel, že volně potulující psi zvěř štvou a tato pak hyne.
Proto se obracíme na Vás s prosbou, abyste v případě návštěv přírody byli ke zvěři ohleduplní.
Na závěr mi dovolte jménem našich členů popřát Vám všem klidné svátky vánoční a v Novém roce pohodu, štěstí a dobré zdraví.
Předseda MS Fr. Vozihnoj

Fotbalisté - rozpis zápasů
I.B TŘÍDA SKUPINA „A“ - PODZIM 2015
ZAČÁTEK
DATUM
UTKÁNÍ
9.8. NE
FK NEMILANY
VRCHOSLAVICE
16:30
16.8. NE
VRCHOSLAVICE
- SLAVOJ KOJETÍN- KOVÁLOVICE „B“ 16:30
22.8. SO
TJ SOKOL ÚJEZDEC
VRCHOSLAVICE
16:30
30.8. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SKOKOL DUB NA MORAVĚ
16:30
5.9. SO
HANÁ NEZAMYSLICE
VRCHOSLAVICE
16:30
13.9. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL PIVÍN
16:00
20.9. NE
TJ SOKOL TOVAČOV
VRCHOSLAVICE
16:00
27.9. NE
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL ČEKYNĚ
16:00
4.10. NE
FC KOSTELEC NA HANÉ
VRCHOSLAVICE
15:30
11.10. NE
VRCHOSLAVICE
- TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
15:00
18.10. NE
1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
VRCHOSLAVICE
14:00
25.10. NE
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
VRCHOSLAVICE
10:00
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

ODJEZD VÝSLEDEK
14:30
1:2
3:2
14:45
3:0
2:5
AUTA
1:1
1:2
14:15
2:0
6:5
13:45
3:3
3:0
12:15
1:1
7:45
4:1
2:0
4:0
AUTA
3:2

Nejvyšší čas vyběhnout
Milí sportovní příznivci. Poznamenejte si do kalendářů pro
příští rok datum sobota 7.5. 2016. Obec pro Vás a všechny
příznivce připravuje další ročník Běhu osvobození. Pokud jste
ještě nezačali trénovat, je nejvyšší čas vyběhnout!
Realizační tým Běhu osvobozeníí

Občasník obce Vrchoslavice
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Pozvánka s ledovou příchutí

Tento hvězdný tým si vás dovoluje pozvat na třetí ročník hokejového derby
Vrchoslavice-Mořice. Hvězdy nastoupí ke klání 26.12. 2015 na ledě v Prostějově a to
pravděpodobně od 17,00hodin. Budeme moc rádi, pokud nás přijdete i letos podpořit.
Protože předpokládáme plné ochozy, máme pro vás připravenu i autobusovou dopravu.
Konkrétní čas odjezdu a zápasu bude upřesněn na letácích a v obecním hlášení po obdržení přesné rezervace lední plochy.

Okénko zahrádkářů
Na výroční členské schůzi, která se konala koncem března, se vzdal postu předsedy
místního spolku zahrádkářů pan Bohumil Mička, který působil v této funkci dlouhou řadu
let a za jeho přínos pro místní organizaci mu patří hluboké uznání a velký dík. Svými
zkušenostmi i ochotou radit začínajícím i zkušenějším zahrádkářům ve Vrchoslavicích je
a bude i nadále velmi platným a váženým členem. Byl navržen a jednomyslně schválen
čestným předsedou místního spolku zahrádkářů.
Co se týká činnosti organizace v průběhu tohoto roku, na jaře proběhla výroční členská schůze, v létě se uskutečnil zájezd do Rožnova pod Radhoštěm. V uplynulém roce
vstoupilo do našich řad pět nových členů, za což jsme rádi, protože se jedná o lidi mladé,
jejichž členství snad bude příslibem do budoucna.
V roce 2016 bychom chtěli uspořádat několik akcí, s jejichž tematickým zaměřením
bychom rádi občany seznámili v příštím zpravodaji, po projednání na členské schůzi.
Snad jen plánovaný tradiční zájezd, jednu až dvě přednášky a jednu akci pro děti můžeme slíbit už teď.
16
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Rádi bychom v nastávajícím roce přivítali mezi námi další mladé ale samozřejmě
i zkušenější majitele zahrádek, kteří by chtěli rozšířit naše řady. Pokud tedy máte o členství v naší organizaci zájem, kontaktujte paní Vránovou (č.p. 133) nebo Viktora Vlče (č.p.
124). Neváhejte, můžete tak získat cenné rady nebo se podělit o své zkušenosti.
za ZO ČSZ Vrchoslavice Viktor Vlč
Údaje o množství vykoupeného ovoce ve výkupně u Bačků:
2014
2015
Padaná jablka
23 t
2t
Ořechy vlašské loupané
200 kg
nevykupovaly se

