OBČASNÍK OBCE VRCHOSLAVICE

15. ročník
číslo 3

Hody - žehnání matýska

Strašidlení - příprava strašidel
2

Občasník obce Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho Vánočního zpravodaje
Máme tady adventní čas, ke kterému v naší obci už neodmyslitelně patří i předvánoční
vydání našeho zpravodaje. Letos jsem v předchozích dvou vydáních vždy hodnotil to, co se
podařilo udělat a stejně tomu bude i teď.
Jako první tady máme velkou akci „Oprava místní komunikace a jejího příslušenství
v ulici za hřbitovem“, na kterou jsme na konci srpna dostali dotaci. Dnes, když si čtete tento
článek, už je vše zdárně dokončené. Je hotovo více jak 1000 m2 komunikace, 400 m2 parkovacích stání, 250 m2 vjezdů a terénní úpravy okolo všech nových zpevněných ploch. Z toho více
jak 300 m2 bylo uděláno nad rámec výběrového řízení, kvůli čemu se nám o pár dní protáhnul
termín dokončení stavby. Nové veřejné osvětlení má být nainstalováno v 51 týdnu letošního
roku, z důvodu změny sodíkových světel na LED technologii a čekání na dodání vybraného
typu svítidel. Pověstnou třešničku na dortu tvoří nově zasazená lípa za hřbitovem. Projekt byl
dokončen v době adventu, období zimy a krátkých dnů a tak ani tako akce se nedočkala žádného slavnostní otevření. Proto chci alespoň touto cestou poděkovat poskytovateli dotace za
možnost této opravy, vítězné firmě Stavby Ondrišík s.r.o. za bezproblémový průběh stavby a
všem občanům a návštěvníkům naší obce za trpělivost a pochopení.
Další dokončená akce, kterou mnozí občané nemají možnost ohodnotit, ale pro obec je
důležitá je vybudování denní místnosti s kuchyňským koutem a hygienickým zázemím pro
obecní zaměstnance. Tento prostor je vybudován u dílny na obecním dvoře a je propojen s hasičskou zbrojnicí tak, aby ho mohli využívat i naši hasiči. Do letošního roku neměli naši pracovníci místo, kde se ohřát, připravit si jídlo a kde trávit pracovní přestávky.
Dále se musím krátce zmínit i o našich hodech, protože v letošním roce jsme se po návrhu zastupitelů pokusili obnovit hody na návsi. Přesto, že se nejedná o tradici, tak se hodový
program hodně vydařil. Probíhali akce v obou pohostinských zařízeních, obec připravila v sokolovně výstavu fotografií z akcí z posledních let, proběhlo divadelní představení němčického
divadelního souboru Na štaci „Ani o den dýl“, výstava výpěstků našich zahrádkářů, hodová mše
a žehnání hasičské cisterny CAS 25, Matýska. Po dlouhé době nás navštívily kolotoče, užili jsme
si večer s harmonikou a užili jsme si i ochutnávku domácích chlebů.
A co plánujeme v příštím roce? I přes to, že budeme splácet úvěr na komunikaci za hřbitovem, toho máme v plánu hodně. Máme podanou žádost o dotaci na opravu sochy Božích
muk u vjezdu do farmy Agrispolu, dále žádost v programu podpora vybudování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku, kde bychom chtěli rozšířit pergolu na Zamlýní, doplnit areál
o stojany na kola, basketbalové koše, hřiště na badminton a prvky venkovní posilovny pro
všechny generace. Přes DSO Hanácký venkov chceme pořídit kontejnerový nosič za traktor
a kontejnery na bioodpad, kov, plasty, papír a sklo. Chceme navázat na rozpracovaný projekt
veřejného osvětlení vytvořením nového konceptu rozvoje obce do roku 2023, zahájit přípravu
na vytvoření nového Územního plánu, který musí být hotový do roku 2020. Samozřejmostí je
pokračování v již tradičních akcích, které obec pořádá.
Závěrem příspěvku chci za obec Vrchoslavice poděkovat všem, kteří pomáhají obci s investičními, kulturními i společenskými projekty. Přeji spoluobčanům i čtenářům našeho zpravodaje, aby jim Vánoce kromě dárků, přinesly rodinnou pohodu, štěstí a radost. A do nového roku
vykročte ve zdraví a tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Jednání zastupitelstva obce
Od uzávěrky minulého zpravodaje proběhlo zastupitelstvo pouze 25. 10. 2016
- Zastupitelstvo obce schválilo uzavřít smlouvu o úvěru č. 0430563479 s Českou spořitelnou.
- Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nočním klidu.
- Zastupitelstvo obce schválilo výjimku z počtu dětí v mateřské škole ve Vrchoslavicích na 24
dětí.
- Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č.7.
Další jednání zastupitelstva obce proběhne koncem prosince, je nutné schválit rozpočet na
příští rok. S jeho návrhem se můžete seznámit na dalších stránkách zpravodaje. Součástí rozpočtu je kalkulace stočného a ceny za odvoz odpadů. Zastupitelstvu bude předložen návrh na
zachování cen platných v roce 2016.

