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Hnízdění ptáků v zahradě, vytvořily děti z MŠ Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
Májové vítání dětí
V neděli 15. května 2016 byly v prostorách fary ve Vrchoslavicích přivítány mezi
občany naší obce tyto děti: Aneta Zhánělová, Patricie Kolářová, Šimon Svozílek a Ella
Sázelová.
Na slavnosti vystoupily děti s pásmem
básniček, písniček a živé hudby děti ze základní školy ve Vrchoslavicích pod vedením
Evy Marečkové a za hudebního doprovodu
Ladislava Gazdaga. Vstupní chodbu fary
vyzdobila dílka dětí z MŠ Vrchoslavice – jak
hnízdí ptáci na zahradě a děti ze ZŠ Vrchoslavice kreslily náš kostel.
Přejeme dětem i jejich rodičům, aby se
jim v naší obci žilo spokojeně.
Sbor pro občanské záležitosti
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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje
I když tady máme teprve první letošní zpravodaj, tak má naše obec uzavřené už dvě velké akce.
Díky neobvyklému vývoji loňských staveb naší základní a mateřské školy, který jste pozorně všichni
sledovali, probíhaly stavební práce i v zimních měsících. Naštěstí Prostějovská stavební společnost
PROSTAS, s.r.o., která vyhrála nové výběrové řízení, vše zvládla. Stavba byla dokončena podle harmonogramu 18. března 2016. Podařilo se postavit vše, co bylo v plánu a navíc ještě opravit havarijní
stav stropu ve 3. a 4. třídě a spousta úprav hlavně venku okolo budov. V letošním roce ještě bude
záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda ve škole dokončíme řízenou vzduchotechniku, která nebyla součástí dotací, nebo zda pouze doplníme podhledy a nové osvětlení. Jelikož stavba probíhala
za provozu obou školských zařízení, tak neproběhlo žádné slavnostní otevření ani velkolepé oslavy. Proto ještě jednou děkuji zaměstnancům, rodičům a všem dětem, že někdy opravdu bojové
podmínky zdárně zvládli. Obrovské poděkování patří Evě Marečkové, která po celou dobu stavby
v prostorách školy, ji celou pečlivě uklízela. Práce totiž probíhaly i v interiéru a na půdě. Takže po
chodbě probíhal pohyb pracovníků, nekonečné stěhování různého stavebního materiálu a to přinášelo nejen provozní, ale i stavební nepořádek.
Druhou velkou akcí, kterou jsme letos dokončili, bylo otevření bytů nad obchodem. Zde se nám
povedly přestavbou vybudovat 3 různě velké samostatné byty. Všechny byty jsou hodně atypické
a víceúrovňové. Každý byt má vlastní rozvod vody, plynu a elektřiny s vlastními podružnými měřidly. Byt č. 1 (2+1) má 55,38 m2 a 17,16 m2 velkou terasu. Byt č. 2 (3+KK) má 75,58 m2, z toho je 11,5 m2
snížený podkrovní pokoj. Byt č. 3 (1+1) má 46,9 m2. Navíc má každý byt vlastní prostornou sklepní
kóji. Tady už se nám částečně podařilo uspokojit zvědavost občanů a těsně před pronajmutím bytů
jejich současným uživatelům, jsme uspořádali dopoledne otevřených dveří. Ještě brzo ráno před
otevřením jsme uklízeli poslední zbytky stavby, zametali a vytírali. Bylo velmi příjemné sledovat, jak
návštěvníci nových prostor odcházejí s úžasem, co se obci vlastními silami podařilo vybudovat. Na
byty se přišlo podívat více jak sedmdesát lidí.
Velká plánovaná akce na letošní rok byla rekonstrukce místní komunikace za hřbitovem. Obec
měla podanou žádost o dotaci na ministerstvo místního rozvoje. Bohužel jsme dotaci nedostali,
proto musíme tuto akci odložit. Žádost o dotaci podalo celkem 1006 obcí. Podle bodového hodnocení žádostí uspělo 280 obcí. Naše obec byla 295, tedy patnáctá pod čarou. Nyní jsme mezi náhradníky, kteří čekají, zda někdo peníze nedočerpá. Díky tomu budeme moct dokončit menší akce, které
jsme zatím odkládali, jako je nová autobusová zastávka pod kostelem ve směru na Němčice, opravy
propadlých zpevněných ploch, opravy kanálů a další. Dále čekáme na nové dotační výzvy nejen
na místní komunikace. V létě má být vypsaná
dotační výzva na obnovu komunální techniky,
která nám pomalu dosluhuje.
Určitě každý den není slunečno, ne vždy vše
funguje jak má. Ale díky vstřícnosti, pracovitosti
a obětavosti lidí v obci se daří zvládat i mimořádné události. Proto musím poděkovat i Agrispolu
Mořice. Spolupráce funguje nejen při pořádání
příjemných vycházek za telátky, ale i v krizových
situacích, kdy svojí techniku vypomůžou např.
při ucpání přečerpávacích stanic splaškové kaObčasník obce Vrchoslavice
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nalizace. Vždy se najde řešení, jak i při špičce s jarními pracemi poskytnout potřebnou techniku.
Tak jako loni vás na konci svého příspěvku prosím o trpělivost v případech, když není všechna tráva na obci včas posekaná a veřejná prostranství zametená. Ne vždy se nám podaří sehnat
z pracovního úřadu dostatek zaměstnanců. Proto někdy musíme práce dělat v omezeném počtu
lidí. Pokud je to ve vašich silách, budeme rádi i za vaši pomoc při údržbě soukromých i veřejných
prostranství. Všem, kteří tak činí, děkuji.
Závěrem všem přeji, aby blížící se letní období bylo krásně slunečné a odpočinkové. Dětem
spoustu prázdninových zážitků a všem ostatním krásné dovolené s rodinou či přáteli.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Výtah ze závěrečného účtu obce za rok 2015
Příjmy
Třída
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY

Skutečnost
6 568 652.44
1 175 136.94
204 965.00
6 109 697.33
14 058 451.71

Rozpočet schválený
6 114 938.00
762 300.00
0.00
6 602 762.00
13 480 000.00

Výdaje
Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Skutečnost
6 283 429.78
9 907 212.50
16 190 642.28

Rozpočet schválený
5 534 500.00
9 345 500.00
14 880 000.00

Financování
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí - 2 132 000,23
Tento rozdíl je vyrovnán čerpáním úvěru u Komerční banky ve výši 1 560 000,- Kč a použitím
prostředků uspořených v předchozích letech.

Kapitálové výdaje v roce 2015
Rekonstrukce ZŠ
Rekonstrukce MŠ
Vybudování prodejny v č.p. 22
Vybudování bytů v č.p. 22 (náklady r. 2015)
Autobusová zastávka u kostela

3 996 557,4 013 755,1 403 356,441 668,51 926,-

Přijaté dotace:
Na výkon st. správy a školství
Dotace na akci „Na bicyklech Němčickem“
Dotace úřadu práce – VPP
Rekonstrukce ZŠ
Rekonstrukce MŠ
Hasiči - školení
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110 600,00
20 000,00
1 054 200,00
2 570 881,23
2 348 216,10
5 800,00
Občasník obce Vrchoslavice
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Poskytnuté příspěvky:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice
Myslivecké sdružení
SH ČMS (Hasiči)
TJ Sokol 1946
TJ Sokol Vrchoslavice
Římskokatolická farnost
Cirda Team
Příspěvek školním dětem
Město Prostějov
Občané
Krajský úřad
MRG Němčicko
Svaz měst obcí
SPOV
Soc. zařízení
MAS Hanácký venkov

Provoz
Oprava chaty
požární sport děti
činnost spolku
činnost spolku
oprava fary
Startovné
škola v přírodě
řešení přestupků
Vítání občánků
Příspěvky na obědy
Dopravní obslužnost
členský příspěvek
členský příspěvek
členský příspěvek
Víceměřice, Kroměříž
Využití bioodpadu

685 000,40 000,20 000,80 000,75 000,52 000,5 000,25 000,1 000,8 000,18 950,42 840,18 390,3 303,4,2 .000,4 000,58 685,-

Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice
Dotace
KÚ
Základní škola
Mateřská škola
Školní jídelna
Školní družina
Celkem

1367900
917 400
325 900
270 800
2 882 000

Čerpání Příspěvek
dotace KÚ
obce
1 292 942,7
976 614,26
345 153,90
267 289,14
2 882 000

320 000
279 000
66 000
20 000
685 000

Čerpání
příspěvku
od obce
318 905,51
277 688,85
65 300,88
19 086,63
680 981,87

Ostatní
příjmy
2 934
34 000
224 186
3000
264 120

Ostatní
výdaje
2 934,0
34 000,0
224846,97
3 000,0
264810,97

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek obce za rok 2015 činí 2 429 092,85 Kč.

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů
PŘÍJMY
Paragraf
0000
1019
2119
2321
3113
3319
3349
3412

Skutečnost
DANĚ a DOTACE
Nájem zemědělských pozemků
Záležitosti těžebního průmyslu
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní školy
Ostatní záležitosti kultury
Zpravodaj
Sportovní zařízení v majetku obce
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12728349.77
36947.00
612.00
460636.00
266152.00
65346.00
4000.00
3222.00

Rozpočet
schválený
12767700.00
37200.00
600.00
513000.00
0.00
10000.00
0.00
5000.00

%
99.69
99.32
102.00
89.79
0.00
653.46
0.00
64.44
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3421
Využití volného času dětí a mládeže
0.00
1000.00
0.00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
2100.00
0.00
0.00
3612
Bytové hospodářství
0.00
30000.00
0.00
3613
Nebytové hospodářství
101841.74
0.00
0.00
3632
Pohřebnictví
6990.00
5000.00 139.80
3639
Péče o obec - doprava, prodej pozemku
208879.00
20000.00 1044.40
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
4020.00
2000.00 201.00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
89450.50
60000.00 149.08
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
20400.00
0.00
0.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18875.00
5000.00 377.50
6171
Činnost místní správy
2236.00
1500.00 149.07
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
25049.78
22000.00 113.86
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
13344.92
0.00
0.00
C E L K E M P Ř Í J MY
14058451.71 13480000.00 104.29
VÝDAJE
Paragraf
2219
2221
2321
3113
3314
3319
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632
3639
3721
3722
3723
3726
3745
4349
5212
5512
6112
6171
6

Skutečnost
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod
Základní škola a mateřská škola
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Obnova kulturních památek
Činnosti reg. církví a náboženských společností
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Péče o obec
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Bioodpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Sociální péče a pomoc
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy

73244.10
100297.00
484060.00
8826294.39
7816.00
137071.50
0.00
52000.00
0.00
22615.00
23574.00
16044.00
155000.00
4354.00
66161.00
524797.00
1421677.01
104721.00
4638.00
586468.31
8697.00
226653.00
86795.00
58685.00
1103628.36
18950.00
0.00
117542.16
847235.53
912273.97

Rozpočet
schválený
50000.00
100000.00
610000.00
8530500.00
10000.00
35000.00
20000.00
0.00
5000.00
21000.00
25000.00
30000.00
200000.00
10000.00
0.00
30000.00
1470000.00
120000.00
10000.00
400000.00
20000.00
300000.00
80000.00
0.00
1000000.00
15000.00
5000.00
50000.00
830000.00
750000.00

%
146.49
100.30
79.35
103.47
78.16
391.63
0.00
0.00
0.00
107.69
94.30
53.48
77.50
43.54
0.00
1749
96.71
87.27
46.38
146.62
43.49
75.55
108.49
0.00
110.36
126.33
0.00
235.08
102.08
121.64
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63xx
Obecné výdaje (daně a poplatky)
C E L K E M VÝ D A J E

199349,95
153500,00
16190642.28 14880000.00

129,87
108.81

S celým závěrečným účtem se můžete seznámit na obecním úřadě případně na webových
stránkách obce.
Jaroslava Kvasničková, hospodářka obce

Jak nás vidí kontrolní orgány
23. 3. 2016 navštívila obec Vrchoslavice každoroční kontrola hospodaření z krajského úřadu.
Dvoučlenný tým prošel nejen účetnictví a všechny finanční operace obce, ale i usnesení zastupitelstva či např. zadávání a uskutečňování veřejných zakázek a dodržování zákonných ustanovení.
Ke konci dne jsme si konečně mohly vyslechnout závěr kontroly, který zněl: „Při přezkoumání kontroly hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Při legislativní smršti, kterou nám poslanecká sněmovna každoročně „usnadňuje“ život, značnému počtu zaměstnanců z pracovního úřadu a rozsáhlé investiční činnosti to byl výsledek více
jak skvělý. Dovolte mi proto poděkovat především hospodářce obce Jarce Kvasničkové za odvedenou práci a především za to, že dokáže absorbovat každoroční nesystémové změny právního
řádu a uvádět hospodaření obce do jejich souladu.
Tomáš Zmeškal, místostarosta