Do třetice o kompostérech
Během listopadu a prosince se do domácností ve Vrchoslavicích přidělilo 135 kompostérů. Věříme, že budou sloužit ke svému účelu a ke spokojenosti občanů.
Pouze čtyřem spoluobčanům obecní pracovníci pomohli s dopravou kompostérů do
jejich domovů. Děkujeme všem za trpělivost a toleranci při menších frontách, které při
odebírání občas vznikaly.
Pracovníci obce

Nová služba občanům
Díky dotaci z Operačního programu životního prostředí má obec Vrchoslavice od podzimu tohoto roku štěpkovač a drtič dřevní hmoty typu KDO 90/14 od výrobce LASKI Smržice.
Toto zařízení drtí větve a jiný dřevní materiál do průměru 85mm. Od ledna 2016 budou
moci občané tento štěpkovač využívat formou služby. Přesné podmínky nejsou v době uzávěrky tohoto čísla ještě schváleny zastupitelstvem.
Princip je navržen následovně: občan si objedná tuto službu » obecní pracovník ve
smluvený čas se štěpkovačem dojede na smluvené místo » obecní pracovník podrtí připravenou hmotu » občan na pokladně uhradí částku dle hodinové sazby » podrcená dřevní
hmota může být ponechána občanovi, nebo odvezena na obecní skládku bioodpadu (dle
dohody při objednávce).
Ceník této služby bude po schválení zastupitelstvem zveřejněn na vývěsce a na webových stránkách.
AdPa

Vrchonet
Občanské sdružení děkuje za Vaši přízeň a těší se na další dobrou spolupráci v roce
2016. Už na 29. ledna 2016 je naplánovaný výlet do vinného sklípku na Velehradě
a počátkem roku nás už tradičně čeká valná hromada. Jménem celého sdružení
Vrchonet přeji všem občanům do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní pohody.
Jan Zimen
Občasník obce Vrchoslavice
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Knihovna je když …
Milí čtenáři
Vůbec poprvé bych Vás chtěla seznámit s novinkami v naší knihovně. Předem bych chtěla ještě
jednou poděkovat paní Haně Novotné, která byla
knihovnicí dlouhá léta a po níž jsem pomyslnou štafetu převzala.
Každopádně slovo „knihovnice“ je v mém případě poněkud silné. Jsem taková zapůjčovatelka, která
ovšem půjčuje knihy s láskou a mou největší odměnou je, když se vrátí čtenář, který si ode mě nechal
knihy vybrat a řekne, že jsem vybrala dobře a nechá
to opět na mě. Baví mě tipovat a odhadovat vkus
čtenářů...
A nyní k novinkám. Letos přibylo do naší knihovny zhruba 150 knih, které nám laskavě zapůjčila prostějovská knihovna. Na své si přijdou všichni, protože je to mix žánrů.
Dalších 15 knížek máme úplně nových - ty jsou jen naše. Skvělým úlovkem je celá
série dnes již kultovního norského spisovatele Jo Nesba s vyšetřovatelem Harrym Holem
- Netopýr, Švábi, Nemesis Pentagram, Červenka, Sněhulák, Spasitel, Přízrak Levhart,
Policie. Další lahůdkou pro milovníky thrillerů jsou knihy švédského dua Lars Kepler Hypnotizér, Paganiniho smlouva a Svědkyně ohně.
Třešničkou na pomyslném dortu je nadějná česká spisovatelka Kateřina Tučková. V knihovně máme její Vyhnání Gerty Schnirch ( Noc z 30. na 31. 5. 1945. Gerta
Schnirch, matka několika měsíční dcerky, je jen s osobními věcmi „odsunuta“ společně
s ostatními brněnskými Němci směrem na Vídeň. Vyčerpávající pochod skončí v Pohořelicích, kde mnoho vyhnanců podlehne epidemii tyfu a úplavice. Gerta a některé další
německé ženy se zachrání při nucených pracech na jižní Moravě, kde setrvávají i po
ukončení transportů. Po znovuzískání československého občanství se Gerta vrací do
Brna, v němž prožívá další bouřlivé události druhé poloviny dvacátého století).
Druhou knihou Kateřiny Tučkové jsou Žítkovské bohyně (Vysoko v kopcích Bílých
Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená stavení.Všude je daleko. Říká se, že právě proto
si tam některé ženy dokázaly uchovat vědomosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly
si ji z generace na generaci řadu století. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat
- prosit Boha o pomoc. A jeho zásahům i trochu dopomoci...Říkalo se o nich, že vidí do
budoucnosti. Proč tedy nezachránily tu svou ???).
K této knize musím napsat, že mě v dobrém slova smyslu donutila sebrat se a odjet
do Bílých Karpat, ubytovat se na Žítkové a celý víkend se toulat po stopách žítkovských
bohyní. A to je, milí čtenáři, na knize úplně nejvíc.
Do naší knihovny bych chtěla pozvat všechny , kdo mají chuť si něco zajímavého
přečíst a nebo si třeba o knížkách jen tak popovídat.
Protože, jak řekl John Ruskin - „Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla...“
Závěrem bych Vám chtěla popřát krásné Vánoce plné klidu, pohody a splněných
přání a do roku 2016 hodně zdraví a štěstí.
N. Páclová
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Den poezie
Festival Den poezie se každoročně odehrává v desítkách měst celé České republiky. Před 17ti lety šlo o pouhý jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, které si každoročně připomínáme 16. listopadu. Letos festival probíhal v celé republice ve dnech
8. – 23.11.2015. V rámci tohoto festivalu vystoupila 9.11.2015 v němčické knihovně naše
básnířka Libuše Matysíková z Vrchoslavic. Přednesla hlavně vlastní verše ze starší, ale
i nejnovější tvorby publikované v letos vydané sbírce Kuplet o Brně. Nejen její přednes, ale
i dalších recitátorů (Antonína Ošťádala a Petry Konečné) odměnilo němčické publikum několikrát spontánním potleskem.
L. Matysíková doposud vydala: Kormidelník života /2002/,
Dětskýma očima /2003, 2004, Pegas Mělník/, Přivezli jsme jezevčíka /2006, leporelo/, O rodném kraji /2008/, Dětskýma očima – Veršobraní /2013/, Kuplet o Brně /2015/
AdPa