Poděkování
Uteklo to jako voda a rok je téměř pryč. Na tom, že v naší obci je pořádek a veřejná prostranství jsou hezky upravená, máte podíl nejen vy, všichni občané, ale také parta lidí, zaměstnanců obce. A kdo pravidelně vyjíždí upravovat okolí v obci? Jsou to Iveta Lukešová, Denisa
Siváková a Magdalena Gáborová. Tým tří žen doplňují Antonín Ondrouch a Robert Kypas. Díky
těmto dvěma šikulům nám ještě jakž takž funguje kanalizace, do které někteří z nás hází, co
tam nepatří. Tato pětice zaměstnanců udržuje obec v dobrém stavu a já bych jim za to chtěl
moc poděkovat. Ke konci roku se tento tým rozrostl ještě o Marcelu Hudcovou, kterou si možná
pamatujete z dřívějška.
O trávu v Dlouhé Vsi a hlavně na Zamlýní se stará Oldřich Svačina starší. Kapličku a její okolí
zvelebuje Marie Kraváčková. Hřbitov a jeho údržbu má na starost Miroslav Vozihnoj. Děkuji
všem jmenovaným za jejich pečlivou a soustavnou práci.
Knihovně, malinkatému knižnímu království, vládne Naďa Páclová. Pravidelní návštěvníci
určitě zaznamenali přírůstek nových knih, které knihovnice vybírá nejen s láskou a pečlivostí
sobě vlastní, ale také po konzultaci s čtenáři. Za to i jí patří dík.
Sbor pro občanské záležitosti pravidelně navštěvuje jubilanty z řad seniorů. Alena Králíková a Blanka Hubená s našimi spoluobčany dokážou vlídně pohovořit, informovat je o dění v
obci i pravidelných a akcích. Za jejich pravidelnou činnost jim také děkuji.
Poděkování patří i kronikářce Adce Palíškové. Spolu s obecní pravou rukou, Jarkou Kvasničkovou třikrát ročně zajišťují vydání Obecního zpravodaje. Jarka také stojí za většinou akcí,
ať již pro děti či dospělé.
Chci také poděkovat kolegům zastupitelům. Každá jejich racionální připomínka je důležitá
a přispívá k tomu, že nám vše v rámci možností funguje.
Na starostu, Dušana Svozílka jsem nezapomněl, nebojte. Děkuji Ti, Dušane, za spoustu
práce, kterou děláš pro obec navíc z pozice stavebního inženýra a která bohužel není vidět.
Každoročně při listování posledním číslem zpravodaje zjišťuju, že si poděkování zaslouží
víc lidí, než které tady jmenuju. A určitě tomu tak bude i letos. Závěrečné poděkování proto
patří všem dobrým lidem, kteří si to zaslouží. Přeji všem spoluobčanům prima rok 2017
Ing. Tomáš Zmeškal, místostarosta
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Dotace
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27 000 Kč na úhradu výdajů na
zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce – na opravu automobilu Renault.
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci ve výši 1 000 000 Kč v rámci programu - Podpora rozvoje regionů – na opravu místní komunikace a jejího příslušenství v ulici za hřbitovem.
J.Kvasničková

Návrh rozpočtu na rok 2017
paragraf

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1361
1351
1511
4112
4116

1019
2321
3319
3349
3412
3421
3429
3612
3613
3632
3639
3722

Příjmy celkem
název
třída 1 Daňové příjmy
daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk. Požitků
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
třída 4 Dotace
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu
Neinv. dotace
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků
Stočné
Kultura
Inzerce ve zpravodaji
Zamlýní
Zájmová činnost a rekreace - děti
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Komunální odpady
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9 707 500
částka
6 955 500
1 400 000
32 000
150 000
1 500 000
50 000
3 000 000
280 000
6 500
1 000
6 000
25 000
505 000
320 000
110 000
210 000
2 432 000
38 000
495 000
1 000
4 000
3 000
1 000
3 000
324 000
168 000
7 000
10 000
4 000
5
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3725
3745
6171
6310
6330

Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Péče o vzhled obce
Příjmy z poskytování služeb- kopírování, tisk ..
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Fondy
třída 3 Prodej majetku
Financování celkem
Financování převod z roku 2016
Splátky půjček

70 000
2 000
1 000
25 000
1 276 000
0
-375 000
875 008
-1 250 008
9 332 500
částka
7 432 500
30 000
44 665
600 000
830 000
150 000
60 000

3326
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3429
3612
3613
3631
3632

Výdaje celkem
název
třída 5
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy (Příspěvek PO 760 000 dary 70 000)
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (spolkům na kulturu
30000)
Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Ostatní činnosti – SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
Příspěvky spolkům - sport
Využití vol.času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví

3639
3721
3722
3723
3745
3745
4349
5512
5212
6112

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
210 000
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Zastupitelstvo obce

406 000
20 000
300 000
80 000
700 000

8115
8124

paragraf
221x
2221
2321
3113
3314
3319
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5 000
10 000
23 000
20 000
60 000
200 000
20 000
8 000
280 000
100 000
130 000
15 000

24 000
100 000
5 000
900 000
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6171
6310
6320
6330
6399
6402
6409
2212
2321
3313
3612

Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Pojištění obce
fondy
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání
Transfery veř. rozpočtům (MRG)
třída 6 celkem
cesta Pargan
rekonstrukce přečerpávaček
škola
Investice do nemovitostí

850 000
65 000
38 500
1 276 000
50 000
12 335
20 000
1 900 000
800 000
600 000
400 000
100 000

Rozpis výdajů je uložen na obecním úřadě.

SERIÁL: Lidé, jak je možná (ne)znáte…
Zastupitel: Marek Řezáč (39 let)
Seriál „Lidé, jak je možná neznáte…“ se přehoupnul do druhé poloviny. Máte před sebou v
pořadí už sedmý díl. Dnešního seriálového hrdinu můžete, kromě jednání zastupitelstva obce,
potkat na každé akci pořádané našimi hasiči. Je velitelem SDH Vrchoslavice. A kromě práce pro
hasičský sbor a své práce v oboru stavebnictví, provozuje už přes rok Hospůdku pod Lípou. A
právě tam se za ním vypravíme.
Dávám si na zahřátí čaj s rumem. V kamnech praská oheň, šum v sále podbarvuje televize
a Marek občas odběhne natočit pivo. Přiznává, že se mu do rozhovoru moc nechce. Ale brzo se
z posezení nad čajem s rumem stává příjemný večer.
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
MŘ: Možnost zapojit se do dění v obci.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
MŘ: Obecně na každé poctivé práci mi vadí,
že je v dnešní době špatně ohodnocená. Společnost nedokáže ocenit lidskou práci třeba řemeslníků.
AP: Máš nějaký životní vzor?
MŘ: Životních vzorů mám několik. Jak člověk
jde životem, uvědomuje si, že některý je silnější.
Takový silný člověk pro mě byla babička z Nezamyslic Jarmila Novotná, pro svoji pracovitost, šetrnost a zdravý selský rozum. Lidí jako byla ona
je málo a jsem rád, že mě v životě mohla ovlivnit a nasměrovat právě ona.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
MŘ: V poslední době? To fakt teda nevím…To je široká otázka.
AP: Je široká. Je na Tobě, jak na ni odpovíš. Klidně Tě třeba mohlo překvapit, že jsem
přišla dělat rozhovor sem do Hospůdky pod Lípou.
MŘ: Tady v hospodě mě opravdu denně něco překvapí (směje se a rozhlíží po útulném
sále). Ale v tom pozitivním slova smyslu mě
nejen v poslední době, překvapuje stálý zájem
mladých hasičů o požární sport a spolek vůbec.
Minulý týden jsme uspořádali první trénink
v sokolovně a přišlo jich tam 19. Vůbec jim nevadilo, že to nebylo venku. Dělá mi radost, že
děti mají zájem, baví je to a cítí se být součástí
spolku.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
MŘ: Pálava a obecně Jižní Morava.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
MŘ: Jenom jedno? To určitě nemůžu jmenovat jenom jedno. Je jich víc. Hasičská zbrojnice,
hřiště, Hospůdka pod Lípou… Všude tam, kde
se sejdu s kamarády.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
MŘ: Jednoznačně Forest Gamp.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
MŘ: Den navíc, kdyby to teda šlo, by určitě
patřil rodině. Děti rostou a času, který jim a rodině člověk věnuje, nemůže nikdy litovat.
AP: V čem vidíš smysl života?
MŘ: Smysl životu dávají děti a rodina. (S ženou Lucií vychovávají děti Lucku a Adama, pozn.
redakce)
AP: Životní krédo…
MŘ: Nad lidskou blbostí se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí přestat proti ní bojovat.
(Jan Werich)
AP: Děkuji za rozhovor.
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Základní škola
Od září letošního roku spolupracuje naše škola s obcí ve sběru papíru. Akce se jmenuje
Sbírám, sbíráš, sbíráme a nejlepší „sběrači“ budou na konci školního roku odměněni.
Další spolupráce školy a obce byla při „Rozsvěcování vánočního stromku“, kde žáci předvedli a zazpívali ve školní družině nacvičenou Vánoční pohádku. Ve školní družině žáci namalovali a vyrobili obrázky pro vánoční výzdobu fary. Odměnou jim byla prohlídka vánočních
Betlémů s výkladem pana Černého.
Tak jako v minulých letech, tak i letos žáci
pilně nacvičují s p. Marečkovou“ Vánoční besídku“, která se uskuteční v kostele sv. Michala dne
25. 12. 2016 v 15 hodin. Srdečně vás zveme.
Obec ani děti nezapomínají v zimě i na
naše zvířátka. Na školní a farské zahradě obec
ve spolupráci s rodiči postavila krmítka. Dodáno bylo i krmivo pro ptáčky a žáci je nyní krmí.
Přejeme vám veselé Vánoce a těšíme se na
další spolupráci i v příštím roce.
Iva Baláková,
vychovatelka ŠD s dětmi a kolektivem ZŠ