Finanční a materiálová podpora spolků
Zastupitelé, ale také představitelé spolků jsou pravidelně na sklonku starého a prahu nového roku
před těžkou otázkou, jaký bude ten následující rok, a jak se na něj co nejlépe připravit. Proto se v tomto
období zastupitelé zabývají nejen obecním rozpočtem, ale také výší vyčleněných peněz na provoz
spolků a organizací. V letošním roce byly peníze pro spolky přiděleny takto:
Sbor dobrovolných hasičů - 52 tisíc Kč.
Z toho: 20 tisíc na opravy a údržbu majetku, 22 tisíc na činnost, 10 tisíc na provoz.
TJ Sokol Vrchoslavice 1946 (fotbal) - 60 tisíc Kč.
Z toho: 20 tisíc na opravy a údržbu majetku, 15 tisíc na činnost, 15 tisíc na provoz, 10 tisíc na oslavy
70. let výročí fotbalu.
Myslivecká společnost Mořice – Vrchoslavice – 15 tisíc Kč.
Z toho: 10 tisíc na opravy a údržbu majetku – oprava střechy na myslivně, 5 tisíc na kulturu – Dětský
den.
TJ Sokol Vrchoslavice - 83 tisíc Kč.
Z toho: 20 tisíc na opravy a údržbu majetku, 18 tisíc na činnost, 45 tisíc na provoz.
Jednotka požární ochrany JPO V – 80 tisíc Kč.
Peníze jsou na opravy hasičských aut, pohonné hmoty, energie a provoz hasičské zbrojnice a na zajištění možnosti výjezdu na pomoc intergrovaným záchranným složkám.
Celková podpora spolků a JPO V pro rok 2016: 290 tis Kč
Další podpora spolků je v možnosti využívání obecní techniky, ať už na údržbu spolkového majetku, příprava kulturních a jiných akcí a nebo třeba sběr starého železa.
Spolek TJ Sokol Vrchoslavice 1946 (naši fotbalisté) dostal na dokončení sezónního přístřešku traObčasník obce Vrchoslavice
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pézové plechy, které byly demontovány při opravě naší
mateřské školy. TJ Sokol (naši sokolové) využil možnost
uklidit dřevo z pokáceného topolu u Hané. Díky ochotě
svých brigádníků tak ušetří část peněz za plyn na topení.
Všechny spolky mohou využívat obecní stany a vybavení
pro pořádání spolkových akcí.
Zastupitelstvo si dobře uvědomuje prospěšnost
a užitečnost spolkového života na obci. Ať je činnost zaměřená na oblast sportovní, kulturní, duchovní, přírodovědnou či tvůrčí. Proto se snaží podělit všechny spolky
i s vědomím toho, že někdy musí větší stavební akce na
obci odložit a čekat na dotaci, nebo šetřit peníze více
roků. Cílem pro další období je, aby každý rok obec v rozpočtu našla alespoň takovou finanční částku pro činnost
brigáda topoly
spolků, jako letos.
Dovolte mi, abych jako starosta představitelům spolků za jejich obětavou činnost poděkoval a popřál jim do dalšího půlroku úspěch, spokojenost a radosti z vykonané práce.
Za obecní zastupitelstvo Ing. Dušan Svozílek, starosta

Nový správce hřbitova
Od března tohoto roku převzal starost o prostory hřbitova nový správce.
Stal se jím pan Miroslav Vozihnoj z Parganu. Přeji mu, aby se mu práce spojená
s plněním jeho povinností dařila a upravený a čistý hřbitov mu přinášel hřejivý
pocit z dobře vykonané práce.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

Den matek
Letošní druhá květnová neděle vyšla na státní svátek 8.5. Už od roku 1923 si v naší zemi v druhou májovou neděli den připomínáme významnost role matky ve společnosti, vzdává se pocta
matkám a mateřství. V tento den dávají děti svým matkám dárky, většinou vlastnoručně vyrobené.
Chci všem matkám z Vrchoslavic dodatečně popřát k jejich svátku. Dívám se na výkres ztvárňující hnízdění ptáků ve školní zahradě uveřejněný na titulní straně našeho zpravodaje, který společně
vytvořily děti z naší mateřské školy pod vedením Blanky Pospíšilové. Při pohledu na toto dílko mám
pocit, že děti moc dobře ví, že útulné a klidné hnízdo je pro jejich život to nejdůležitější. A za to patří
jejich maminkám velký dík.
Ostatní kresby s hnízdícími ptáčky vyzdobily chodbu fary při letošním vítání dětí. Věřím, že se
brzy najde příležitost, aby je viděli všichni občané.
Dušan Svozílek, starosta
8
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Základní škola
Zprávu začínám úryvkem z Výroční zprávy za školní rok 2014-2015:
„Demografický vývoj je i pro další léta příznivý, a tak doufám, že bude přáním zřizovatele,
rodičů i pracovníků školy zachovat naši školičku a dopřát tak i další generaci žáků prožít první
školní léta v klidném, spokojeném, téměř rodinném prostředí, na které budou rádi vzpomínat.“
Všichni pracovníci školy
i Mateřské školy doufáme, že
celá akce s opravami budov
bude mít přeci jenom zdárný konec a my zase budeme
pracovat v pěkných, vyhovujících prostorách školy i školky, jak tomu bylo dosud do
30. 6. 2015. Je nám jenom líto,
že všechna snaha vedoucích
pracovníků a všech pracovníků školy i školky o zlepšování
pracovního prostředí, která se
nám až do 30. 6. dařila realizovat byla zmařena, neschopnou firmou která napáchala
v obou zařízeních víc škody,
než užitku.
Jak jistě všichni dobře
víte, na podzim nastoupila
nová stavební firma PROSTAS
z Prostějova pod vedením
zkušeného a fundovaného
stavbyvedoucího pana Vladimíra Doseděla. Parta pracovníků, která pod jeho vedením
pracovala, byla úžasná, obě
budovy krásněly před očima
a koncem března 2016 bylo
hotovo. Velké poděkování
patří panu starostovi, který
se obětavě podílel na celé
realizaci. Děkuji za obě organizace rovněž všem z Obce,
kteří mají na tomto krásném
výsledku podíl.
Mgr. Ilona Vašinová,
řed. ZŠ a MŠ
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Třídím, třídíš, třídíme…
Je chvályhodné, že jsme si zvykli odpady z našich domácností třídit. Protože třídění odpadu
přímo v místě jeho vzniku, je ten nejsnadnější způsob, jak s ním nakládat. Určitá věc doslouží, splní
svou funkci a my se jí potřebujeme zbavit. Nejčastěji jsou to obaly od zakoupeného zboží. Hodně
domácností si zvyklo používat i tašky na tříděný odpad, které obec našim občanům zajistila přes firmu Respono. Cena setu tří tašek je na trhu 38,60 Kč. Dotovaná cena pro naši obec od firmy Respono
byla 19,30 Kč/set, obyvatelům byly rozdány jako dárek do každé domácnosti. Věřím, že Vám tašky
třídění usnadňují a zpříjemňují.
Průměrná domácnost „produkuje“ nejvíce papír a plasty. Určitě se Vám už ale stalo, že jste marně stáli u přeplněného kontejneru a snažili se do něj „svoje“ odpady nacpat. Člověk pak řeší, zda ponechat odpady v igelitce vedle kontejneru, nebo zajet k jinému kontejneru anebo odpady odnést
zpět domů a číhat na čas, kdy se kontejner uvolní.
V případě plastových obalů je hlavním problémem jejich objem. Četnost svozu plastů máme
v naší obci 74 x ročně, což je svoz kombinovaný (květen-září 2xtýdně, říjen-duben 1xtýdně). Vím, že
se všichni snažíme plasty před likvidací vlastními silami lisovat a mačkat. Přesto se u každého z nás
může objevit rezerva. A každá taková nezmačkaná plastová láhev je právě tou rezervou. S přicházejícím obdobím léta a zvyšující se spotřebou nápojů bude tento problém stále aktuálnější. A tak když
polknete poslední kapku minerálky a budete vyhazovat láhev do tříděného odpadu, vzpomeňte si,
že je třeba myslet na místo pro plastové obaly i od sousedů.
Četnost odvozu papíru v naší obci je 1 krát za 14 dní, což často nestačí a kontejnery jsou často
přeplněné. Při zvýšení četnosti svozu na 1 krát týdně by se cena za svoz zvýšila přibližně o 6.750,- Kč
za rok. Zatížil by se tím obecní rozpočet a mohlo by to vést k navýšení ceny poplatků za odpad.
Proto přidání dalšího odvozu v tuto chvíli neplánujeme. Řešení se ale našlo.
Naše škola je zapojena do sběru papíru škol přes společnost Respono. Žáci sbírají starý papír,
jakmile jsou pohromadě alespoň dvě tuny, firma papír odveze a škole vyplatí na účet peníze. Škola
má tímto způsobem peníze na drobné výdaje spojené s akcemi školy, školou v přírodě, výlety apod.
Je jen na nich, jak peníze využijí. Tím ale výhody pro naši obec nekončí! Respono objem starého
papíru svezeného ze školy ve Vrchoslavicích připočte k objemu papíru (a jiných sběrných surovin)
svezenému z Vrchoslavic přes systém zpětné recyklace EKOCOM. Obec tak od Ekocomu získává bonusy, díky kterým se snižují náklady na svoz odpadů. Obec vlastně získá odměnu za třídění dvakrát.
Jednou pro školu a podruhé pro obec. A tady se nabízí už zmíněné řešení problému s kapacitou
kontejnerů.
Pokud budete mít doma svázané balíčky, krabice nebo naplněné papírové pytle starým papírem, je možné tento papír zavést do školy. Po dohodě se školnicí paní Marečkovou jej uložíte
na dvoře školy. Máte-li odpadu víc, odvoz zajistí obec. Na obci si domluvíte (telefonicky, nebo
osobně) kdy a kde bude papír připravený. Pojďme to zkusit!
Otázky spojené s odvozem odpadu, tříděním a jeho uložením řeším jako starosta dnes a denně.
Jsem rád, když si vy, naši občané, uvědomujete, že to, jak naše obec vypadá, záleží na nás všech. Proto mě vždycky potěší a zahřeje u srdce, když vidím, že uklízíte odpadky rozfoukané okolo kontejnerů, nebo když zvednete odpadek, který někomu „upadl“. Čím víc půjdeme sami sobě příkladem,
tím hezčí naše obec bude.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce
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Družina ve školním roce 2015/16
Dobrý den milí čtenáři, ráda bych vás seznámila s činnostmi, které jsme dělali letošní školní rok.
Na podzim jsme pouštěli draky, vydlabávali dýně, děti se seznámily s halloweenskými tradicemi
a pověrami.
V zimě jsme nacvičili tanečky na obecní akci „ Rozsvěcování vánočního stromku“, které jsme si
zatancovali i na naší školní vánoční besídce. Pro rodiče a prarodiče děti vyrobily vánoční svícínky ze
sklenic a slaného těsta. Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Rovněž k nám na besedu
přišel pan farář Tomáš Strogan, aby nám řekl nějaké zajímavosti o adventu.
Děti si vyrobily Morenu a pustili ji po vodě, tím jsme vyhnali zimu a přivítali jaro. Rovněž děti
vyrobily dárečky pro naše maminky, babičky, tetičky a milé sousedky k MDŽ. Dále jsme zdobili velikonoční vajíčka, naučili se taneček, pohádku a básničky pro naše maminky ke Dni matek a zasadili
jim pažitku do vlastně vyrobených květináčků z PET lahví. Jelikož v květnu probíhá Mistrovství světa
v hokeji, ani my jsme nezůstali pozadu a zorganizovali jsme si vlastní hokejový zápas v sokolovně, kterou navštěvujeme se školní družinou 2krát týdně, kde se vydovádíme a zasportujeme si po
únavném dni ve školní lavici.
Ve školní družině se mimo zábavy i vzděláváme – po celý školní rok vyplňujeme dopravní pracovní listy, dále pracovní listy„ Neztratím se, neztratím !“, děti se seznámily s naučnými videi„Ježkovy
voči, aneb, aby nebyl malér“ , povídali jsme si o naší Zemi a učili se recyklaci. Připomněli jsme si
700 let od narození Karla IV. a zdoláváme vědomostní hry, kvízy a hádanky.
V letošním školním roce je ve školní družině na praxi Ivana Žáčková, která s dětmi pekla vánoční
cukroví a perníčky, vyráběla s nimi zvířátka z balónků, nastříkali sprejovými barvami na plátno čertovu zeď, vyrobili krásné přáníčko k MDŽ a ještě pro ně chystá pirátský den.
A co nás ještě čeká? Nesmíme zapomenout na Den dětí, také si uděláme letní olympiádu a vyplníme pracovní listy „ Zdravé zuby“.
Závěrem bych chtěla všem dětem popřát hezké prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou.
Iva Baláková, vychovatelka