Z farnosti
Je možné slavit vánoce bez víry?
Proč ne, ale záleží na tom, co nám z nich zbude? Jsme právě v období zvaném
advent. Advent znamená „příchod“. Příchod koho? Krista? Zimy? Jara? Dnů volna a návštěv? Nebo snad speciální nabídky zboží?
Vánoce v sobě skrývají dva pohledy. Velmi záleží na tom, který z nich si člověk vybere. Jednak jsou Vánoce křesťanský svátek Ježíšova narození. Druhý pohled je příležitost ke světským oslavám spojených s rodinným konzumem. Tak je tomu u většiny
nevěřících. Člověk se ze všech sil celý prosinec horečně snaží, aby bylo napečeno, nakoupeno, uklizeno… Pak přijde vytoužený čas vánoční a ten človíček už je tak unavený
a nervózní, že není schopný prožívat radost ani ve vztazích s lidmi o kolo sebe a z Narození Ježíše Krista už vůbec ne. Může se ale v adventu zaměřit i na přípravu vnitřní,
sami u sebe si uvědomit, co není dobře v našem životě, v jednání ve vztahu k druhým.
Křesťan poprosí Boha, aby mu dal poznat, v čem chybuje jak ve vztahu k Němu, tak
i k lidem. A uvědomí si, co mu chybí.
Chybí-li vašemu tělu vápník, má to různé projevy. Od vypadávání vlasů a lámání
nehtů, přes problémy s pokožkou a křeče až po srdeční problémy. Lékař zjistí, co Vám
chybí a co je třeba tělu doplnit, aby dobře fungovalo. Co ale chybí člověku, který jedná
často podrážděně, je kritický k druhým, či nedokáže přijmout a snášet odlišnosti lidí okolo něho? Vysvětlení je většinou po ruce. Přece za to může životní styl, naše společnost,
nebo stres. Ale co když mu chybí něco mnohem důležitějšího? Co když mu chybí třeba
láska…
Prorok Izaiáš ve Starém Zákoně praví: „Připravit cestu Pánu a vyrovnat mu cesty, vše
co je hluboké ať se zasype, co kopcovité, ať je srovnáno…“ ano to je potřeba ze všeho
nejvíc. Zasypat hlubiny našich komplexů, strachů a úzkostí, zahladit hory naší pýchy,
zlozvyků, předsudků vůči druhým a jiných hříchů atd. Bude to stát mnoho úsilí, ale využijeme adventu k této přípravě. Probudí se v nás nový život a staneme se novými lidmi.
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A je možné žít život bez víry? Víra v tom nejširším slova smyslu je nutnou součástí
našeho života. Dokonce u zapřisáhlých ateistů, kteří říkají, že věří jen v to, co vidí, popř.
si ověří. Dokážete si přestavit, že byste po nástupu do autobusu si vždy ověřovali u řidiče, jestli má v pořádku všechny doklady a je způsobilý k jízdě? Nebo při vstupu do
ordinace si nechali vždy předložit diplom příslušného lékaře? S tímto přístupem by byl
život hodně komplikovaný. Neboť jak už píše autor světově známého díla Malý princ,
Antoine de Saint-Exupéry: „ To co je důležité je očím neviditelné.“ Lásku mezi dvěma
lidmi – tu také nikdo nevidí, a přesto věříme, že mezi lidmi je. Možná namítnete – vždyť
se to pozná z projevů. To je pravda, ale i ty mohou být hrané a předstírané – takže buď
věřím anebo nevěřím.
Křesťanství se v našich končinách začalo šířit po roce 863. Po příchodu Cyrila
a Metoděje, kteří nám hlásali víru srozumitelným jazykem a způsobem, který byli schopni
pochopit i nejobyčejnější lidé. Není na škodu připomenout, že to co spousta lidí považuje
za „Boží přikázání“, zformulované do tzv. Desatera, není návod na život pro věřící a praktikující křesťany, ale stalo se morálním kodexem moderní civilizované společnosti. Celá