Občasník obce Vrchoslavice
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Soutěž „Sbírám, sbíráš, sbíráme…“ pokračuje
Jak jsme informovali v červnovém zpravodaji, do naší školy mohou nosit papír všichni občané. Budou-li chtít, může se hmotnost jejich odevzdané suroviny připsat žákovi podle jejich
výběru. Od začátku školního roku ke dni uzávěrky Obecního zpravodaje 3/2016, děti nasbíraly
2426,5 kg.
Svázaný, nebo jinak pohromadě udržitelný papír převezme a zváží paní Marečková každý
druhý čtvrtek 15,30 – 16hod. Větší množství, po telefonické domluvě, i v jiný termín.
Na závěr školního roku každé dítě, které přinese alespoň 10kg papíru dostane zmrzlinu. A
tři nejpilnější sběrači dostanou věcnou cenu. A ten úplně první obdrží za odměnu tablet.
Dušan Svozílek, starosta

Soutěžní klání rodičů v MŠ Vrchoslavice
V mateřské škole ve Vrchoslavicích probíhala jedno listopadové úterý netradiční událost. Dlouho do podvečerních
hodin byla školka plná nejen dětí, ale také rodičů, smíchu a
zábavy. Důvodem bylo odpoledne plné her, které pro naše
děti a jejich maminky a tatínky připravily paní učitelky.
Vstupenkou do herního pole byla upečená dobrůtka od každé zúčastněné rodiny, kterých se do náročného
klání přihlásilo celkem 11. Stoly zaplnily nádherné sladké
i slané výrobky maminek a babiček, proběhla první ochutnávka, vysvětlení herních pravidel a boj o hodnotné ceny
pro děti začal. Souboje se mohl vždy zúčastnit jen jeden
z rodičů a zbývající členové byli pouze poradním hlasem,
který byl při plnění 10 různých stolních her potřeba. Hry
byly zaměřeny na šikovnost, paměť, postřeh, ale u některých byla třeba i troška
štěstí. Přes ohromný zápal a snahu všech rodičů, vyhrát
mohl vždy pouze jeden rodič a v celkovém pořadí dopadlo
napínavé soutěžní klání následovně: 1. místo rodina Bačkova, 2. místo rodina Řezáčova, 3. místo rodina Jurasova.
Všechny rodiny byly obdarovány hezkými hodnotnými
cenami a navíc si každé dítě odneslo domů na památku
krásnou vlněnou chobotničku. Zbývající část podvečera už
děti s rodiči strávily seznámením s dalšími hrami, hračkami
a pomůckami, které mají děti ve školce k dispozici. Na závěr patří velké poděkování pořadatelkám – paní učitelce
Pospíšilové, Handlové a Petře Handlové, které připravily
krásné hravé odpoledne pro děti i jejich rodiče. Věříme, že
v budoucnu se stane tato událost pravidelným předvánočním setkáváním rodičů a dětí v naší mateřské škole.
Kolektiv rodičů
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Nenápadná paní M.
Letos už pošesté Unie nestátních neziskových organizací, prostřednictvím Maltézské pomoci, o.p.s., vyzvala obce, organizace i širokou veřejnost v Olomouckém kraji aby nominovali
někoho z aktivních dobrovolníků na cenu Křesadlo.
O jakou cenu se jedná? Křesadlo je cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Dobrovolníci mohou být navrženi z oblastí sociálních služeb, práce s dětmi a mládeží, zdravotnictví,
ekologie, spolkové činnosti, humanitární práce nebo dobrovolných hasičů. Poté nezávislá komise vybere z navržených kandidátů osm dobrovolníků, kterým se za Olomoucký kraj cena udělí.
Obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Ano, i tak by se dala charakterizovat nenápadná
Eva Marečková (54 let), která letos převezme jednu z osmi cen udělených v Olomouckém kraji, Křesadlo 2016. Mnoho z nás si jí ani nevšimne. Ale zeptejte se na ni některého školou povinného dítěte. Hned se rozpovídá, co všechno s paní M, nebo tetou Evou, jak ji děti ve škole oslovují, zažívají.
Je advent, čas čekání na Vánoce. Příprava na vánoční vystoupení dětí z naší školy téměř
vrcholí. Domluvit se s vstřícnou paní M rozhovor ale nebylo těžké. Přicházím k nim domů, právě
když s manželem tvoří pro vnuky adventní kalendáře. Velký zelený stromeček z lepenky má
na sobě důmyslná okýnka z ruliček od toaletního papíru. Odkládá adventní kalendář a jdeme
se posadit do obýváku. Nad čajem probíráme organizaci adventní výstavy, plánujeme téma
výstavy na příští rok a řeč se točí okolo fary, kostela, kapličky, vítání občánků… Po hodině se
konečně dostáváme k tématu rozhovoru:
„Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci.“
AP: Na co jsi myslela, když zazvonil telefon s neznámým číslem a hlas na druhé straně
Ti oznámil, že budeš oceněná cenou Křesadlo 2016? Co byla Tvoje první myšlenka?
EM: Nevím. Vůbec nevím nad čím jsem přemýšlela. Vyhrkly mi slzy do očí a moc jsem to nevnímala.
AP: Cenu budeš přebírat 19.12. 2016 v Olomouci v arcibiskupském paláci. Koho si
s sebou na slavnostní koncert vezmeš?
EM: No naše holky (dospělé dcery, pozn.red.), vezmu je všechny tři. Už se těšíme. Bohužel je tam
omezený počet lidí v sále, takže nemůžu vzít všechny, s kým bych to ráda sdílela.
AP: Jedna z aktivit, za které jsi byla vybrána na ocení cenou Křesadlo jsou dětská vystoupení v kostele organizovaná už pátý rok. Kde bereš inspiraci při sestavování scénářů
dětských vystoupení?
EM: Dnes je velký pomocník internet. Tam najdu nejen texty, noty, ale taky videa s tanečky. Člověk se podívá jak to dělají jinde a hned ho něco napadne. Letos jsem ale zavzpomínala na svoje
dětství. S maminkou jsme ve Vánoce nejraději zpívaly písničku „Přijďte chlapci k nám“ (vytahuje
z knihovny starou knížku z roku 1933 Písničky vánoční, adventní). Těch oblíbených písniček jsme