Kdo naučí naše děti znovu číst?
V naší rychlé, uspěchané době plné mobilů, tabletů, i-phonů a já nevím, čeho všeho ještě, se na knihy dostává čím dál méně. Pro spoustu lidí je kniha přežitek, který patří někam
do propadliště dějin. Naštěstí jsou i tací, co chápou hodnotu knihy, čtení je baví a vedou k němu
i své děti.... Bláznů, co knihami žijí, nakupují pořád nové a děti číst vyloženě nutí je poskrovnu. Já
sama se řadím do třetí skupiny a jsem na to hrdá.
Spousta rodičů si stěžuje, že ač sami aktivní čtenáři, tak není v jejich moci naučit číst své děti.
Naučit se v tomto případě nerozumí učit je číst, nýbrž ukázat jim, že čtení je kouzelná činnost,
která je bude bavit a do které se aspoň někteří zamilují.
Na to mám docela snadný recept – vybrat jim knihu na míru. Že nevíte jak? Pokud znáte svoje
dítě, víte, co ho zajímá a baví a jaké má sny, máte vyhráno.
Kdo to dokázal vyloženě globálně je nenápadná paní z Anglie J. K. Rowling, která svým, dnes už
kultovním hrdinou Harrym Potterem spustila celosvětově čtecí lavinu. Bohužel jen do doby, než se jejich úžasných knih chopili filmaři a vznikly nádherné filmy, naštěstí skoro přesně dle knižních předloh.
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Je logické, že pokud se objeví na plátnech a později na televizních obrazovkách film podle
knižní předlohy, tak spousta lidí najednou o knihu ztrácí zájem. Proč to číst, když to můžu vidět,
že? O tom, že se dnes stačí podívat na Metráčka, Kytici či Divou Báru a zápis ve čtenářském deníku
je hotový, netřeba mluvit.....
Pokud si nejste jisti, tak navštivte stránky Databáze knih.cz. Zde najdete tisíce knih, dle žánrů,
seřazených podle nejrůznějších štítků, jež vás velmi rychle zorientují. Nejen, že jsou tu na knihy
profi recenze, ale (a to je někdy lepší), jsou tu komentáře od nás, obyčejných čtenářů. Po jejich
přečtení a následném hodnocení knihy, čtenáři si lehce uděláte obrázek o té které knize.....
Já sama jsem zde zaregistrovaná a často se tu inspiruji. Přeji hodně načtených stránek.
„Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy ….“ - Zdeňka Ortová
Naďa Páclová, knihovnice

SERIÁL: Lidé, jak je možná (ne)znáte...
Oto Hons, zastupitel
Ani jsme se nenadáli a je tady další zastupitel naší obce,
kterého Vám chceme představit. Tentokrát se jedná o člověka,
která má obrovskou zásluhu na tom, že vůbec Obecní zpravodaj
držíte v ruce. Byl totiž v roce 2000, s tehdejším starostou Albínem Matysíkem, u jeho zrodu.
První ročníky zpravodaj vycházel jednou ročně, vždy před
Vánocemi. Černobíle tisknutý formát A4 měl obálku z barevného papíru. V té době nebylo tak běžné jako dnes, že by obce
ale i města vydávala svoje periodika. Digitální fotoaparáty
v obci bychom spočítali na prstech jedné ruky, počítač byl sice
pomocníkem, ale ne tak sofistikovaným jako dnes. Jak se ale
vyvíjí moderní technologie, možnosti grafického zpracování
a tiskařské techniky se stávají dostupnější, tak se mění i tvář
našeho zpravodaje. Ano, už patnáctý rok dostáváte do svých
poštovních schránek Obecní zpravodaj. Jedním z jeho duchovních otců, kterého Vám dnes chceme přiblížit, je zastupitel Bc. Oto Hons (56 let).
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
OH: V zastupitelstvu jsem, s krátkou přestávkou, bezmála dvacet let. Čtyři volební období
jsem zastával funkci místostarosty. Být zastupitelem jsem chápal jako povinnost pracovat pro
všechny občany, podporovat všechny fungující spolky v obci, kulturní, společenské a sportovní
akce pořádané jak obcí, tak spolky. Všechno toto je součást života v obci a zastupitel, tím že
dostane důvěru občanů a nechá se do zastupitelstva zvolit, má povinnost tyto činnosti podporovat. Tak jsem to vždycky chápal a pořád si myslím, že by to tak mělo být. Nemyslím si ale, že
to všichni zastupitelé i současné vedení obce chápou stejně.
AP: Co Ti na té práci vadí?
OH: To jsem vlastně odpověděl už u předchozí otázky.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Máš nějaký životní vzor?
OH: Vzor vyloženě nemám. Jaký vzor myslíš? A Ty máš vůbec nějaký vzor?
AP: Já nemám jeden vzor, v každé životní oblasti mám někoho, jehož očima se zkouším
dívat na svět. Ale teď to vypadá, že jsme si vyměnili role…
OH: Tak vzor to přímo není, je to spíš heslo, kterým se v životě řídím: „Nelituj toho, co jsi udělal,
lituj jen toho, co jsi neudělal.“
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
OH: Pořád mě překvapuje vnouček Vitorio. Není sice moc příležitostí ho vidět, ale dělá nám
jenom radost. Čas běží, děti rostou rychleji, než si stíháme všímat. Je škoda, že člověk nemůže
být u všech jeho úspěchů. Tak-tak stíhám sledovat, kam tu svou šestiletou energii dokáže všude
zaměřit. Od bruslení, přes lyžování, plavání až po míčové sporty a teď i bojové umění…Obohatil
náš rodinný život a každá jeho návštěva je příjemným překvapením.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
OH: Tak to nevím… Dovolené trávíme prakticky jenom v zahraničí. Ale moc rád se vracím do
netknuté přírody v okolí Lhoty u Pačlavic, kam jezdíme k manželčiným rodičům.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
OH: Doma.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
OH: Oblíbenou knížku nemám, ale nejoblíbenějším filmem je určitě Hrabě Monte Christo.
A nejraději mám ten konec.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
OH: Takový den bych nejraději strávil na rodinném srazu i s těmi, kteří už nejsou mezi námi.
Moc rád bych si dneska popovídal třeba s dědou Motalem (Alois Motal * 1912 † 1984, v letech
1949-50 starosta obce Vrchoslavice, dlouholetý účetní a ekonom v JZD, pozn. redakce). Byl to
moudrý člověk, zkušený a dnes by se řeklo i ostřílený a na svou dobu určitě úspěšný.
AP: V čem vidíš smysl života?
OH: Asi to bude znít jako klišé, ale určitě smysl života je ve fungující velké rodině a v dobrých
vztazích, které by měly fungovat i mimo ni. Což je v dnění době hodně těžké.
AP: Jaké máš životní krédo?
OH: Každý se má chovat tak, aby mu nevadilo, že i já se k němu tak chovám.
A otázku na nejoblíbenější jídlo tam nemáš?
AP: Deset otázek je vyčerpaných, další bohužel nemám. Ale pro duchovního otce našeho
Obecního zpravodaje ráda tu jedenáctou přidám: Oto, jaké je Tvoje nejoblíbenější jídlo?
OH: Trnčená máčka s uzeným masem a knedlíkem. Nejlepší jídlo, jaké si dovedeš představit! Bezvadně ji vařila moje babičky Růžena Motalová. Absolvovala rodinnou školu vaření a vařila
skvěle úplně všechno. Ale takovou trnčenou máčku, jakou ona uměla, jsem nejedl od roku 1976,
kdy nás opustila.
AP: Děkuji za rozhovor.
AdPa
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Co dodat?!
Na cyklostezce směrem na Němčice, někdy o víkendu 14. - 15. 5. 2016, řádil dobytek. Jinak
asi nejde nazvat zvíře (myslím tím, že člověk je také zvíře), které se pokusilo zlomit několik nových stromků, zde vysázených před třemi lety. Dva bohužel vzali za své a nešly již zachránit. Čtyři
stromky jsme se se starostou pokusily srovnat a „uzdravit“ štěpařským voskem, páskou a přichytit
je k nové opoře. Věřte mi, že jsem při pohledu na tu spoušť měl v duši obrovský smutek a styděl
jsem se, že jsem také stejného druhu, jako ten co tohle provedl.
Tomáš Zmeškal, místostarosta

Použité, ale stále použitelné
Už několik let stojí ve Vrchoslavicích kontejnery na staré oděvy společnosti TextilEco a.s.. Jedná se o firmu, která podporuje řadu neziskových projektů, je donátorem Nadace SOVA a soustřeďuje se na pomoc v důležitých oblastech života každého člověka.
Jejich kontejnery jsou umístěny ve více než 2 000 městech a obcí po celé České republice.
Filosofií společnosti TextiEco a.s. je předcházet vzniku odpadů. Dávají tím každému občanovi
dobrovolnou příležitost odevzdat nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Společně tímto předcházíme vzniku odpadů. Vysbírané oděvy, boty a hračky vytřídí a obchodně realizují pro využití v textilním, automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu i mimo území
ČR. Část těchto oděvů darují neziskovým organizacím pro pomoc potřebným. Výsledkem jejich
činností je 100% využití všech nepotřebných oděvů, obuvi a hraček. Oděvů, které našly svoje
využití končí jako alternativní palivo při výrobě elektřiny a tepla.
Občané z Vrchoslavic za minulý rok do kontejnerů uložili 1,5 t nepotřebných textilií a bot:
Leden

96 kg

Duben

39 kg

Červenec

184 kg

Říjen

128 kg

Únor

58 kg

Květen

203 kg

Srpen

202 kg

Listopad

212 kg

Březen

86 kg

Červen

106 kg

Září

113 kg

Prosinec

83 kg

CELKEM za Vrchoslavice nasbíráno starých oděvů

1.508 kg
Jaroslava Kvasničková
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
Vážení spoluobčané, opět tu máme další vydání našeho občasníku, rádi bychom Vám přiblížili
činnost SDH a JPO za uplynulou dobu.
Nový rok jsme jako každoročně odstartovali výroční valnou hromadou, která se konala
02.01.2016 v místní sokolovně. Zhodnotili jsme rok
uplynulý a naplánovali rok nastávající.
2.03.2016 jsme uspořádali ples opět v místí
sokolovně. Na ples se přišlo pobavit krásný 180
„plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela
BENE z Nezamyslic, která bude doprovázet plesem
i v následujícím roce. Tímto by jsme také chtěli poděkovat našim paním učitelkám a dětem ze školy
a školky, za nádhernou výzdobu plesu, kterou pro nás udělali .
9.05.2016 se naše soutěžní družstva jak dětí tak dospělých zúčastnili Hanáckého poháru - soutěže v požárním sportu u sousedů v Němčicích. Mladší žáci obsadili druhé,páté a šesté místo s časy
24,6 „Bčko“, 28,2 „Áčko“ a 31,0 „Céčko“. Starší žáci obsadili 4. místo s časem 27,5. Muži obsadili krásné 1. místo a ženy 2. místo.
14.05.2016 se uskutečnil již 27. ročník memoriálu Vladimíra Novotného. Navzdory nepříznivé
předpovědi počasí nám svatý Floriánek, patron všech hasičů vymodlil krásné a příznivé počasí, díky
kterému, se dařilo především domácím týmům. Soutěže se zúčastnilo celkem 43 družstev s okresku
i vzdáleného okolí. V mladších žácích dominovali naše 3 domácí družstva, která obsadila všechna
pohárová místa s časy : „Céčko“ 25,5, „Béčko“ 27,4 a „Áčko“ 29,4. Starší žáci se nenechali zostudit
svými mladšími kamarády a soutěž rovněž suveréně vyhráli s časem 28,9. Díky těmto úspěchům
byli oba jejich trenéři pokřtěni v hasičské kádi na hřišti.
Odpoledne pak patřilo dospělákům. 1. místo obhájili z loňského roku borci z Domamyslic s časem 24,5, druhé místo obsadil Císařov 24,9 a s třetí místo vybojovali naši borci „OLD STARS TEAM“,
kteří se nenechali zahambit a ukázali, že na to ještě mají! Čas 28,5. „Mlaďoši“ z Vrchoslavic urvali dále
také 6. a 8. místo s časy 35,1 a 43,9. Ženy z Vrchoslavic zaběhli čas 29,3, který jim zajistil první místo
v soutěži. Druhé místo obsadili ženy z Počenic s časem 31,0 před třetími Němčicemi „A“ s časem
40,0. Celý den přihlíželo asi 100 fanoušků a na soutěži se vystřídalo asi 330 soutěžících.
4.6. 2016 nás čeká okresní kolo v požární soutěži v Prostějově. Rádi přivítáme základnu našich
fanoušků z Vrchoslavic (trasparenty a pompóny vítány ).