evropská kultura byla křesťanstvím tak ovlivněna, že se toto desatero stalo základem pro
právní řád společnosti.
A právě dnes, v době kdy do Evropy přichází množství lidí z odlišných kultur, s odlišným vyznáním i způsobem života se domnívám, že je čas ohlédnout se a zamyslet se
nad svou historií. Nejen proto, abychom pochopili ty, kteří k nám přicházejí, ale proto
abychom si uvědomili svoje kořeny. Kde se vzala naše kultura, odkud pramení naše
zvyklosti.
Na jaře to už budou tři roky, co mi byla vrchoslavická farnost přidělena. Téměř tři
roky pravidelně dvakrát týdne sloužím mši ve Vašem krásném kostele. Dvakrát týdně
se v lavicích místního svatostánku sejde hrstka věřících, abychom společně slavili mši
svatou. A já se pokaždé v duchu ptám. „Co by se muselo stát, aby se řady lavic v kostele
zaplnily?“ Ano, na hodovou, půlnoční, nebo na zádušní mši se kostel zaplní. Nejednou jsem tuto řečnickou otázku vyslovil i ve svých kázáních. A právě po jedné zádušní
mši, kdy se kostel zaplnil do posledního místa nejen na sezení, ale i na stání mi bylo
odpovězeno: „Tak tak už vidíte, co se musí stát, aby lidé přišli do kostela.“ Ano, tehdy
se kostel zaplnil kvůli odchodu významného člověka. Lidé přišli do kostela vyjádřit úctu
a doprovodit na poslední cestě spoluobčana, kterého si vážili. Ale co by se muselo stát,
aby lidé přišli kvůli Bohu?
V roce 2013 jsem na závěr svého prvního článku na těch to stránkách napsal:
Rád bych vás touto cestou pozval do kostela na bohoslužby, které bývají na rozpisu
na dveřích fary, zatím dvakrát týdně. Prý někteří lidé v obci říkali: až přijde nový farář. my
začneme chodit do kostela – přiznám se, že jsem velmi zvědavý, jestli tomu tak bude.
Milí občané Vrchoslavic, máte překrásnou dominantu obce. Ať do vesnice přichází
z kterékoli světové strany, v jakémkoli ročním období nebo denní či noční dobu, je to velmi krásný pohled. Mám příležitost si několikrát denně tento pohled vychutnat. Určitě ho
znáte stejně dobře, možná mnohem lépe než já. O tom kostele se štíhlou věží vypínající
se hrdě obloze mluvíte jako o „našem“ kostele. A to je moc dobře, protože ten kostel byl,
je a bude skutečně Váš. A proto je velká škoda, že do jeho prostor chodíte tak zřídka.
Není to tak dávno, co obec a farnost jedno a totéž byla. To, že o církevních budovách
mluvíte jako o „svých“ je dokladem toho, že ta doba není až tak dávnou minulostí.
Ožívá nám budova fary. Spousta občanů svým příspěvkem na její opravu prokázala,
že její osud jim není lhostejný. Děkuji všem za jakoukoli formu příspěvku. To ukazuje, že
Občasník obce Vrchoslavice
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si dobře uvědomujete svoje kořeny. A proto budu moc rád, když v příštím roce, nebo už
i v době vánoční si uděláte čas a najdete cestu do Vašeho kostela. Hodinka, kterou na
mši strávíte pro Vás může být časem zklidnění, rozjímání a možná i příjemným zjištěním
že se dotýkáte toho, co pro vaše předky bylo neoddělitelnou součástí života.
Přijměte prosím mé pozvání do kostela. A přeji vám všem i sobě ať po dobře prožitém
adventu ochutnáme plody našeho snažení a ať jsou pro nás i naše okolí sladké.
A na závěr citát od autora série knih „Letopisů Narnie“ Clive Staples Lewis:
„Věřím v křesťanství, jako věřím, že vyšlo slunce,
nikoli jen proto, že ho vidím, ale proto, že díky němu vidím všechno ostatní.“
Tomáš Strogan, farář