s maminkou měly víc, hlavně ty Mariánské. A tak jsem letos použila některé texty písniček jako básničky s vánoční tematikou právě tady z této knížečky, rodinné památky po babičce Menšíkové.
No a další, kdo má podíl na finální podobě vystoupení je hudební doprovod. Letos to bude zase
Laco Gazdag na klávesy.
AP: Vychovali jste s manželem tři dcery, máte čtyři vnoučata. Když mluvíš o dětech,
celá se rozzáříš. Neměla jsi někdy pocit, že jsi pro práci s dětmi přímo zrozená? Čím chtělas být jako malá holčička?
EM: Prodavačkou! Sestra prodávala v kantýně v Prefě. Cestou ze školy jsem se za ní zastavovala. Pozorovala jsem, jak se s lidmi baví, jak markuje nebo balí zboží. Na vrcholu blaha jsem byla,
Občasník obce Vrchoslavice
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když mě nechala pár zákazníků obsloužit. Tak jsem se šla vyučit prodavačkou. Na učňovském středisku jsme měli fajn mistra. Učili jsme se prodávat v obsluhovaném úseku. A pan mistr mi dovolil, že
můžu nosit jedné stařence nákupy až domů. Ona se nejdřív zdráhala, ale bylo vidět, že jí to pomůže.
Prodávat v pultovce to byla radost.
Prodávala jsem pak v obchodech Jednoty v různých vesnicích v okolí, v kantýně cukrovaru v
Němčicích nad Hanou. Když přišly děti, tak jsem uklízela, chvilku jsem i vydávala obědy tady ve škole… Nezapomenutelnou životní etapou, kde jsem potkala skvělé lidi a na kterou moc ráda vzpomínám, bylo zaměstnání ve firmě Vandenberg. Pak jsem se 11 let starala o nemocnou maminku.
Každá práce, kterou jsem v životě dělala, mě bavila. A měla jsem štěstí na lidi. Když jsem dochovala
maminku, přišla možnost jít pracovat do školy ve Vrchoslavicích jako školnice.
Prohlížíme společně rodinné album.
Evička malá holčička, Evička Obručová školačka, Evička při přijímání, fotky z tanečních,
… a dostáváme se k osmdesátým letům.
AP: Jsi rodačka z Doloplaz. Do Vrchoslavic ses v roce 1980 přivdala. Vzpomeneš si na to, když jsi poprvé přišla do Vrchoslavic?
EM: Tak trochu jo. Přijela jsem vlakem do
Němčic, Martin mě čekal na nádraží a šli jsme
pěšky. Okolí jsem moc nevnímala, byla jsem
nervózní z první návštěvy u nich doma. Mar- Vánoce 1989
tin mě představil rodičům a nervozita pomalu
začala mizet. Pak si vybavuju, že jsme seděli
u něho v pokojíku a poslouchali LP Synkopy.
Listujeme dál albem a mě nedá nepokračovat v otázkách z červené knihovny…
Naštěstí svou zvědavost můžu skrýt za zájem čtenářů… Opatrně kladu další otázku:
AP: A kdyby čtenáře zajímalo, jak jste
se seznámili… ?
EM: Ale koho by to zajímalo.
AP: Možná nikoho, ale věřím, že lidé
v dnešní době pořád ještě dokážou ocenit pevný manželský svazek. A ten musí
mít nějaký začátek.
EM: Já nevím, jestli to vůbec někdo dneska pochopí, ale my jsme si ještě měsíc po seznámení vykali…
Po dalších pár stránkách rodinného
alba, když se dostáváme ke svatebním
fotkám, se paní M. pomalu rozpovídá…
Je čerstvou učnicí a sedí s kamarádkou
v Prostějově na nádraží. Představte si teplé
Vánoce 2015
podzimní odpoledne, s listím v korunách stro-
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mů si pohrává vítr a cuchá dívkám do vysoka vyčesané účesy. Sluneční paprsky kreslí na chodník stíny,
a ty se v teplém vánku přemisťují z dlaždice na dlaždici. Jít na peron je ještě čas. Děvčata sedí ve stínu
a probírají čerstvé zážitky ze školy. V tom je osloví cizí mladík s dotazem, jestli mají cigaretu. Odpoví,
že nekouří a pokračují v dívčím špitání. Ani si nevšimnou, že se mladík posadil na vedlejší lavičku.
Když přijede vlak do Nezamyslic, nastoupí Eva i s neznámým hochem do stejného vlaku. A tam se
Martin Mareček, náš záhadný neznámý, ten den podruhé osměluje a dává se s neznámou slečnou
do hovoru. Krajina za oknem ubíhá, rozpačitý rozhovor občas drhne. Martin se ale za dunění pražců
osměluje potřetí a navrhuje slečně Evičce nedělní procházku. Slovo dalo slovo a v neděli se dva mladí
lidé potkávají v Nezamyslicích na nádraží. A nezůstalo jen u jedné neděle. Neděli co neděli se procházeli po silnici z Nezamyslic do Dřevnovic, ve Víceměřicích okolo rybníků a po polních cestách v okolí.
Nedělní procházky se protahovaly a podzimní odpoledne se zkracovala. A tak došlo na první návštěvu v Doloplazech. To už se Martin přiznal, že si tehdy svým dotazem na cigaretu jen chtěl ověřit, že ta
slečna, která ho na nádraží tak okouzlila, nekouří… Pak následovaly tři roky chození, svatba, bydlení
u Marečků u kostela, stavba domu, výchova dětí….
EM: Rodina je to nejdůležitější. Když mi byly čtyři roky, zemřel mi tatínek. Sourozenci byli výrazně starší a tak jsem brzo zůstala sama s maminkou. A právě maminka mi vštěpovala, že nejdůležitější na světě je rodina. Dnes, když už nemám rodiče, ani sourozence, dělají mi radost rozrůstající se
rodiny našich holek. Uzavírá Eva Marečková svoje vyprávění.
AP: Je advent, doba čekání, vzpomínání, rozjímání… Co říct závěrem?
EM: Že přeju všem lidem hlavně zdraví, spokojené rodiny a radost z dětí.
Eva byla dle bible první ženou na světě a dodnes je symbolem života. A tak jak jméno Eva
provází příběh o zrození lidstva, provází Eva Marečková ve Vrchoslavicích zrození nebo obnovení nejrůznějších akcí. I díky jejímu zápalu došlo v posledních letech v naší obci k obnově i
založení některých tradic: průvod na Boží tělo, mše u kapličky v Dlouhé Vsi, biblické hodiny
nebo Vrchoslavické hody a děkování za úrodu.
Za redakci Obecního zpravodaje jí přejeme hodně sil do dalších let, neutuchající nápady,
stálé zdraví a rodinnou pohodu. Děkuji za rozhovor.
AdPa