Z činnosti JPO
Přes zimních měsících byla prováděna každoroční údržba techniky. Dokončili jsme elekto-instalaci na naší CAS-25. V půli dubna (17.4.) jsme byli přivoláni k požáru slámy na půdě v rodinném domě
v Nezamyslicích a 27.4 jsme úspěšně absolvovali námětové cvičení 16.okrsku v Dobromilicích.
Na materiální zajištění soutěží, nákup pohárů a diplomů do
soutěží, propagačních předmětů a zajištění pitného režimu poskytl
Olomoucký kraj příspěvek ve výši 12.000,- Kč.
členové SDH Vrchoslavice
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TJ Sokol Vrchoslavice
Zdravím všechny příznivce, TJ Sokol Vrchoslavice, které zajímá dění v naší sokolovně. Chtěla
bych vás informovat o tom, co naše děti umí a co se je snažíme naučit spolu s cvičitelkami Markétou Plevovou, Robertem Cypriánem a Martinou Bačkovou.
Markéta Plevová má jednou týdně hodinu atletiky a chodí tam 6 až 8 dětí. Robert Cyprián
hraje s dětmi badminton a je moc fajn, že konečně máme mezi námi chlapa. Musím podotknout,
že oba cvičitelé jsou z Nezamyslic a chodí k nám i 10 dětí, které se u nás vyřádí. Martina Bačková
se se mnou střídá v hodinách předškoláčků, kterých je někdy až 12 a k tomu s nimi chodí i maminky a to jsou další čtyři děti a tak nás je plno. V pondělí jsme měly a snad zase mít budeme
hodiny gymnastiky, kde mě také Martina Bačková občas pomáhala. 8 děvčátek se učilo sestavy
na koberci, lavičce, hrazdě a přeskok. V dubnu se zúčastnily všestrannostních závodů v Prostějově
a každá z nich se snažila o co nejlepší výkon a já jim moc děkuji. Některé děvčátka byla i na plavání a atletice a musím je moc pochválit. Jsou to moje šikulky. Když už píšu o gymnastice musím
poděkovat Robertovi Halouskovi za sponzorský dar krásných gymnastických dresů, které děvčátkům moc sluší. Gymnastiku nacvičovala tato děvčátka: Iša Zmeškalová, Ella Kubalová, Karolínka
Potáčová, Klárka a Kačka Handlovi, Veronika Plevová, Bětuška Rubanová, Danielka a Dominička
Halouskovy.
Na plavání jelo 6 dětí, dovezly jednu stříbrnou medaili. Velmi dobře zaplaval Kamil Špaček.
Na atletice bojovalo 10 dětí a dovezly si tři zlaté Medaile. Tomášek Fialka,zválcoval všechny předškoláky, Tomáš Pleva všechny kluky a Lenička Cypriánová holky. Je to moc pěkný pocit, když vyhlašují jména dětí, které chodí k nám do sokola. Ještě jsme se také zúčastnili Zálesáckých závodů
a přesto, že jsme jeli jen tak na čumendu, abychom okoukli co všechno máme děti učit, tak nám
to vyšlo i z toho mála co jsme děti stačili naučit a dovezli dvě druhá místa. Dětem se to líbilo. Vyšlo
krásné počasí a tak jsme se domluvily, že příští rok jedeme znovu. Máme se ještě co učit a tak
doufám, že děti od října zase začnou do sokolovny chodit a budou se rády učit novým věcem.
Teď nás čekají prázdniny a sokolský tábor na Ptenském dvorku a tak snad nabereme nové síly
a s chutí budeme cvičit dál.
Broňa Žáčková, cvičitelka
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TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vážení spoluobčané, rádi bychom se s Vámi podělili o dění kolem Tělocvičné jednoty Sokol
Vrchoslavice 1946.
Naše jednota je primárně zaměřena na kopanou, tedy na sport, který na venkov neodmyslitelně patří. Přestože je v současné době udržení fotbalu na venkově čím dál složitější a v řadě
obcí fotbal zaniká, naším cílem a snahou je zachovat tento tradiční nedělní sportovní zážitek
pro všechny občany a příznivce i do budoucna a na kvalitní úrovni. To se doposud daří a dokladem je četná návštěvnost všech věkových kategorií občanů z naší vesnice i z okolních obcí při
soutěžních utkáních. Celý sportovní areál se snažíme udržovat a stále v rámci možností rozvíjet
a modernizovat, tak aby naše a především i příští generace měly dobrou výchozí pozici.
Pravidelná sportovní činnost není však jediná, kterou je náš spolek aktivní. Pořádáme několik tradičních společenských či kulturních akcí, čímž se snažíme přispět nejen ke zviditelnění
a prezentaci naší obce, ale rovněž si zajistit i finanční prostředky pro své fungování.
Pojďme ale postupně. Nejdříve k naší hlavní činnosti - tedy kopané.
Naše jediné mužstvo hraje krajskou soutěž v I. B třídě, kategorie mužů. Po podzimní části
soutěže a dvou předehrávaných zápasech jsme skončili na osmém místě tabulky s 21 body:
šesti výhrami, šesti prohrami a třemi remízami. Náš tým omladil a byl doplněn hráči, kteří teprve sbírají herní zkušenosti v této soutěži. Herní projev mužstva je sympatický, dá se rozvíjet
a zdokonalovat.
Jak již bylo zmíněno, mimo svou hlavní činnost, tedy organizovat a rozvíjet fotbal ve Vrchoslavicích, pořádá náš spolek několik již tradičních společenských a kulturních akcí našeho
regionu.
Jedná se především o dvoudenní hudební festival Rockový mlýn, jehož již 12. ročník proběhne letos v areálu Zamlýní ve dnech 24. až 26. června. Během let se tento festival dostal
do povědomí široké veřejnosti z blízkého i vzdálenějšího okolí. Dále to bývá, v období letních
prázdnin, fotbalový turnaj bývalých hráčů nad 40 let. A v závěru roku pak domácí zabíjačka
na návsi spojená s prodejem vepřových specialit přímo z kotle, zabíjačkových produktů nebo
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domácích uzených výrobků. Mezi tradičními aktivitami našeho spolku lze rovněž zmínit také
organizování sběru železa (letos proběhl v měsíci dubnu).
Výše zmíněné aktivity, které připravujeme, organizujeme a zajišťujeme ve svém volném
čase, je třeba doplnit také soustavnou údržbou a modernizací sportovního areálu, v rámci níž
se nám v minulém roce podařilo zrealizovat hned několik významných projektů.
Jednalo se především o vybudování střídaček, revitalizaci klubové místnosti na tribuně,
opravu a vybavení výčepu, který slouží k prodeji občerstvení při zápasech i jiných akcích. Dále
byla provedena oprava nátěru laviček a zábradlí na tribuně a v neposlední řadě úprava okolních
ploch hřiště. Většina těchto akcí byla realizována na základě získaných finančních prostředků
z evropských dotací, z olomouckého kraje a také vlastních finančních zdrojů. V letošním roce
máme v plánu především dokončit realizaci letního zastřešeného posezení, což představuje
finančně celkem nákladnou akci.
Všestranně udržovat a rozvíjet jakýkoliv spolek v obci je vcelku náročná záležitost jak časově, tak finančně, a vždy k tomu musí být parta nadšenců, kteří tomuto koníčku obětují spoustu času a úsilí. Kromě toho spolková činnost vždy také úzce souvisí s podporou vedoucích
představitelů obce, ať už morální nebo finanční. Finanční podpora ze strany obce je z pohledu potřebných nákladů na provoz a činnost našeho spolku cca čtvrtinová. Morální podpora
neexistuje, naše činnost kolem fotbalu je z pohledu vedení obce a také většiny zastupitelů
negativní, spolek v jejich očích obci nic nepřináší, hrají zde cizí hráči a zajímá to jen pár lidí.
S tímto názorem se musíme nějak vyrovnat, byť s ním nesouhlasíme. Co nás ale trápí mnohem
více, je nepochopitelný názor a přístup představitelů naší obce k investiční činnosti, čili rozvoji,
budování a zkvalitnění zázemí na hřišti. Zde je podpora minimální a letos dokonce nulová! Přitom hřiště neslouží jen fotbalistům, ale je využíváno také dalšími spolky naší obce k pořádání
sportovních a společenských akcí (myslivecký dětský den, hasičský memoriál). Mimo to hřiště
navštěvují také děti z místní školy a školky k letním tělocvičným akcím a je přístupné široké
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veřejnosti. Myslíme si, že není třeba popisovat, jak hřiště vypadá, jak se utváří a jak zapadá do
celkového rázu obce. Každý občan si může vytvořit vlastní názor. A navíc, což je třeba zdůraznit, hřiště jako takové zde bude za nás i po nás. Každá investice do jeho technického zkvalitnění
má význam pro další generace našich občanů a členů spolků. Bude jim sloužit mnohem déle,
než bude sloužit nám samotným.
Zvláštní postoj představitelů vedení obce pociťujeme i v jiných oblastech, než jsou investice do hřiště. Kupř. poslední věc, která byla řešena se starostou obce koncem dubna, byla naše
žádost o odklizení stavebního materiálu soukromého stavebníka z veřejné parkovací plochy
před areálem Zamlýní. Tato plocha totiž bývá využívána návštěvníky blížící se hudební akce
Rockový mlýn k parkování a pro tento účel byla v rámci projektu úpravy Zamlýní i vybudována.
Naší žádosti nepochopitelně vyhověno nebylo.
Po tom všem musíme konstatovat, že lidem, kteří se o rozvoj fotbalu ve Vrchoslavicích starají, by se daleko lépe pracovalo, kdyby cítili přízeň vedení obce. Špatně neseme, že od představitelů obce slyšíme mnoho negativních pohledů na naši činnost a z jednání s nimi máme
pocit lhostejnosti a arogance; pocit, že naše činnost není žádoucí. To vše nás ubíjí a nemotivuje
dále tuto činnost rozvíjet.
Do konce soutěžního ročníku 2015/2016 nám zbývají odehrát ještě čtyři utkání jarní
části soutěže, přičemž v současnosti je naše mužstvo na pátém místě tabulky (údaj ke dni
15. 5. 2016). Jaký však bude další vývoj okolo fotbalu ve Vrchoslavicích, se uvidí…
Závěrem tohoto článku bychom chtěli poděkovat všem fanouškům a příznivcům, kteří nás
podporují a také všem občanům, pro které fotbal ve Vrchoslavicích něco znamená.
výbor T. J. Sokol Vrchoslavice 1946

NAŠE FOTBALOVÉ VÝSLEDKY - I.B TŘÍDA, SKUPINA „A“ - JARO 2016
DATUM

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK VÝSLEDEK

3.4.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL ÚJEZDEC

4:0

9.4.

SOBOTA

TJ SOKOL DUB NA
MORAVĚ

-

VRCHOSLAVICE

2:1

17.4.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

HANÁ NEZAMYSLICE

3:2

24.4.

NEDĚLE

TJ SOKOL PIVÍN

-

VRCHOSLAVICE

3:1

1.5.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL TOVAČOV

1:3

7.5.