Vrchoslavický adventní kalendář
První adventní neděli zahájila naše farnost žehnáním adventních věnců na polední
mši svaté v kostele sv. Michaela. Od 15 hod se na faře pro veřejnost otevřela výstava výšivek, pletených a háčkovaných výrobků, svíček, keramiky, adventních věnečků a svícnů,
perníků, cukroví a jiných drobností z dílen místních šikovných rukou. Návštěvníci si mohli
drobnosti i zakoupit. Výstavu připravila farnost spolu s obcí, ale její výsledek byl hlavně
dílem mnoha šikovných lidí, kteří ochotně na výstavu svými výrobky přispěli.
První den výstavy zahájil koncert smyčcového dua Marty Hanákové a Daniela Macho.
Tito dva mladí studenti kroměřížské konzervatoře vybranými skladbami od různých autorů
potěšili uši posluchačů a pro velký zájem došlo i na dva přídavky.
Adventní program pokračoval před obecním úřadem, kde děti naší základní školy
předvedly vánočně laděné pásmo, pan farář Strogan požehnal vánočnímu stromečku
a ten se před zraky spousty přítomných slavnostně rozsvítil.
Druhou adventní neděli výstava pokračovala. Tato neděle však byla ve znamení mluveného slova. Světlo světa spatřila publikace Probuzené vzpomínky. Jedná se o šest povídek, které na základě vzpomínek pamětníků na konec II.světové války sepsala a literárně
zpracovala Adéla Palíšková. Čtenáři Obecního zpravodaje se dožadovali uveřejnění. To by
ovšem vydalo za celé jedno číslo. Tak vznikla myšlenka na vydání publikace a se příběhy
pana Františka Coufalíka, Františka Nádběly, Květoslavy Hřibové, Stanislava Kroupy, sourozenců Sázelových a Antonína Sázela dočkaly vydání.
Druhé adventní odpoledne tedy začalo autorským čtením povídky Dva roky bez tatínka. Slova se ujala Adéla Palíšková spolu s Lenkou Štarhovou, která byla současně
kmotrou publikace. O hudební doprovod se postaral Tonda Bartošík s kytarou a atmosféru
svým objektivem pro čtenáře zachytili Michal Wolf a Jirka Vosička.
Po autorském čtení, slavnostním křtu a oficiálním uvedení publikace na světlo světa se
už povídalo, vzpomínalo, popíjelo a užívalo příjemného tepla kamen na faře.
Farnost děkuje všem, co s přípravou výstavy pomohli a také těm, kteří své výrobky
darovali. Výtěžek z výstavy a dobrovolného vstupného bude použit na další opravu fary.
Na poslední, čtvrtou adventní neděli secvičila Eva Marečková za hudebního doprovodu Ladislava Gazdaga s dětmi ze základní školy ve Vrchoslavicích literáně hudební pásmo
Cesta do Jeruzaléma. Představení se konalo v kostele za hojné účasti veřejnosti.
Farníci
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I letos se ve Vrchoslavicích strašilo
Již tradiční akce Vrchoslavské strašidlení se konala v podvečer 27. října, v úterý před
státním svátkem. Začátek cesty bezmála třech stovek nebojácných dětí i dospělých byl letos
za hřbitovem, závěr téměř dvoukilometrové procházky temnými místy Vrchoslavic byl tradičně před motorestem U Černého rytíře. Tajuplnou atmosféru plnou duchů a strašidel umocnil
svit úplňku a také strašidelné zvuky rozléhající se z místního rozhlasu v průběhu celé trasy.
Některé děti si na cestu svítily lampiony, jiné šly odvážně jen za svitu měsíce a hvězd, všechny však byly jistě překvapeny tou spoustou rozmanitých strašidelných bytostí.
Na závěr čekalo všechny občerstvení a také vyhodnocení Soutěže o výzdobu obydlí.
Letos se do soutěže přihlásilo 16 rodin. O vítězi rozhodovali tentokrát všichni účastníci akce,
kteří v cíli přidělili žeton (obdržený na startu) některé z fotografií strašidelné výzdoby. Vítězem
se stala rodina Kubalova, která získala krásný halloweenský dort. Z ohlasů, které se k nám
dostaly i z jiných obcí, víme, že strašidelné výzdoby jednotlivých domů nejsou samozřejmostí, a je skvělé, že právě ve Vrchoslavicích nejsou díky zajímavým nápadům našich občanů
podzimní procházky tak ponuré...
Do organizace celé akce se zapojila nejen obec Vrchoslavice a DDM ORION, ale i SDH
Vrchoslavice, Sokol Vrchoslavice, ZŠ Vrchoslavice a spousta dobrovolníků, kteří se postarali
o skvělý strašidelný podvečer. A v příštím roce, v ponurý dušičkový čas, až se zase objeví
ve Vrchoslavicích „bubáci“, nezapomeňte se přijít podívat.
Hana Žurowská
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Co se nevešlo do Cesty
I tyto fotografie se měly objevit
v posledním vydání občasníku Cesta.
Společně s fotkami z prázdninových
úterků měly být uveřejněny i obrázky
z dalších akcí. Chtěli jsme čtenářům
Cesty podat ucelený pohled na kulturní
dění ve Vrchoslavicích v druhé polovině letošního roku a zároveň ukázat
alespoň malou část z činnosti našich
spolků. Nakonec otištěny nebyly a pro
nedostatek místa nebyl otištěn ani článek Není hruška jako Hruška. Tak Vám
je nabízíme teď ve Zpravodaji:
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Není hruška jako Hruška
Haná je už léta letoucí oblast, kde se hruškám daří a jejich
statné kmeny s hlubokými prasklinami v kůře, majestátní korunou
a sladkými plody sem patří jako