Z knihovny
Milý čtenáři,
v letošním roce přibylo do naší knihovny 14 nových knih, které jsou opět jen a
jen naše. Je to pestrá směsice knih, ve které lze nalézt knihy od českých autorů, tolik oblíbenou a na vaši žádost koupenou severskou krimi a také tři knihy od Roberta Galbraitha, což je
pseudonym J. K. Rowling – autorky Harryho Pottera, píšící pod tímto pseudonymem knihy pro
dospělé.
Představme si alespoň některé z nich. První v řadě je thriler od švédského dua Lars – Kepler,
Stalker: Před devíti lety byl pastor Rocky Kyrklund odsouzen za brutální vraždu a svěřen do
psychiatrické péče. Z události si nic nepamatuje – od tragické autonehody trpí opakujícími se
výpadky a ztrátou paměti. Ve stejnou dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu vrací do společnosti,
někdo pošle policii video ženy v okně. Následujícího dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita vrahova útoku vyšetřovatele dovede k Rockymu Kyrklundovi. Policii přijde další videonahrávka.
Nikdo nerozumí tomu, co se to děje.
Občasník obce Vrchoslavice
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Nutno podotknout, že knihy od švédského dua Lars - Kepler jsou v naší knihovně neustále
půjčené a je na ně čekací doba.
Dalším tzv. love thrilerem je kniha Zmizelá od americké autorky Gillian Flynn: Zdálo se to
jako ideální manželství. Zdání ale může vražedně klamat... Amy Dunnová zmizela v den pátého
výročí svatby. Nick, její muž, byl po sérii nalezených důkazů obviněn z vraždy své ženy. Prohlašuje, že nic nespáchal, Amiini přátelé a zápisky v jejím deníku tvrdí opak. Kdo má pravdu a kdo
lže? A pokud je Nick nevinný, kam se poděla Amy?
Další lahůdkou je kniha Davida Lagercrantze Dívka v pavoučí síti. Pro ty z vás, kdo četli
kultovní trilogii Milénium, je to vyloženě výzva. Tato kniha je totiž pomyslnou čtyřkou, aneb
volným pokračováním Milénia. I autor je jiný, protože Stieg Larsen, autor Milénia je bohužel
po smrti. Mikael Blomkvist a Lisbeth Salanderová opět spolu. Časopis Milénium má nové majitele a proslýchá se, že investigativní novinář Mikael Blomkvist je vyhořelý a uvažuje o změně
zaměstnání. Pozdě v noci Blomkvistovi zavolá Frans Balder, přední odborník na výzkum umělé
inteligence. Balder mu sdělí, že pro něj má důležité informace a že se setkal s výbornou mladou
hackerkou, která se podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře zná...
Podle kritiků i názorů čtenářů je tato kniha důstojným pokračováním Milénia.
Poslední zmíněnou knihou je vyloženě kultovní Dívka ve vlaku od Pauly Hawkins: Rachel
dojíždí vlakem do Londýna. Den co den si prohlíží útulné předměstské domky, a když vlak na
chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá se jí pravidelný letmý pohled do soukromí mladého páru.
Postupem času Ráchel začíná mít pocit, že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. Jednoho dne
však zahlédne něco, co jí šokuje. Stačí pouhá minuta, než se vlak dá zase do pohybu, a náhle je
všechno jinak... Krátce na to se Rachel dozví, že se „její Jess“ pohřešuje a rozhodne se přihlásit
na policii a říct, co viděla z vlaku...
O dalších nových knihách se blíže rozepíšu v dalším vydání .
Doufám a věřím, že se vám nové knihy budou líbit a že si do naší knihovny najdou cestu
další čtenáři.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné a klidné svátky plné pohody a splněných přání.
A nezapomeňte, že: „ Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo v ní neumí číst“.
Carlo Goldoni .
Naďa Páclová, knihovnice