SOBOTA

TJ SOKOL ČEKYNĚ

-

VRCHOSLAVICE

3:4

15.5.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

FC KOSTELEC NA HANÉ

3:1

21.5.

SOBOTA

TJ SOKOL HORNÍ
MOŠTĚNICE

-

VRCHOSLAVICE

3:4

29.5.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

1. FC VIKTORIE PŘEROV „B“

*

5.6.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL ÚSTÍ „B“

16:30

12.6.

NEDĚLE

FK TROUBKY

-

VRCHOSLAVICE

16:30

* v době uzávěrky výsledek nebyl známý
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Svaz zahrádkářů Vrchoslavice
Tráva ještě nebyla zelená, ptáci neměli vyladěné svoje namlouvací árie a sluneční paprsky
vydávaly jen slabé teplo ale sdružení ČZS ve Vrchoslavicích už začalo přivolávat jaro. Jakpak?
V měsíci únoru byla vypsána výtvarná soutěž pro žáky mateřských a základních škol „Rozkvetlá
zahrada“. Nejpovedenější výtvarná díla plná květin, slunce a omamné vůně putovala do okresního a celostátního kola. Ostatní originály výkresů mohli občané shlédnout na Velikonoční výstavě na faře, kterou členové ČZS ve Vrchoslavicích uspořádali společně s farníky. Na dětském
dnu dne 4.6.2016 na místním hřišti budou výkresy opět vystaveny a děti dostanou za svoje
práce ocenění.
Na výroční členské schůzí v prostorách radnice dne 29.3.2016 bylo na programu projednání změny zápisu spolku, která vyplývá z legislativy. V této souvislosti proběhla také volba členů
komisí. Dalším bodem programu byl pravidelný zájezd. Ten se letos z důvodu organizačních
uskuteční v září. Zájemci se můžou těšit na návštěvu výrobny tvarůžků v Lošticích, arboretum
nebo zámek v Rájci Jestřebí.
V dubnu už jsou všichni zahrádkáři v plném nasazení na svých zahrádkách. O to větší dík
patří těm, kteří pomohli s jarním udržovacím střihem nově vysázených obecních stromků. Také
farská zahrada díky pomoci našich členů získává novou tvář. Pomohli nejen s odklizením náletových dřevin, kácením starých stromů, drcením větví, úklidem dřeva, ale taky se na veřejné
brigádě zapojili do srovnávání terénu a na závěr do výroby krmítek a ptačích budek do zahrad
školy, školky i farské.
Na závěr dvě pranostiky k 13.červnu:
„Svatá Tonička mívá často uplakaná očička.“
„Na svatého Antonína broušení kos započíná.“
Přejeme všem občanům krásné letní počasí, dostatek vláhy, dobrou úrodu na zahrádkách,
květinovou vůní prosycené dny a spokojenost v srdcích.
výbor ZO ČZS Vrchoslavice
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Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
Zima je zase za námi. S příchodem jara přišly také pravidelné povinnosti. Opět nás
čeká čištění všechny zásypů, opravování našich posedů. Tak jako každý rok máme již naplánované brigády a akce.
První letošní akcí byl jarní svod mladých psů, který proběhl 23. 4. 2016. Tato akce se konala
v Mořících v sokolovně a účastnilo se jí 31 loveckých psů. Občerstvení bylo zajištěno po celý
den i občané si mohli odnést v přinesených vlastních nádobách srnčí guláš.
Další akce proběhne na hřišti ve Vrchoslavicích už 4.června. Na už tradiční Dětský den
jsme pro velký zájem znovu pozvali Pavla Nováka se svým programem. Akci bude moderovat Tomáše Brabce, vystoupí Základní škola Němčice nad Hanou, mladí hasiči z Vrchoslavic
a pro zájemce bude připraveno malování na obličej. Samozřejmě nebude chybět střelba ze
vzduchovky a kuše na papírové terče s mysliveckými motivy. Občerstvení jak pro děti i dospělé
bude zajištěno po celou dobu.
V červenci nás čeká velká brigáda na myslivecké chatě. Chtěli bychom opravit střechu, která už chátrá, trámy natřít přípravkem proti červotoči a pokrýt ji novým plechem.
V září chystáme už tradičně zvěřinové hody, na které zveme všechny občany i z okolí.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim členům za usilovnou práci a hodiny strávené
na úkor svých rodin. Je třeba si uvědomit, že myslivec je člověk, který musí zvěř chovat, chránit
a až poté uvážlivě lovit. Neznám v našich řadách myslivce, kteří by to s naší přírodou a honitbou
mysleli špatně, ale často se setkáváme s nedodržováním zákonů ze strany některých jedinců
z řad veřejnosti. Problémem jsou pro nás zejména v jarním období, kdy dochází k reprodukci
mláďat. Někteří občané si vysvětlují zákon po svém. Mám na mysli venčení jejich čtyřnohých
kamarádů. Často je potkáváme v polích, u potoků. Zvěř je často rušena, odbíhá, je stresována
a na místo výskytu mláďat se již nevrací. Ztráty jsou potom opravdu velké.
Naši členové pracují a pomáhají zvěři, žijící v přírodě kolem nás. Každá hodina odpracovaná
v naší honitbě je pro ni přínosem. Pro jednotlivce to jsou hodiny a desítky hodin, ale myslivecká
společnost jako celek už věnuje přírodě hodin tisíce. Věřím, že výsledek je vidět a příroda tak
zůstane zachována nejen pro naši, ale i pro příští generace.
František Vozihnoj, předseda MS Mořice-Vrchoslavice
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Farnost Vrchoslavice
Teploměr tomu sice zatím nenasvědčuje, ale léto klepe na dveře. Pojďme začít krátkým
ohlédnutím.
V lednu proběhla v obci už tradiční Tříkrálová sbírka. Bylo vybráno celkem 14.721,- Kč, což
je zhruba stejně jako loni. Tato záslužná činnost může probíhat díky dobrovolníkům, kteří za
každého počasí vyjdou do ulic a plní tak svoje poslání. Z to jim patří velký dík.
Od 17.ledna 2016 se začalo pravidelně využívat prostor přízemí fary pro mše svaté. Mše
probíhaly dvakrát týdně až do doby velikonoční.
Pokračují práce na opravě přízemí fary (kuchyň a zázemí kuchyně). Jsou nově zbudovány
odpady, voda, elektřina a podkladový beton. Snad se letos podaří dodělat podlahy, obklady
a pořídit i kuchyňská linka. Tempo práce se vyvíjí od pracovních sil a samozřejmě od financí.
V únoru se farnost dověděla, že Nadace Partnerství vybrala její projekt „Oživlá zahrada“ na
rekultivaci farské zahrady a získala tak dotaci ve výši 77tis Kč. Díky zájmu veřejnosti, podpoře
obce i jiných nadšenců se daří práce na zahradě realizovat.
30.3.2016 proběhlo na zahradě školky seznámení veřejnosti s projektem „Oživlá zahrada“
a pak už začaly první brigády. Nejdříve menší skupinky a jednotlivci (zahrádkáři, farníci, dobrovolníci) pracovali na likvidaci starých stromů a náletových křovin. Po práci stavební firmy
na srovnání terénu a odstranění staré zdi se uspořádala brigáda pro širokou veřejnost. Díky
tomu, že se v předjaří dokončily i stavební práce ve škole a školce, mohla se brigáda rozšířit
i na prostory zahrady školy a školky. Pozemky se uhrabaly, odnosilo se kamení, vyčistil se starý
vinohrad. Na závěr si mohli zájemci vyrobit vlastní krmítko nebo ptačí budku. V tuto chvíli se
už na zahradě školy, školky a na polovině farní zahrady zelená nově zasetá tráva. Práce ale
neskončily. Protože si farní zahrada zaslouží vlastní článek, připraví farnost do dalšího vydání
podrobnější zprávu o průběhu prací a nové podobě zahrady. Farnost děkuje všem, kteří se do
rekultivace zapojili a pomáhají.

„Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace
Partnerství a společnost MOL.“
Život farnosti se soustředí ale nejen na zahradu. Určitě jste si všimli i nové farní vývěsky
umístěné před farou. Jedná se o dar obce, za což farnost děkuje.
O Velikonocích se na faře uskutečnila ve spolupráci s místními zahrádkáři Velikonoční
výstava. Ve velkém sále v I. patře vystavoval svoje obrazy pan Květoslav Černý z Němčic nad
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Hanou. Návštěvníci mohli vidět jeho soubor prací na téma Zemědělství v padesátých letech
minulého století. Další částí výstavy byly velikonoční dekorace, kraslice, pomlázky, výšivky
atd. Svoje výrobky darovaly šikovné ženy z Vrchoslavic. A v neposlední řadě si na výstavě
mohli návštěvníci prohlédnout i kresby žáků MŠ Vrchoslavice a ZŠ Vrchoslavice a Němčice
na téma „Rozkvetlá zahrada“. Výtěžek z prodeje a ze vstupného byl použit na rekultivaci farní
zahrady. Výstava trvala dva víkendy a navštívilo přes stovku lidí. Na závěr výstavy mladí
farníci uspořádali hostinu u příležitosti konce postní doby. Hosté tak mohli ochutnat různé
napečené dobroty.
Protože údržba kostela, oprava fary a její úklid, rekultivace zahrady jsou pracné a náročné
akce, farnost si cení každé i sebemenší pomoci. Ať formou práce, podpory finanční, formou
darů nebo podpory farních akcí (darování výrobků na výstavu, pečivo na občerstvení atd).
Hlavním posláním farnosti je činnost duchovní. Ani tato není opomíjena. V době vzniku
tohoto článku farníci připravují slavnost Božího těla, mši svatou u kapličky v Dlouhé Vsi, kde
nyní každou sobotu probíhají májové pobožnosti. Mše svaté se v kostele nyní konají dvakrát
týdně. Ve středu v 16,30h a v neděli ve 12hod.
Farnící
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Literární labyrint
Kdepak, nikdo nezabloudil, ani se neztratil. To jen knihovnice Naďa Páclová měla nápad,
který ji obec Vrchoslavice a DDM Orion pomohli zrealizovat.
Jako matka dvou dcer školou povinných někdy zažívá pocit, že knihy jsou pro dnešní děti
okrajovou záležitostí. Sama diagnózou „čtenář“ trpí od dětství. Šustění papírových listů je pro
ni tou nejpříjemnější melodií. Když ji děj knihy pohltí, dokáže jít spát nad ránem a kabelku si
vybírá zásadně podle toho, aby se do ní vešly aspoň dvě knihy.
Ale jak dětem ukázat to kouzlo knih? Jak odkrýt tajemství představivosti a přitom je do čtení nenutit? Už před rokem, kdy převzala vládu nad svazky v místní knihovně se jí v hlavě začal
rodit jeden nápad za druhým. Prostory knihovny, kterou pro své mini rozměry čtenáři nazývají
půjčovnou, ale ani jednomu nápadu nepřály. A tak se za pomoci Tondy Bartošíka zrodila hra
pro žáky 1. – 9. tříd „Literární labyrint, aneb hádanky mezi řádky“.
V neděli 14.2.2016 odpoledne se v Motorestu Černý rytíř sešlo dvaadvacet zvídavých dětí.
Rozdělili se do 3-4 členných skupinek a soutěž mohla začít. Cílem soutěže bylo ukázat dětem
takové úryvky z knih, které by je inspirovaly k přečtení. Objevily se tam ukázky od klasických
českých pohádek, knížek pro nejmenší, dívčí romány, dobrodružné literatury, klasiky jako Honzíkova cesta, Babička nebo Kytice, až po všem známého Harryho Pottera.
Ani rodičovský doprovod nezůstal v neděli sedět s rukama složenýma v klíně. Aniž to organizátoři čekali, rodiče si vyžádali papír a mimo soutěž si určovali původ ukázek. Osvědčili se
i jako poradci. Soutěž zkrátka vtáhla všechny, bez rozdílu věku.
Vítězné družstvo si kromě diplomu odnášelo poukázky v hodnotě 300Kč na knihy dle
vlastního výběru.
Vrchoslavická knihovna už řadu let živoří v malých prostorách. Obecní rozpočet ale v letošním roce vyčlenil významnou finanční částku na přestěhování knihovny do prostornějších
míst. Starosta obce Ing. Svozílek, který se sám označuje za „nečtenáře“ si nenechal nedělní akci
ujít a byl mile překvapen, kolik potenciálních čtenářů ve Vrchoslavicích je.
Nezbývá než držet palce, aby se stěhování knihovny povedlo ve stanoveném termínu
a Naďa Páclová měla ještě letos prostor pro realizaci dalších nápadů. Sledujte webové stránky
obce Vrchoslavice, zárodky dalších akcí knihovny už jsou v líhni!
AdPa
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Lekce tolerance
Letos se ZŠ v Němčicích nad Hanou už podruhé zapojila do projektu EDISON. Projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Mají se seznámit se zvyky, tradicemi a situacemi
v jiných zemích. Projekt chce také motivovat mladé lidi ke studiu cizích jazyků, ukazovat jim
možnosti cestování, mazat v jejich myslích předsudky a prolamovat mezikulturní bariéry.
V Němčické škole strávilo první únorový týden sedm studentů z různých koutů světa.
Účastnili se výuky, besedovali s žáky, hráli společně hry, podnikali výlety.
Studenti, na rozdíl od minulého roku byli ubytování v hostitelských rodinách. Ve Vrchoslavicích byli ze sedmi zahraničních studentů ubytováni tři: Pákistánec Zubair, Vietnamka Hippo
a Turkyně Ömrüm.
Znáte to a často slyšíte, jak se mluví o lidech kteří vypadají jinak než my. Máme v hlavě
nastavené, že kdo má jen trochu tmavší odstín pleti, nebo se narodil o pár zeměpisných délek
dál na východ je veřejností nazýván „čmoudem“, „machometánem“, „ťamanem“ nebo „arabáčem“. Tato slova už úplně zdomácněla. Mnoho z nás si ani neuvědomuje, že se jedná o hanlivý
a urážlivý výraz.
Ruku na srdce, jak by bylo nám, kdyby o našich dětech nebo nás samotných za hranicemi
naší země pronášeli podobné přídomky? Vždyť by nás klidně mohli vidět jako „komouše“, „zloděje“, „rasisty“ a to jsme se nedostali ještě k žádné zjevné odlišnosti. Takový Japonec nás určitě
vidí jako tvora s vyvalenýma očima, Číňan Evropana vnímá jako nosáče a africké dítě se při
pohledu na bělocha rozpláče podobně, jako české dítě při pohledu na čerta.
Co nás vede vidět jinak vypadající, jiným způsobem žijící nebo jinou víru vyznávající lidi
jako „ty horší“? Když člověk navštíví jiné země, má pocit že naše nesnášenlivost je větší než jinde. Ale proč? Je to obyčejný strach z neznámého… Strach je emoce vznikající jako reakce na
hrozící nebezpečí. Motivuje k vyhnutí se nebezpečí nebo k útěku před ním. Kde to není možné,
tam se často strach mění na agresi. Navíc je snadno přenosný. Člověka, který má strach, snadno
oklamou jeho smysly. Odtud taky známé pořekadlo, že strach má velké oči.
Katka Ličková hezky v článku uveřejněném na webu naší obce popsala zkušenosti z týdne
stráveného se zahraničním studentem:
Když jsme byli osloveni základní školou s prosbou o spolupráci, dlouho jsme neváhali. Čas
běžel, až jsme na pozvání i pozapomněli. Chvíli před příjezdem
studentů syn Ondra přinesl domů
lísteček se jménem Tariq Zubair,
Pákistán. Svolali jsme rodinnou
radu a zjišťovali, co o Pákistánu
vlastně (ne)víme. Kromě přístavu
Karáčí, nějaké osmitisícovky, snad
větší řeky, jsme víc nevěděli.
Z pozdravného videa jsme
zjistili, že našemu hostovi je 29 let,
je muslim, sbírá starožitnosti, hraje badminton, má rád kočky, psy
a rád pozná naši kulturu. Přizná-
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vám, že určité pochyby - zvlášť s ohledem na aktuální situaci ve světě – na naší straně byly,
svou roli sehrála jistě i naše neznalost toho, co nás vlastně čeká. Přes to všechno jsme se na
hosta těšili.
Studenti dorazili v neděli odpoledne vlakem z Brna, v době, kdy probíhal dětský karneval
v Němčické sokolovně. „No co, nejlepší je léčba šokem“, řekla jsem si, a zavezla našeho studenta
přímo do probíhajícího karnevalového dění. První překvapení přišlo záhy, náš host se křestním jménem jmenoval Zubair a nikoliv Tariq, jak jsme se mylně domnívali. A protože Zubaira
všechno zajímalo, bylo potřeba vše vysvětlovat. Od kostýmů Mimoňů, výzdoby sálu (hasičské
hadice), průběh soutěží, až po samotnou tombolu. Skutečný šok jsem však utrpěla, když chtěl
popsat cukrovou vatu a její výrobu – samozřejmě anglicky.
Následující dny jsme Zubaira nechali jezdit do školy autobusem s mladším synem. Odpoledne, po skončení aktivit na základní škole, jsme navštívili jízdárnu (kroužek staršího syna), kde Zubair absolvoval rychlokurz jízdy na koni, příští odpoledne si zahrál s rodinou a sousedy badmintonový zápas, pak zvládnul delší procházku po Vrchoslavicích a okolí, závěrečné odpoledne patřilo
prohlídce Prostějova, zakončené výtečným zmrzlinovým pohárem - a víc jsme, bohužel, nestihli.
Na poslední večer bylo k Černému rytíři impulzivně svoláno setkání studentů i s rodinami, které hosty ubytovaly. Při přátelském posezení jsme zhlédli celkem 5 prezentací o zemích
našich hostí, konkrétně o Číně, Vietnamu, Gruzii, Pákistánu a Turecku. Bylo opravdu zajímavé
poslouchat o zemích nám poněkud vzdálenějších, držet v rukou cizí mince a bankovky, které
kolovaly, seznamovat se s tamními zvyky a kulturou. Až nám bylo líto, že nás příští ráno „naše
dočasné děti“ opustí.
Na dotaz spousty lidí, jaký ten týden vlastně byl, odpovídám, že opravdu náročný, ale i tak
bychom do toho šli příště znovu , uzavírá svoji úvahu Kateřina Ličková
Ze setkání rodin studentů si každý odnášel jiný zážitek. Pro mě bylo nejsilnější zjištění, že
všem pěti studentům se jejich presentací, jak červená nit, vine hrdost na místo, odkud pochází,
pýcha na svoje tradice, svůj stát, lid, svoje kořeny až to bralo dech. V tu chvíli jsem si uvědomila,
že hrdost na českou republiku, na Moravu nebo na Hanou se z nás pomalu ale jistě vytratila.
Proč, od kdy se ztrácí, kam se poděla, kdo za to může… Odpověď mi dala studentka Ömrüm.
Její první slova po příjezdu do ČR totiž byla:
„Hi, my name is Ömrüm and I am muslim.“ (Ahoj, jmenuji se Omrum a jsem muslimka).
Řekla to jedním dechem. Jako by vyznání bylo součástí jejího jména. Její rodina se hlásí
k muslimskému vyznání desítky generací, dodržují muslimské tradice a cítí se být muslimem ať
už se nachází kdekoli na světě. Možná právě projekt Edison pomohl otevřít oči i nám. Kde jsou
naše kořeny? Ke komu se hlásíme? Odkud jsme vzešli?
Shodou okolností pár dnů po setkání s mezinárodními studenty odvysílal rozhlas rozhovor
s mladou křesťankou, která se rozhodla jet jako misionářka do Mexika. Poutavým vyprávěním
popisovala svoje zkušenosti z cest po opačné straně zeměkoule. Na závěr besedy vzpomínala
na besedu s křesťany z malé mexické osady. Misionářce jedna z účastnic položila otázku: „Jakého vyznání je v české republice nejvíce lidí?“
Mladá dívka odpověděla, že v ČR je nejvíce ateistů. Mexičanka chtěla vědět, co to znamená
být ateista. Přítomný kněz vysvětlil, že ateisté jsou lidé, kteří v nic nevěří. V sále to zašumělo
a zvídavá Mexičanka položila další otázku: „A to jde, v nic nevěřit?“
Mezi besedujícími zavládlo ticho. Po delší odmlce prolomil mlčení mexický kněz a konstatoval: „V Evropě ano.“
Adéla Palíšková a Kateřina Ličková
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MDŽ - Motorest praskal ve švech
Osmý březem se ve Vrchoslavicích už počtvrté stal dnem posezení u kávy či čaje. Letos
Motorest Černý rytíř, kde obec posezení pořádala, doslova praskal ve švech. Kromě tradičního vystoupení dětí ze základní školy ve Vrchoslavicích, pod vedením Evy Marečkové, zahrála
k poslechu ale i tanci mini dechová hudba (trubka: dlouholetý ředitel místní základní školy ve
výslužbě Milan Kaděra, harmonika Václav Nosek a saxofon Luboš Janček).
Mezi posluchači byly mladé maminky, střední generace, generace babiček i prababiček. Už
podruhé obec zajistila pro spoluobčany s omezenou pohyblivostí svoz osobním autem a to nejen v rámci Vrchoslavic, ale Němčic, aby se do své obce mohly dostat i rodačky bydlící v domě
s pečovatelskou službou.
Přestože se posezení nebylo určeno pouze ženám, mezi šesti desítkami účastníků se našlo
i pár mužů, kteří se taky báječně bavili. Ke kávě a čaji se podávaly vdolečky a věnečky z dílen
místních pekařek. Ženy si domů odnášely ručně vyrobené výtvory dětí ze základní školy. A že
jim utekly zprávy a možná i začátek seriálu, to očividně nikomu nevadilo.
AdPa

Karneval
V neděli 13. března, po poledni se začaly v místní sokolovně scházet krásné bytosti, princezny,
rytíři, zvířátka a jiné postavičky. Nádherné kostýmy připravili rodiče pro své děti na KARNEVAL.
Krátce po půl třetí roztančili taneční parket instruktoři DDM ORION Němčice nad Hanou
a v promenádě s malými dětmi se všem rodičům a prarodičům všechny masky krásně ukázaly.
Úvodní taneček vystřídaly soutěže pro nejmenší děti, předškoláky i starší děti. Na své si přišli také
rodiče, kteří byli do mnoha soutěží zapojeni. Zatímco jedna soutěž střídala druhou, tak průběžně
probíhal prodej lístků štěstěny krásné tomboly. Výhry byly vydávány všem, na které se usmálo
štěstí, postupně během soutěží a tak malí tanečníci ani nezjistili, že už je po tombole a mohli se
naplno věnovat svým tanečním a soutěžním dovednostem. Nechybělo ani
výborné občerstvení pro děti i jejich rodiče. Doplňkové výtvarné aktivity udělaly radost těm, kteří rádi tvoří a zdobí
nejen sami sebe. Malování na obličej
nebo zdobení textilních tašek zaujalo
nemálo návštěvníků.
Karneval patří k tradičním akcím ve
Vrchoslavicích a jeho pohodová atmosféra je zajištěna především výbornou
spoluprací obce Vrchoslavice s DDM
ORION Němčice nad Hanou a TJ Sokol
Vrchoslavice. Už nyní se můžete těšit na
příští karnevalový den.
Eva Bašková
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Na prvního již pošesté
Tradiční obecní klání kuželkářů proběhlo 1. 5. 2016 tentokrát na Zamlýní. Oproti loňské
zimě nás „zaskočilo“ docela příjemné počasí, u kterého chutnalo i studené pivo. Všech 11 týmů
bojovalo opravdu naplno a 10 z nich se
snažilo udolat loňské vítěze. Výsledek je
již dlouho znám a tak jen pro ty, kteří zde
nebyli, anebo se nedoslechly – zase vyhrál rodinný tým „Matýsci“ – Petra, Martin a David z Dlouhé Vsi. Takže pokud
budete chtít potrénovat, kuželky jsou na
Zamlýní stále připraveny a čekají na váš
trénink.
Tomáš Zmeškal, místostarosta