k Hanákovi břuch. Hrušky stávaly před domy, zdobily náves
či náměstí, hruškové aleje poskytovaly stín pocestným nebo
pracujícím v poli. Aspoň jednu
pořádnou máslovku měl v zahradě každý grunt. Kromě přímé
konzumace, hruškového kompotu se taky každý podzim hrušky
sušily. Pak se ze sušených křížal
vařila nádivka do buchet nebo
Z prací žáků ZŠ Vrchoslavice
koláčů. Určitě nesmíme zapomenout na jeden z nejoblíbenějších
způsobů využití plodů hrušky – na hruškovici. O tom, jak se na Hané začal tento produkt
šířit hovoří i pověst, „Jak se na Hané začala pálit kořalka“, kterou si můžete přečíst na
webových stránkách obce Vrchoslavice.
On i takový sen, ve kterém se vyskytuje hruška může mít různá vysvětlení. Pokud
zalistujete ve snáři zjistíte, že hruška ve snu je jednoznačně sexuálním symbolem, který
svou kvalitou a chutí vyjadřuje, jaký máme před sebou milostný vztah a jak vycházíme se
svým okolím. Pokud ale ve snu hrušku jíte, čeká Vás neklidné období. Červivá hruška je
zase symbolem zármutku - rozdělení dvou osob. Hrušeň v květu nebo před sklizní vyjadřuje delší časový úsek dobré zprávy, radost a dobré obchody.
Zralá hruška jako domovní znak je symbol pozitivním, veskrze radostným. Představuje
totiž zdraví, naději, šťavnatý a sladký život, plodnost, rozkoš. A pro Číňany je dokonce
symbolem dobrého úsudku, dlouhověkosti a spravedlnosti.
O tom že toto ovoce je v našich krajích už hezkou řádku let, svědčí i jméno jedné obce
v našem mikroregionu. A bylo by hodně divné, kdyby nepronikla i do oblasti českých jmen,
respektive příjmení. No, kdo by neznal Láďu Hrušku?
Hruška určitě nepatří jen minulosti a není starosvětským ovocem našich babiček.
Tak jaký jiný obchodní řetězec by měl mít ve Vrchoslavicích svoji prodejnu, než český
obchodní řetězec Hruška. Před několika lety se nastěhovali do pronajatých prostorách na
domě čp. 24, do tzv. Palírny. Ano, tušíte správně, na tomto čp je historiky doložen hostinec
a dá se odvodit, že se zde i pálívala slivovice. V tomto domě do roku 1982 , kdy se otevřela
moderní prodejna potravin, obchod s potravinami už byl. Hruška tedy poslední léta (2009 –
2015) provozovala prodejnu v prostorách, které už v osmdesátých letech přestávaly vyhovovat jak kapacitně, ale taky hygienicky.
Proto obec, když zvažovala koupi hospody na návsi, vstoupila do jednání s obchodním
řetězcem Hruška. Hrušce bylo nabídnuto přesídlení do nové obecní prodejny na návsi
(bývalý hostinec).
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Obec uzavřela s řetězcem smlouvu o smlouvě budoucí, zavázala se že 1.7.2015 předá
popravené prostory k užívání a pustila se do práce. Tak jak strom na podzim shazuje listí,
aby se připravil na novou sezonu, tak i zde bylo potřeba začít vystěhováním původního
nábytku a zařízení. Následovalo vybourání všech příček v hostinci, kuchyni hostince a také
v hygienickém zázemí. Osekaly se staré obklady, vybouraly podlahy ve všech místnostech
objektu, odpojily se s demontovaly veškeré elektrické rozvody, rozvody ústředního topení,
vody a kanalizace. Také byly oškrabány malby v celém objektu a tak jak strom stáhne na
zimu svoji mízu do kořenů, zůstaly v budově jen holé stěny. Pak už budoucí prodejna začala nasazovat pupeny. Práce pokračovaly zbudováním nových vnitřních rozvodů splaškové kanalizace, užitkové vody a elektroinstalace. Když strom nasazuje pupeny už ví, že
z některých budou listy a z jiných květy a budou-li příhodné podmínky tak i plody. I obec
Vrchoslavice měla jasno, že v prostorách starého hygienického zázemí se zbuduje denní
místnost pro zaměstnance se zázemím, z kuchyně bude sklad a z hostince prodejna. Pro
zásobování skladu se odděleně od prodejních prostor zbudovala zásobovací chodba.
Sluníčko začalo nabývat na síle, míza se rozproudila naplno a pupeny se začaly nalévat. Stavařskou terminologií to znamenalo, že se veškeré stěny vystěrkovaly lepidlem
s perlinkou, opatřily fajnovou omítkou a nakonec pod malířovou štětkou rozkvetly bílou
malbou. Musel přijít ještě „sadařský mistr“, aby udělal řez v květu. Řez v podobě kazetových podhledů a nové podlahy s průmyslovou dlažbou. Odkvetlé plody nabývaly na síle
a taky na kráse. Poslední dny prostory nové prodejny dozrávaly v letním slunci jako plody
těch našich hanáckých hrušek, vybarvovaly se a sládly.
Když byly všechny práce dokončeny, okna naleštěna a poslední šmouha po malování z podlahy utřena, fouknul vítr. Zašustilo svěží listí, zralé šťavnaté plody hrušek se
zhouply ve větru a objekt byl připraven k předání. Bohužel a k lítosti všech proběhlo otevření prodejny v tichosti bez pompézních oslav. V návalu starostí a práce s další velkou akci
– zateplení ZŠ a MŠ – se v první dekádě července 2015 začalo v nově zrekonstruované
prodejně prodávat.
Průběh prací byl náročný. Ale všechno co v životě za něco stojí, není zadarmo. Vůbec
se tím nemyslí peníze, ale poctivá lidská práce a nadšení, se kterým se k ní přistupuje.