Rozsvěcení stromečku
Rok se s rokem sešel a je tu další advent. Občané se po roce sešli před radnicí, aby společně čekali na rozsvícení obecního stromu. V těch, co přišli na 1. Adventní koncert na faru
ještě doznívaly dojmy z koncertu smyčcového kvarteta. Lidí přibývalo, děti se chystaly na svoje
vystoupení.
Určitě znáte to zvláštní brnění, to příjemné vzrušení, které Vám proběhne tělem, když se
blíží slavnostní chvíle na kterou se těšíte? Pozoruju hemžení rodičů a prarodičů ….Stojím pod
obecním stromečkem a představuju si, jak ta ještě vypnutá světýlka se na nás ze stromu dívají.
Celý rok se na ně práší, prší, praží na ně slunce nebo naopak mrznou. Jsou skoro neviditelná.
Jako hvězdy přes den. V listopadu už toho čekání mají akorát tak dost. Pomalu se začínají otřepávat, shazují vrstvu prachu, protírají si oči a rozhlíží se. Nakukují do vitríny před radnicí, snaží
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se vyluštit, jestli už tam visí pozvánka na rozsvěcení stromečku… A dnes přišel jejich den. Sedí
na jehličí, drží se za ruce a dívají se dolů na nás. Některá žárovka, asi milovnice matematiky
počítá, kolik nás tu letos je. Její sousedka je zase přes módu, tak pozoruje jaké čepice, boty a
bundy letos letí. Na druhé větvi odspodu je žárovka meteoroložka. Ta už od rána sýčkuje, že
večer bude pršet a že v takovém počasí ona svítit teda nebude. Ale taky tam budou žárovky,
které mají rády děti a těší se na jejich každoroční vystoupení.
Podaří se letos stromek rozsvítit? Žárovky se určitě těší, až jako každý rok, první adventní
neděli v roce, přijde pan farář zahájí slavnostním slovem advent, požehná stromu, pan místostarosta udělá CVAK. Pak všechny najednou, jak společně objímají stromek a jak se drží za
ruce, tak ten náš krásný vánoční stromek rozzáří.
Přiznám se, že mám trochu trému… Co když se ty žárovky pohádají? Najdou si malicherný
spor a nebudou spolu mluvit? Nebo si jedna jediná z nich řekne, že svítit prostě nebude, pustí
ruku svojí sousedky, tím rozpojí ten jednotný řetěz… Ani se mi nechce domýšlet, coby se stalo.
Procitám ze snění. Ne, to se stát nemůže!
Úplně nahoře je taková hlavní žárovka. Ostatní žárovky si ji zvolili, protože se jim zdála nejschopnější. Žárovková velitelka. A ona všechny malicherné spory ostatních žárovek urovnává.
A právě díky ní se nestane, že by se stromek nerozsvítil. A pokud i my, občané Vrchoslavic se
budeme pomyslně držet za ruce, budeme táhnout za jeden provaz, nebudeme řešit malicherné spory, bude naše obec zářit do dálky, jako ten vánoční strom.
Přišel čas uvést představení dětí. Definitivně procitám ze snění a úvah, dávám slovo paní
vychovatelce Ivě Balákové a děti rozjíždějí svoje letošní představení – Vánoční příběh. Poté
pan farář požehnal obecní adventní věnec a obecní stromek a na stovka párů rukou odměnila
rozsvícený strom potleskem. A na úplný závěr pod rozsvíceným stromem zazpívaly adventní
písničku holky Rubanovy i se svojí maminkou.
AdPa
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Polnička
Polnička je obec se 794
obyvateli v okrese Žďár
nad Sázavou v kraji Vysočina. První písemná zmínka
o obci pochází z roku 1420.
Ve Vrchoslavicích se od jakživa říkalo Polnička ulici za
hřbitovem. První písemná
zmínka o ní je z roku 1831,
kdy ji prameny nazývají
polní úvozovou cestou.
V ten rok se totiž odkoupil
pozemek na zřízení hřbitova.
Dříve to byl vývoz
(úvoz, nebo vévoz). Polní
cesta, která vedla z konce
Vrchoslavic (ano, hřbitov
byl před 100 lety opravdu
na konce vesnice) až do Vitčic, lemovaná ovocnými stromy, převážně třešněmi.
Pravděpodobně od těch dob byla Polnička Polničkou. Roky ubíhaly, vesnice se rozrůstala, cesty se měnily. Polní cestu čas od času obyvatelé nebo obec vyspravila troškou suti nebo
kamením. Koňské povozy a jízdní kola vystřídaly traktory, motorky a auta. Ke třem rodinám
obývajícím Polničku v sedmdesátých letech minulého století přibyly dvě družstevní bytovky
a postupně přibývaly garáže. Polnička ale pořád zůstávala trochu lepší polní cestou.
Až letos, když se na Vrchoslavice usmálo štěstí a v srpnu 2016 se rozhodlo, že Polnička díky
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, může dostat nový kabát.
Podmínky dotace udávaly závazný termín dokončení 31.12.2016. V srpnu vypadalo docela reálně termín dodržet. Oprava ale znamenala uzavření celé ulice, přerušení veřejného
osvětlení, zrušení chodníků… Nikdo netušil, jaké bude v podzimních měsících počasí. Navíc
na podzim Polničku čekaly tradiční, nebo dlouho plánované akce: hody, Strašidlení a Dušičky. Všechny souvisely se hřbitovem, nebo jeho okolím. I myslivci svoji sezonu zakrmování
zvěře a honů nemůžou přesunout na jiné období. A v neposlední řadě v ulici garážuje několik desítek aut, jejichž majitelé museli řešit náhradní parkování. Všechno to byla omezení,
problémy a trable znepříjemňující život. Ale po obyvatelé Polničky byli odhodlaní tato příkoří snášet.
Konec odřeným podpatkům na lodičkách. Konec zaprášeným autům a zabláceným botám.
Konec rozbitým kolenům plným prachu a kamínků. Konec smyků na kole s gejzírem odlétajících kamínků, konec oblakům prachu za každým projíždějícím autem. Konec…. Polničky? Ne,
to určitě ne. Polnička vstoupí do roku 2017 s novou vizáží, ale pořád zůstane tou naší klidnou
Polničkou, ulicí za hřbitovem, kam se dá jít na fantastickou procházku.
AdPa