Šestý ročník Běhu Osvobození se vydařil
68 běžců z Vrchoslavic, Dlouhé Vsi ale i vzdálenějšího okolí se v sobotu 7. 5. 2016 zaregistrovalo na startu šestého ročníku Běhu Osvobození ve Vrchoslavicích. Čekala je 5 km dlouhá trasa
vedoucí mírně zvlněnou rozkvetlou Hanáckou krajinou.
Cíl byl ve sportovním areálu Zamlýní, v místní části Dlouhá Ves, kam jako první doběhla dvojice Natálie Šťastná a Pavel Dvořák z Prostějova s časem 19min 11 vteřin. Jako nejrychlejší běžec
Vrchoslavic s časem 20min 44 vteřin byl 13ti letý Vlastimil Adam Palíšek.
V cíli na každého čekalo nejen občerstvení, ale taky účastnická medaile. Přestože se nejedná
o závod, ale běh pro radost, organizátoři opět vyhlásili a ocenili vždy tři nejrychlejší v každé běžecké kategorii.
Počasí běžcům přálo. Sportovní areál se zaplnil a odpolední program doplnilo vystoupení
gymnastek z TJ Sokol Vrchoslavice. Spokojenost na tvářích účastníků byla pro organizátory (Obec
Vrchoslavice, TJ Sokol Vrchoslavice, SDH Vrchoslavice a dobrovolníky) tou nejlepší odměnou.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci letošního běhu podíleli. Od přípravy trasy a propagace, přes občerstvení a výčep, program na Zamlýní, časomíru a vyhodnocení výsledků, zajištění bezpečnosti na trati, ozvučení a příprava areálu až po finální sběr fáborků a úklid areálu.
Závěrem vzkaz pro všechny běžce: Příprava dalšího ročníku už začala.
AdPa
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Není důležité zvítězit
– aneb pohled na Běh osvobození očima běžce
Po loňské prvotině, byl letošní ročník Běhu osvobození z mého pohledu lépe organizačně zvládnutý, což se bohužel neprojevilo ještě větší
účastí široké veřejnosti. Vždyť délka trati 5km, abych byl přesný 4,91km je
zvládnutelná pro každého zdravého jedince.
Pozitivní určitě bylo, že jsme si „objednali“ teplé počasí a to skutečně
dorazilo. Zájem dětí o běhání je druhé velké pozitivum, vždyť kategorie
dětí byla nejvíce obsazenou kategorií! A konečně posledním zpříjemněním byla účast běžců s Klub maraton Prostějov (vítěz kategorie M2).
Po loňské zkušenosti, kdy jsem startoval ze zadních pozic, jsem letos
neponechal nic náhodě a zařadil se na „startovním roštu“ do popředí, což
se projevilo záhy po startu, protože jsem nemusel předbíhat pomalejší
běžce.
První kilometr byl od všech závodníků poměrně rychlý, já osobně ho
měl za 4min./km, ale potom se tempo ustálilo. V popředí bojovala Natka
Šťastná s Pavlem Dvořákem (celkoví vítězové) a za nimi následovala skupinka čtyř závodníků, která se držela pohromadě až skoro do závěrečných metrů.
Přede mnou opět, jako loni bojoval s tratí, Vlasťa Palíšek (kde se to v tom klukovi bere) a pak já.
Rovinka k Lopaťáku byla ještě snesitelná, ale po výběhu na kopeček se proti nám vzedmul východní
vítr, který byl velice nepříjemný a určitě ovlivnil celkový čas všech zúčastněných. Po výběhu z cyklostezky na hlavní silnici z Vitčic jsem již rezignoval s ohledem na lepší umístění, protože zrychlit už
zkrátka nešlo. Poslední zbytky sil jsem vložil do závěrečných metrů, kdy povzbuzován komentářem
Adély, jsem dorazil do cíle.
Co se dělo za mnou bohužel popsat nedokážu, jen jsem zaznamenával doběhy do cíle vyčerpaných a šťastných běžců. Většina dobíhala s úsměvem, a tak to má být, sport by měl přinášet radost.
Rád bych připomněl Coubertinovo heslo „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“. Podle mne
jsou vítězové všichni, kdo se zúčastnili, právě proto, že vyhráli na sebou samým. Vždyť běh je po
chůzi druhý přirozený způsob pohybu, stačí jen dobré boty a chuť…
Libor Sedláček, člen organizačního týmu a účastník běhu

Telátka – spojení příjemného s užitečným
V deštivou, pošmournou neděli 10.dubna 2016 se u radnice sešly dvě desítky účastníků akce
Procházka za telátky. Organizátor akce, obec Vrchoslavice, tentokrát chtěl spojit příjemnou procházku nově vysázenou alejí s jarním prostříháním stromků. Ochotně se k myšlence přidali zahrádkáři a pozvala se i pomoložka Helena Zahradníková, aby zájemců ukázala, jak stříhat mladé
stromky.
Bohužel počasí nám tentokrát nepřálo. Protože vlhké počasí je ideální na přenos houbových
a jiných chorob, proběhla pouze krátká ukázka jak střih u různých druhů stromků provádět. Střih
ostatních stromů se odložil na příhodnější počasí. Po trošce teorie se pokračovalo do areálu ZOD
Agrispol Mořice, kde už nás čekal Ing. Roman Palát.
30
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Na plakátcích doporučené holínky se tentokrát opravdu hodily. V kravíně jsme si mohli
prohlédnout a pohladit v ten den narozená
telátka, ochutnal se banánový koktejl a čerstvé
mléko s čoko lupínky a nechybělo ani pár písní
s kytarou.
Bylo dobře a přes vytrvalý déšť děti i dospělí
odcházeli domů spokojeni.
AdPa

Dopoledne otevřených dveří v nových bytech
Obec Vrchoslavice v pátek 25. 3. 2016 v dopoledních hodinách otevřela dveře nově zbudovaných bytů nad prodejnou Hruška na návsi, přímo v srdci obce. „Předtím, než se do bytů nastěhují
nájemníci chceme, aby si měli všichni občané možnost prohlédnout, co obec vlastními silami
vybudovala,“ říká na úvod návštěvníkům starosta obce Dušan Svozílek v roli průvodce.
Tři různě velké byty jsou vhodné spíše pro mladší obyvatele. Všechny jsou víceúrovňové a atypické. Obec na podzim roku 2014 koupila budovu bývalého hostince. V přízemí již od července
2015 funguje moderní prodejna potravin. Horní patro původní majitel využíval jako velkoryse
řešený mimoúrovňový byt. Ten se podařilo přebudovat na tři bytové jednotky. První nájemníci se
do nových bytů nastěhovali v dubnu.
„Lidé přicházeli se zvědavostí a odcházeli s úžasem v očích,“ říká další průvodkyně Jaroslava
Kvasničková. Do své role se rychle vžila. Pohotově doplňovala technické informace o parametrech topení, osvětlení a způsobu sdílení společných prostor o částky, za které se jednotlivé části
bytů pořídily a srovnání s cenami na trhu obvyklými.
Možnost podívat se do prostor kde většina obyvatel Vrchoslavic nikdy nebyla, využilo na sedmdesát lidí.
AdPa

Pod pásy tanků a křídly letadel
Klub vojenské historie Dukla Prostějov ve spolupráci s obcí Vrchoslavice uspořádal v neděli
24.4.2016 v Motorestu Černý rytíř besedu nad knihou „Pod pásy tanků a křídly letadel“.
Uniformovaní členové klubu Dukla zavzpomínali, jak kniha vznikala, ocitovali příběhy v ní
zvěčněné, proběhla ukázka zbraní a na závěr přítomné pozvali na letošní kolonu vítězství.
AdPa

Boží tělo
Římskokatolická farnost, letos už počtvrté upořádala v sobotu 28.5. 2016 slavnost Božího
těla. Po mši svaté se slavnostní průvod s družičkami vydal ke čtyřem připraveným oltářům v blízkosti kostela. Poděkování patří všem, kteří se ochotně na přípravě akce podíleli.
Farníci
Občasník obce Vrchoslavice
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Zpráva z Jantarové stezky
V sobotu 16.4.2016 uspořádal DDM Orion ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově na
Motorestu ve Vrchoslavicích besedu s archeoložkou Mgr. Hanou Čižmářovou na téma „Keltské
nálezy na území Němčic nad Hanou a okolí“. Ke shlédnutí byla zajímavá obrazová dokumentace.
Díky poutavému vyprávění si návštěvníci mohli uvědomit, že oblast Němčicka, ale i Vrchoslavic
byla vždy osídlena vyspělými národy.
Přestože venku bylo krásné počasí lákající na výlet nebo na zahrádku, zájemců o zprávy ze
3.stol. př.n.l. se sešlo na tři desítky.
AdPa

Stalo se před …
V roce 1966 (před 50ti lety) kronika o službách v obci uvádí
V obci jsou dvě prodejny Jednota s potravinami a jedno pohostinství. Jedna z nich, a to ve
Vrchoslavicích, pracuje jako samoobsluha a jsou v ní zaměstnány dvě prodavačky. V prodejně jest
bohatší výběr potravin a kromě toho jsou tam na skladě jiné druhy zboží např. petrolej, baterie,
galanterní drobné ozdoby, domácí nádobí obvyklé na vesnici. Prodejna jest čistá, nedávno renovovaná a občané jsou s ní spokojeni. Druhá potravinová prodejna v Dlouhé Vsi je menší vybavením a má také jen dopolední prodejní dobu. Obě prodejny mívají určité dny na skladě uzeninu
a polotovary v sáčcích. Nákup masa jest umožněn občanům v pojízdné prodejně Jednota, která
přijíždí ve středu a v pátek ve 13hodin.
Z kroniky obce vypsala Adéla Palíšková, kronikářka