Interiér prodejny
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U rekonstrukce byl dodržen nejen plánovaný rozpočet, ale i stanovené termíny. Že se vše
podařilo je dílem dobrou organizací práce, plánováním, ale taky prací našich obecních
zaměstnanců, bez nichž by se celek nepodařilo vyklidit, opravit a dokončit.
Největší odměnou je mně, starostovi obce, spokojenost občanů, kteří prodejnu každodenně navštěvují.
Prodejna je v provozu od července, ale budovu čekají ještě další úpravy. Nad obchodem jsou vybudovány tři moderní obecní byty. Každý byt má svůj elektroměr, vodoměr
a plynoměr. Zbývá dokončit kuchyňské linky, objednat a nasadit vchodové dveře a po pár
kosmetických úpravách budou byty připraveny ke stěhování.
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. Ale o tom třeba zase příště…
Závěrem zbývá připít na zdraví, dobré vztahy a klidné soužití nás všech. Připíjíme si
na závěr tohoto článku čím jiným, než dobrou, vrchoslavickou hruškovicí. Tak: „Na zdraví!“
Dušan Svozílek, starosta & Adéla Palíšková, kronikářka

MINI PORADNA
Už se Vám určitě několikrát stalo, že jste ve schránce našli letáček se zprávou „Koupím
dům ve Vrchoslavicích do 400 tis Kč“. Možná jste i přemýšleli co je to za rodinu, která hledá
právě ve Vrchoslavicích domeček do 400tis Kč. Opraví ho, zkrášlí, vychovají v něm děti
a prožijí v něm zbytek života. Tak nikdo takový za inzeráty určitě nestojí.
Inzeráty na domy po moravských vesnicích rozšiřuje podnikavý člověk. Skupuje prázdné, neobydlené a neobyvatelné domy. Udělá menší opravy (někdy ani ty) a tyto domy,
které jsou jeho vlastnictvím pronajme rodinám jejichž příjmy tvoří sociální dávky. Z těchto
sociálních dávek (ze státního rozpočtu, tj. z daní nás všech) rodina má problém nájem
uhradit, proto se do domu nastěhuje rodin více, aby nájemné bez problémů uhradili. Šikovný podnikatel tak má za pár měsíců investici do domu zaplacenou a už jenom inkasuje do
své kapsy. O údržbu a opravy se nestarají ani nájemníci, ani majitel. Vzpomínaný podnikatel už vlastní stovky domů po celé Moravě. Jakmile uhradí investici, dům mu vydělá nějaké
peníze, obvykle už je tak vybydlený, že pro něj už další využití není.
Bohužel obec nemá žádnou možnost se proti tomuto druhu podnikání bránit. Proto Vás
alespoň touto cestou o něm informujeme.
Olomoucký kraj vydal v prosinci 2015 publikaci „Určitě si poradíte“. Důvodem pro vytvoření této publikace bylo poskytnout široké veřejnosti jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, které vznikají v důsledku nemoci, handicapu, úrazu,
věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí ztrátu či omezení soběstačnosti.
Obec pořídí několik výtisků publikace, aby byly pro občany na radnici k dispozici. Publikace jednoduchým a názorným způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální
nebo zdravotní oblasti zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc.
Elektronickou verzi publikace naleznete na adrese: https://www.kr-olomoucky.cz.
Na závěr občanům připomínáme, že Charita Kojetín poskytuje poradenství, zapůjčuje
pomůcky pro imobilní pacienty a zajišťuje podporu rodinám pečujícím o nemocné rodinné
příslušníky. Kontakt na Charitu Kojetín: 581 762 160, 720 126 475.
AdPa
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Oznámení o nezměněné výši
místních poplatků v roce 2016
Místní poplatky v obci Vrchoslavice zůstávají pro rok 2016 ve stejné výši jako
v roce 2015, a to:
• poplatek za odpady (provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál. odpadů) je pro rok 2016 500,- Kč/osoba/rok
•