16

Občasník obce Vrchoslavice

SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
rádi by jsme Vás seznámily v tomto předvánočním čase s činností našeho sboru za uplynulých pár měsíců.
Naše týmy uzavřely jejich sportovní sezónu, která v letošním roce byla opět úspěšnější než
ta loňská(jak z pohledu dětí tak z pohledu dospělých). Sezónu definitivně uzavřely sledováním
největších závodu v České republice - Memoriál V. I.Lenina v Širokém Dole - letos nám bohužel
štěstí už v tak přeplněné startovací listině nepřálo, věříme ale, že příští rok budeme mít o to
více štěstí.
24.09.2016 v areálu Zamlýní náš sbor uspořádal před hodové odpoledne, v rámci kterého
jsme společně oslavili 50. výročí naší CAS-25 tedy Trambusu „Matýska“. Připravili jsme ukázky
požárních útoků a soutěže pro děti a dospělé. Velkou atrakcí byl skákací hrad pro děti, který
sponzorsky zapůjčila firma Navos, s.r.o. , které ještě jednou velmi děkujeme. Díky vydařenému
programu, bohatému občerstvení a hezkému počasí se této akce zúčastnilo asi 150 lidí z naší
obce i okolních vesnic.
02.10. 2016 v rámci hodové mše bylo požehnáno naší CAS-25 k 50. výročí, při té příležitosti
jí pan farář popřál mnoho dalších úspěšných let a ať slouží tak dobře jako doposud.
22.10.2016 od ranních hodin proběhl sběr železného odpadu a vysloužilého elektra. Velmi
děkujeme všem, kteří nám tímto způsobem přispěli na naši činnost, kterou každoročně děláme. Velmi si toho vážíme.
Na závěr letošního roku Vás všechny zveme na naši každoroční Štěpánskou zábavu pořádanou 25.12.2016 v naší sokolovně od 20 hodin. Můžete se těšit a to hned na několik kapel!
VESNIČANI Rock, Guns n´Roses revival a Farao. Věříme, že Vás tahle změna potěší a přijdete se
za námi odreagovat od každoročního vánočního shonu.
Za jednotku požární ochrany:
Jednotka proškolila dalšího člena na používání dýchacích přístrojů při zásahu. V současné
době provádí každoroční údržbu techniky a zazimování.
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Závěrem článku bychom rádi všem našim členům, příznivcům a obyvatelům naší obce
chtěli popřát krásné prožití svátků Vánočních a šťastný Nový rok bez úrazů, nehod a požárů.
Představitelům naší obce děkujeme za celoroční podporu našeho sboru a jednotky požární ochrany.
Věříme, že spolupráce bude pokračovat i v letech nastávajících.

Připravované akce sboru:
25.12.2016 Štěpánská zábava - Vesničani Rock, Guns n´Roses a Farao
11.02.2016 Vepřové hody
11.03.2016 Tradiční hasičský ples s kapelou BENE
13.05.2016 O pohár starosty SDH a Memoriál Vladimíra Novotného - místní hřiště
16.06.2016 Noční závody v požárním útoky - místní hřiště
členové SDH Vrchoslavice

TJ Sokol Vrchoslavice
Vážení příznivci TJ Sokol Vrchoslavic,
i letos bych vás chtěla informovat o akcích, kterých jsme se zúčastnili s našimi dětmi v rámci
sokolských aktivit.
Jako každý rok byly naše děti na plavání, gymnastice i atletice. A vedli si velice dobře.
Na plavání získal Kamil Šaček 2. místo. Na gymnastice sice moje děvčátka žádnou medaili
nezískala, ale umístila se velice dobře a já jim moc a moc děkuji za snahu o co nejlepší výsledky.
Ella Kubalová, Bětuška Rubanová, Iša Zmeškalová, Klárka a Kačka Handlovy a děvčata z Nezamyslic Dáda Halousková a Veronika Plevová, odvedly kus poctivé práce.
V atletice získali Lenka Cypriánová, Tomášek Fialka a Tomáš Pleva všichni 1. místa.
Další akcí byl i letos tábor na Ptenském Dvorku. Počasí nám přálo a tak si děti i rodiče užili
jak bazénu, tak i vycházek. Tábora se účastnilo sedm větších děvčátek a tak Evča Zmeškalová
za pomoci Jarky Adamcové vymýšlela pro děti hry, vycházky, hledání pokladů a večerní stezku
odvahy. Bylo to super zakončení tábora.
Jednou za rok pořádá ČOS (Česká obec sokolská v Praze) plavbu parníkem po Vltavě. Z
každé župy mohou jet čtyři děti. Letos tuto možnost dostala i naše jednota. Týden před odjezdem jsem se na ČOS dotázala, zda náhodou nejsou volná místa. Ukázalo se, že telefonát
se vyplatil. Bylo volná ještě dvě místa a tak jsem vyrazila s Bětuškou Rubanovou, Karolínkou
Potáčovou, Kubou Handlem, Tomáškem Fialkou a holkama Handlovýma do Prahy. Náklady
na výlet hradila Župa Prostějová s přispěním TJ Sokol Vrchoslavice. Za což patří oběma velký
dík.
Pro děti byly nachystané atrakce od nafukovací lezecké stěny přes trampolínu s kšandama,
vláček s průvodcem, gymnastický pás, nafukovací dráhu s překážkami až po dvouhodinovou
plavbu parníkem po Vltavě. Vše bylo zakončeno večeří na hotelu Kampa. Pro děti to byl velký
zážitek.
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V říjnu se rozjelo cvičení v sokolovně. V pondělí máme gymnastiku pro děvčata (4 malá a 8
velkých děvčat). Po gymnastice pokračuje cvičení aerobiku s Jitkou Svozilkovou.
V úterý chodí cvičit předškoláčci a rodiče s dětmi, po nich občas přijdou školáčci. Ale zkoušíme nově rozjet cvičení rodičů s dětmi, zatím je jich málo. Cvičení má Martina Bačková.
Ve čtvrtek se pokouší Lucka Špačková (roz. Kroupová) rozjet cvičení rodičů s dětmi s tím.
Věříme, že se do her zapojí i rodiče.
Příští rok by měly začít nácviky na slet. Rodiče s dětmi mají opravdu pěknou skladbu. Přála
bych si, aby se líbila i maminkám. Věřím, že je nadchne a dají se s radostí do nacvičování. Cvičení pro radost je přece to, co chceme učit i naše děti. A pokud se dostaví ještě i potlesk a ocenění
publika, je to ta nejlepší odměna na světě. Každý, kdo nacvičí skladbu a veřejně s ní vystoupí,
má obdiv nejen můj, ale všech lidí kteří ví kolik úsilí, píle a poctivé práce se za několikaminutovým vystoupením skrývá.
Lucka si vzala za úkol oslovit další maminky. Kdo máte zájem se o skladbě vědět víc, zeptejte se jí. Bylo by dobré, kdyby se naše sokolská základna trochu rozrostla. Každoročně se stává,
že se najde jedinec, který se rozhodne nezaplatit členský příspěvek a pak ho musíme z členské
základny odhlásit.
Tak pro dnešek je to ode mne vše. Přeji všem klidné a pohodové svátky a v novém roce
hodně zdraví a spokojenosti.
Broňa Žáčková, cvičitelka

Výsledková listina
TJ SOKOL Vrchoslavice 1946
1.B.třída skupina A
Zápasy

Výhry

Prohry

Skóre

Body

1.

Dub nad Moravou

14

11

3

35:14:00

33

2.

Němčice nad Hanou

14

12

2

30:17:00

33

3.

Újezdec

14

10

4

36:20:00

29

4.

FC Želatovice „B“

14

10

4

32:19:00

29

5.

Sokol Ústí“B“

14

8

6

30:26:00

25

6.