Nová zastávka v Dlouhé Vsi
Pojďme se vydat na procházku Dlouhou Vsí. Ale ne po hlavní silnici, pěkně dědinou směrem ke
mlýnu. Pro obyvatele Dlouhé Vsi všední záležitost, každodenní cesta. Těm, kteří se do těchto končin
nedostanou tak často určitě utkví pohled na autobusové zastávce u rodinného domu Komínků. Co
je to za novinku? Kde se tady vzala zastávka? A kde je jízdní řád? Když přijdete blíž, můžete se dočíst,
že zastávka se jmenuje Penzijní a namísto jízdního řádu je tabulka s nápisem „Poslední pracovní
jízda Vlastimila Komínka“.
Autobusovou zastávku svému kolegovi před dům postavili kolegové, řidiči
autobusů z firmy FTL Prostějov. Jednoho
únorového dne si do Dlouhé Vsi přihrčel
slavnostně opentlený starý autobus, známý pod názvem Ešelka.
Po slavnostní jízdě vyzdobeným autobusem se pak všichni sešli na besedě u Komínků, kde už předem informovaná paní
domu připravila výtečné občerstvení.
Tak, jak dokázal Vlastík Komínek celý
život s kolegy vtipkovat, připravovat si pro
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ně nejrůznější žerty, tak se konečně kamarádům
povedlo připravit překvapení pro i něj. A že to bylo
opravdu překvapení, potvrzuje jeho manželka, která až do poslední chvíle Vlastimilu Komínkovi nic
neprozradila. S najetými dvěma miliony a jedním
stem tisícem kilometrů bez nehody dojel po čtyřiceti letech točení volantem až do zastávky penzijní.
Firma Studený se se svým spolehlivým řidičem
rozloučila na slavnostním posezení v Prostějově,
kde mu bylo předáno i čestné uznání za 2,100.000
km bez nehody.
Dvakrát krátce cinknu na domovní zvonek. Otvírá mi rozesmátá tvář, kterou jsme tolik let vídali
za volantem autobusu. Ať už jako cestující na pravidelných linkách, nebo jako tvář zarámovanou
předním sklem autobusu. Pan Komínek vždycky už z dálky zdravil známá auta svým typickým mávnutí ruky. Byl tou životní jistotou, že když jste v autobuse zapomněli tašku, ztratili průkazku nebo
třeba i celý nákup, doputovala ztracená věc svému majiteli. Kdyby se všechny v autobuse ztracené
průkazky daly vedle sebe, kdo ví, kolikrát by obtočily katastr naší vesnice… Od února už je svět
trochu jiný. Vlastimil Komínek se teď naplno věnuje kariéře důchodce.
AP: Dobrý den, nevíte prosím Vás, v kolik mi to jede? Už tu stojím jak dlouho, je zima
a autobus nejede…
VK: Tobě? Tak to si ještě počkáš, než se dočkáš penzijní zastávky…
Pohotově pan Komínek reaguje na narážku na repliku autobusové zastávky před jejich domem
a zve mě do vytopené kuchyně. V předsíni si nejde nevšimnou jeho ocenění, která za své řidičské
dovednosti během života nasbíral. 250tis km bez nehody, 500 tis km bez nehody, 750 tis km bez
nehody, první milion… až po závěrečné čestné uznání za celožitovní 2.100.000 km!
VK: Před 30ti, před 40ti lety když někdo najel milion km tak to byla sláva. Teď už je to nic. Dnes
takový linkový řidič ujede okolo šesti tisíc km měsíčně. Dřív když autobus RTO ujel 100 tis km, tak šel
za dva roky na generálku. Měl toho už za sebou dost. Silnice byly horší, tahal za sebou ještě vlečku.
Když dnešní moderní Karosa najede 1,2 mil km, je pořád ještě zánovní.
AP: Čím jste chtěl být jako malý kluk?
VK: Řidičem autobusu! Vyhrkne bez rozmyšlení. Vyučil jsem se strojním zámečníkem, ale odjakživa mě to táhlo k volantu. Tatínek byl taky řidičem. Jezdil náklaďákem v Prostějově v ČSAD. Za svůj
život najel jenom 750 tis km. Když mě někdy, jako kluka nechal řídit, byl to pro mě nezapomenutelný zážitek. Je ohromné dělat, to co Vás baví. Já jsem si život za volantem vysnil, celý jsem ho tam
strávil a kdyby teď pan Studený zavolal, že mu vypadl řidič na lince, tak nechám kafe na stole, vezmu
tašku a jdu si zase sednout za volant.
…To tak bylo vždycky! Doma kdyby hořelo tak práce byla vždycky na prvním místě, dodává
s úsměvem jeho manželka Maruška.
AP: Jaký byl první autobus, který jste řídil?
VK: Jako první bylo er-té-óčko s vlečkou (pozn. Redakce: autobus Škoda 706 RTO, výrobce Karosa,
v letech 1956 – 1972). Pak přišly Ešelky. Řídil jsem vlastně všechno, co na našich silnicích jezdilo. Pak
přišly Karosy, kloubový Ikarus a kloubová Karosa. .
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AP: Dával jste svým autobusům jména?
VK: To né.
AP: Určitě jste si zažil za volantem horké
chvilky. Která byla nezapomenutelná?
VK: Člověk musí mít v životě i štěstí. A já
jsem ho měl. Štěstí na lidi, na spolehlivé kolegy,
na šéfy, ale ale i to šoférské štěstí. V zimě, na
náledí, ve tmě. Loni v prosinci když bylo náledí
jsem sjížděl od Pavlovic k Dřínovu. U bytovek
jsem musel zpomalit kvůli odstavenému autu
a v tom jsem si všimnul, že dole je zatáčka zablokovaná náklaďákem. Kdybych nezpomalil
Vlastimil Komínek, narozen 1953 ve Výšovicích
a sjel na tom náledí až dolů, čekal bych tam
jako druhorozený syn
3-4 hodiny než by dojel sypač. Nebo jednou
Vyučen strojním zámečníkem
jsem vezl svazarmovce z Nového Města na MoŽije s manželkou Marií v Dlouhé Vsi, má dceru
ravě. Sjížděl jsem dolů z dlouhého kopce a ucítil
a dva vnuky.
jsem, že cesta je hladká. Opatrně podřadím, ale
Koníčky: řízení, historie II. Světové války
chce to ještě víc zpomalit. Najdu na krajnici, kde
byl štěrk a opatrně zkouším dobržďovat, až jsem Zaměstnavatelé: ČSAD Prostějov, FTL Prostějov ,
Auto – Busy Studený Prostějov
úplně zastavil. Ale svah byl tak prudký, že na
tom náledí autobus jel pořád pomalinku dolů. Tak jsem jednomu svazarmovci řekl, ať vyskočí ven,
a zkusí zaklínovat přední kolo. Podařilo se to a autobus konečně zastavil. Pak už jsme jenom čekali
až dojedou silničáři. Štěstí je opravdu důležité. Já jsem ho měl a jsem za to vděčný. Už od školy jsem
měl štěstí na učitele. Jak na měšťance, tak na učňáku, na vojně. Všude jsem potkával dobré veselé
a tolerantní lidi. Včetně mojí manželky.
AP: To jste mi hezky nahrál… Jak jste se vůbec z rodných Výšovic dostal do Dlouhé Vsi?
MK: Vzali mě s bráchou na zábavu do Ivaně. Dojel tehdy warburgem za Milanem (Milan Vanský,
brat Marie Komínkové, pozn. redakce), naložil nás do auta a jeli jsem do Ivaně na zábavu a bylo to. Já už
jsem měla s bráchou domluvené, že mě vezmou. Milan tehdy říká: „Vezmem ségru?“ Vlastik na to: „Co
by ne, klidně ať taky jede“. Ale kdo koho tehdy balil, to neřeknu … směje se Maruška a Vlastík přitakává.
AP: Co byste vzkázal kolegům kteří jsou teprve na začátku svého „tachometru“?
VK: Kromě štěstí je důležitá rozvaha a klid. Vše ostatní je o zvyku. S klidem se dá naučit všechno.
I zacouvat kloubovým autobusem od vitčické křižovatky až k nám před barák. Mít své zaměstnání
současně jako koníčka, štěstí na lidi a dobrou ženu je životní štěstí.
AP: Děkuji za rozhovor
AdPa

ZAMYŠLENÍ … Obecní stříbro
Za uplynulé čtvrtstoletí zmizelo z naší země spousta „rodinného stříbra“. Akcie Plzeňského
Prazdroje má v tuto chvíli v držení koncern SABMiller. Staré dobré škodovky už jsou prakticky německé Volkswageny. Zisky z prodejů čokolád zdobených 120 let starou čokoládovou hvězdou Orion plynou do švýcarské firmy Nestlé… Člověk chce věřit, že přece musí stále platit moudrost „jíst
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se bude vždycky“ a tedy v zemědělství nebo potravinářském průmyslu se práce vždycky najde. Při
pohledu na země původu uvedené na cenovkách ovoce a zeleniny v obchodech pak marně hledáme českou cibuli, jablka nebo salát. Ruce naši pěstitelů, chovatelů, cukrovarníků apod. nahradily
stroje a ruce z úplně jiných koutů země. Evropská auta z našich silnic vytlačují korejské značky…
Svět se mění, mění se i Vrchoslavice. Ano, bodne u srdce, když se majestátný topol u Hané skácí
k zemi nebo když desítky let starý obrázek zakryje izolační vrstva polystyrenu. Staré musí ustoupit
mladému, hezké občas musí ustoupit účelnému. Platilo, platí a vždycky bude platit, co Karel Čapek
nádherně vystihnul ve svém výroku: „Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází.“
O to příjemnější je zjištění, že některé jistoty nás stále neopouští. Zůstávají a jejich hodnota
dokonce stoupá. Máme ve Vrchoslavicích několik obecních pokladů, z našeho obecního stříbra.
Každý občan pokladem pojmenuje jinou oblast života, jinou jistotu nebo službu obyvatelstvu. Bezesporu jednou z perel zasazenou do stříbra naší vesnice je školství. V letošním roce budovy obou
školských zařízení dostaly nový kabát. Toho si všimli i občané, kteří mají školní docházku už dávno
za sebou. Pod novým kabátek základní školy dostává 36 žáků naší školy stále staré dobré základní
vzdělání. Co na tom, že se jedná o tzv.malotřídku! Naše škola je jednou 1.113ti v ČR fungujících
malotřídek. Ty tvoří 27% všech škol a vzdělávají 38 682 (9%) dětí ze 427 435 žáků prvního stupně. Malotřídky vzdělávají žáky první až páté třídy, v případě Vrchoslavic do čtvrté třídy. Vzhledem
k nízkému počtu dětí nedostává malotřídka tolik financí na provoz jako velká škola a může vedle
obrovské moderní školy vypadat jako chudší příbuzná. Rodiče se mnohdy obávají, že bez špičkového vybavení a přílivu peněz je úroveň vzdělání v malotřídkách nízká. Výsledky plošného testování
5. tříd České školní inspekce ale tento mýtus nepotvrdily. Naopak ukázaly, že děti z malotřídek jsou
mnohem úspěšnější, než jejich vrstevníci vzdělávaní ve „velkých“ školách. Testování ČŠI každoročně
potvrzují žáci, kteří přicházejí z naší školy do sousedních Němčic nad Hanou. Bez problémů naskočí
do rozjetého vlaku matematiky, plynule přestoupí do českého jazyka a gramatické znalosti angličtiny i slovní zásoba v žádném případě nejsou znalostmi z rychlíku.
Kromě dobrých výsledků si děti odnášejí do života i vzácné sociální dovednosti, které jim velká škola nedovolí v takové míře rozvíjet. Tyto dovednosti dále děti uplatňují nejen ve výuce, ale
i kroužcích, soutěžích a na táborech. To, že vrchoslavické děti mají smysl pro fair-play, vycházejí si
vzájemně vstříc, automaticky pomáhají mladším a slabším a bezproblémově se začleňují do aktivit
potvrzují i pracovníci Domu dětí a mládeže Orion. Tým dětí z Vrchoslavic často v soutěžích odvede
lepší výkon, díky přátelské atmosféře mezi dětmi.
Kvalita a úroveň vzdělání, spolu se sociálními dovednosti jsou tím naší obecním stříbrem, které
škola předává mladé generaci. Stříbro by ale samo o sobě brzy ztratilo svůj lesk. Díky práci kolektivu
kantorek základní školy Lence Štarhové, Ivě Balákové a paní ředitelce Iloně Vašinové se z našeho
obecního stříbra stává pravý šperk trvalé hodnoty, na který může být základní škola i obec hrdá.
Učitelky odvádí nejen poctivou práci ve svých třídách, ale vedou děti k lásce a dobrému vztahu
k naší obci. Ať už v oblasti výtvarné, sportovní, nebo jen účastí na obecních akcích či brigádách.
Není to tak dávno kdy i já jsem viděla základní školu jen optikou obecního rozpočtu. Částka,
kterou ročně spolkne provoz školy, pro mě byla vzhledem k počtu dětí ekonomicky nepřiměřená.
Malý počet žáků mi připadal jako málo motivující a v domáckém prostředí jsem spatřovala brzdu
moderního vývoje. Uplynulo pár školních roků, Hanou proteklo dost vody, život mi obohatily zkušenosti a najednou vidím poklad tam, kde jsem dříve ukazovala na černou díru. Přeju všem rodičům
z Vrchoslavic, aby měli stále možnost dopřát svým dětem vzdělání v malotřídní škole, aby se i ony
mohly stát součástí našeho stříbrného pokladu.
AdPa
Občasník obce Vrchoslavice
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Prázdninová upoutávka
Děvčátka a chlapci, holky a kluci, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové, tetičky a všichni, kdo s těšíte na pokračování loňských prázdninových úterků, i letos plánujeme uspořádat v každé prázdninové úterý program pro prázdnináře. Tedy děti nejen z Vrchoslavic, ale i ty kteří jsou
tady na prázdninách nebo sem jezdí za kamarády. Vždyť prázdniny jsou od toho, abychom našli
i nové kamarády.
Co Vás čeká? Na to si musíte počkat. Zatím prozradíme, že určitě půjdeme za telátky, zahrajeme si hru plnou úkolů, zasportujeme, vyrazíme na výlet, navštívíme zajímavá místa v okolí…
Sledujte proto pozorně vývěsku u radnice, webové stránky obce a obecní hlášení.
Organizátoři úterků

Občasník obce Vrchoslavice
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Z REDAKCE
Víte, že…
- Na Základní uměleckou školu v Němčicích nad Hanou pravidelně dochází 34 žáků z Vrchoslavic
- Zahrádkáři provedli úpravu nově vysázené obecní aleje
- Dne 5. 4. 2016 byl zaznamenán přílet vlaštovek do Vrchoslavic (pokud má někdo dřívější záznam,
upřesněte prosím redakci)
- Dne 10. 4. 2016 došlo po delším vydatném dešti k propadnutí trativodu pod kopcem u Kroupového

- Až do 5. 6. 2016 probíhá v Prostějově na nám T. G. Masaryka 2, výstava „Na Jantarové stezce v časech Keltů“
- Ve středu 8. 6. 2016 bude v Němčicích nad Hanou
v knihovně autorské čtení L. Matysíkové, jako host
bude recitovat Petra Konečná
Redakce OZ

Omluva
V minulém čísle Obecního zpravodaje
v rubrice „Společenská kronika – opustili
nás“ došlo k chybně uvedenému jménu
u zesnulého p. Vlče. V minulém roce nás
opustil pan Stanislav Vlč. Za vzniklou
chybu se redakce rodině i čtenářům
omlouvá.
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Mateřská škola v roce 2016
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Základní škola v roce 2015

Základní škola v roce 2016
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