poplatek ze psů činí pro rok 2016

•

poplatek ze stočného (užívání kanalizace)
900,- Kč /osoba/rok:
1/ Domácnosti
a/ Stočné pro trvale žijící obyvatele je stanoveno paušálem, který činí pro rok 2016
900,- Kč/osoba/rok
b/ Stočné za nemovitost využívanou k rekreačním účelům pro rok 2016 900,-Kč/
nemovitost/rok.
2) Podnikatelé
Cena stočného pro podnikatele je stanovena na 25 Kč/m3. Množství spotřebované
vody bude zjištěno, dle odečtu vodoměru za kalendářní rok, pokud je prováděno
měření. Pokud nelze spotřebu vody měřit, provede se výpočet pomocí směrných
čísel.
Splatnost poplatků je:

50,- Kč/1 psa
75,- Kč/2. a dalšího psa

31. 3. 2016 (I. pololetí roku 2016)
31. 8. 2016 (II. pololetí roku 2016).

Ve Vrchoslavicích dne 9. prosince 2015
Jaroslava Kvasničková, hospodářka obce

Svoz komunálního odpadu
Svoz komunálního odpadu proběhne i na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12.2015.
V roce 2016 bude firma Respono svážet komunální odpad každý lichý čtvrtek, 1. svoz
v roce 2016 bude tedy ve čtvrtek 6. ledna.

Olomoucký kraj poskytl obci
Vrchoslavice dotaci ve výši
20.000,- Kč na částečnou úhradu
nákladů na sportovně kulturní
akci Na bicyklech Němčickem
konanou 12. 9. 2015.
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Společenská kronika
V roce 2015 se narodilo 5 děti:
Marek Loučka
Emma Vlčová
Aneta Zhánělová
Patricie Kolářová
Šimon Svozilek

Životní jubilea:
70 - Zdenka Kocúrová
Vlasta Řihošková
Jozef Vatolík
Jan Kraváček
Marie Řezáčová

Slavnostní přivítání
dětí do svazku obce
se konalo 24. 5.2015.

75 - Jiřina Velčovská
Josef Horák
Zdeňka Palíšková
á
Stanislav Kyselák
Věra Hrabčíková
Adolf Wacyk
80 - Antonie Ivanová
Alžběta Kellerová
Oldřich Foltýn
Anežka Coufalíková
85 - Marie Vanská
Naděžda Nádbělová
Marie Kroupová
92 - František Coufalík
Vlasta Zapletalová

Opustili nás:
Jaroslava Svozilková
Jindřich Vlč
Jiřina Bartošková
Vladimír Horák
František Coufalík
Emil Šarek
František Nádběla
Ivana Masaříková

K datu 10.12.2015 se do naší obce přistěhovalo 30 občanů, odstěhovalo se 17
občanů. K tomuto datu má naše obec 610
trvale bydlících občanů z toho 108 dětí do
15-ti let.

Víte, že …
•

dne 5.12.2015 uplynulo 15 let
od instalace osvětlení kostelní
věže

•

u mostu přes Hanou vyrostla
stanice na měření průtoku vody
v naší říčce; podobná stanice
je na toku v Vyškově a na Malé
Hané na vodním díle Opatovická
přehrada
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•

v letošním roce uplynulo 50 let od založení zahrádkářského svazu (1965)

•

24.10. uplynulo deset let od zprovoznění dálnice D1: Praha - Brno - Vrchoslavice

•

v obci jsou dvě hospody: Motorest Černý rytíř (Petr Baška), Hospůdka pod Lípou
(Marek Řezáč)

•

v letošním roce proběhlo třináct jednání zastupitelstva obce

•

knihu Probuzené vzpomínky si můžete zakoupit v knihovně nebo přímo u autorky
Adély Palíškové

Kalendář připravovaných akcí
2015
19. 12.
20. 12.
22. 12.
25. 12.

Zabíjačka na návsi
Cesta do Nazaretu – kostel
Zpívání u stromečku
Štěpánská zábava

2016
7. 2.
20. 2.
8. 3.
12. 3.
13. 3.
1. 5.
7. 5.
14. 5.

Literární labyrint aneb hádanky mezi řádky – knihovna
Vepřové hody
Posezení k MDŽ
Hasičský ples s kapelou Bene
Dětský karneval
Turnaj v kuželkách
Běh Osvobození
Memoriál Vl. Novotného – hasičská soutěž
(dopoledne žáci, odpoledne muži, ženy)
22. 5.
Mše u kapličky v Dlouhé Vsi
4. 6.
Myslivecký dětský den
24.-25. 6. Rockový Mlýn
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Strašidlení - výzdoba
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Dům čp. 32 ve dvoře „před“…

… „po“ rekonstrukci.
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