Kojetín - Kovalovice „B“

14

8

6

29:29:00

22

7.

Horní Moštěnice

14

7

7

28:28:00

22

8.

1. FC Viktorie Přerov

14

5

9

25:28:00

18

9.

Sokol Tovačov

14

6

8

23:30

18

10.

Klenovice na Hané

14

6

8

21:25

17

11.

FK Troubky

14

5

9

23:34

16

12.

Vrchoslavice 1946

14

5

9

27:30:00

15

13.

Sokol v Pivíně

14

3

11

24:36:00

10

14.

Haná Nezamyslice

14

2

12

16:43

7
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Vrchonet
Zdravíme všechny naše příznivce
Těm, kteří sledují naše webové stránky neuniklo, že jsme v listopadu zprovoznili dva nové
vysílače. První 12.11.2016 v Tvorovicích a pár dnů na to 24.11.2016, jsme spustili nový vysílač
na Dřínově.
V minulém měsíci také proběhly rekonstrukce na několika našich vysílačích. Došlo ke kompletní výměně technologie na vysílači Mořice dálnice, Němčice panelák, Dlouhá Ves zastávka,
Dlouhá Ves konec a vysílače Němčice policajti. Celkové náklady na obnovy technologií na těchto vysílačích se vyšplhaly na cca 160 tis. Kč.
Pro naše členy jsme v říjnu uspořádali Paintballové odpoledne ve Vyškově. Sobotní odpoledne si užili jak mladí, tak dospělí a podařilo se nám společně hezky vyřádit.
Další plánovaná akce bude valná hromada, která proběhne jako obvykle v zimních měsících a tímto zveme všechny naše členy.
Za team Vrchonetu Jan Zimen

Zahrádkářské okénko
Na konci roku je zvykem jaksi bilancovat, hodnotit. Naši zahrádkáři letos nezaháleli a mají
za sebou úspěšný rok, kdy uspořádali několik akcí pro své členy.
Na jaře proběhla výroční členská schůze a byla vyhlášena výtvarná soutěž „Rozkvetlá zahrada“, do které se zapojilo hodně místních dětí, navštěvujících zdejší ZŠ, dále pak děti ze ZŠ
Němčice n. H. a blízkého okolí. Nejlepší malíři byli vyhodnoceni a byly jim předány hezké ceny.
Podíleli jsme se na velikonoční výstavce na faře, jejíž součástí byla i výstavka výtvarných
prací dětí.
Někteří naši zahrádkáři byli přítomni i u prořezávání stromků a brigádách na místní faře.
Dne 14. září byl uspořádán výlet pro členy i nečleny ČZS, kterého se zúčastnilo 16 výletníků. O pěkné fotografie z této akce se postarala paní Jagošová.
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Na přelomu září a října se
v sokolovně v rámci hodových
akcí konala i výstavka výpěstků
našich zahrádkářů, při jejíž organizaci a materiálním zajištění
pomohli zejména manželé Vránovi, ukázky plodů své zahrádky dodali i mnozí další.
Závěrem bych chtěl všem
členům naší organizace, kteří
se jakkoli zapojili do akcí našeho malého spolku, poděkovat
za aktivitu a přízeň, popřát jim
hodně úrodný příští rok a to nejen na zahrádce, ale i v každodenním životě. Všem občanům
naší obce popřát hodně zdraví
a štěstí. A pokud by kdokoliv
z Vás měl zájem stát se v nastávajícím roce našim novým
členem, rádi ho mezi sebou přivítáme.
Za výbor ZO ČZS Vrchoslavice
Viktor Vlč

Občasník obce Vrchoslavice
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Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
Rok 2016 byl pro naše myslivecké sdružení v nejen v duchu mysliveckém, ale i
oprav. Samozřejmě jsme uspořádali i akce tradiční:
23.4.2016
Svod mladých psů v Mořicích v sokolovně za účasti 31 loveckých psů
4.6.2016
Dětský den moderovaný Tomášem Brabcem na hřišti ve Vrchoslavicích
17.9.2016
Zvěřinové hody ve Vrchoslavicích v myslivecké chatě
V červenci na myslivecké chatě proběhlo několik brigád. Na střeše jsme nejdříve natřeli
trámy přípravkem proti červotoči, pak jsme ji pokryli novým plechem. A následovala oprava
fasády. Vše se mohlo uskutečnit za finančního přispění Olomouckého kraje a OÚ Mořice a OÚ
Vrchoslavice. Za což všem jmenovaným děkujeme. V podzimních měsících se dodělala dlažba
před chatou. Velký dík za pomoc při této akci patří obci Vrchoslavice.
Naše sdružení, které má 14 členů, letos naplánovalo tři hony. Jeden na bažanty, druhý na
bažanty a zajíce a poslední čistě na zajíce.
Závěrem chceme popřát všem čtenářům klidné svátky a do nového roku hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Předseda MS František Vozihnoj

Farnost Vrchoslavice
Rok 2016 vrchoslavické farnosti v heslech:
Leden

Tříkrálová sbírka
Mše v nové zimní kapli
Únor
Žehnání svíček na Hromnice
Archeologický průzkum zahrady
Březen Velikonoční výstava na faře spolu s ČZS
Konec půstu – hostina na faře
Duben Čistění okapů na kostele
Zahájení rekultivace farské zahrady
Květen Boží tělo
Advent na faře
Májové pobožnosti u kapličky v Dlouhé Vsi
Červen Mše u kapličky v Dlouhé Vsi
Září
Farní pouť do kláštera Želiv s návštěvou klášterního pivovaru, do kláštera Rajhrad
Hodová mše, žehnání hasičského auta, ochutnávka domácích chlebů
Zahájení biblických hodin na faře
Říjen
Farní pouť na svatý Hostýnek
Ukončení rekultivace farské zahrady
Listopad Dušičková pobožnost na hřbitově
Žehnání adventních věnců v kostele
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27.11.2016 byl na faře zahájen advent výstavou sbírky betlémů pana Květoslava Černého
z Němčic nad Hanou a starých pohlednic pana Františka Riegla z Kojetína. V patře farníci uspořádali prodejní výstavu ručně vyráběných vánočních drobností. Výstavy probíhaly i druhou
adventní neděli 4.12.2016.
Součástí adventu byly i dva koncerty. První neděli posluchači vyslechli skladby v podání
Wedding quartet a druhá neděle byla v duchu houslového Duo Archetti.
Farnost děkuje všem kteří v roce 2016 přiložili ruku k dílu na farské zahradě. Všem, kteří
pomohli nebo přispěli na obou výstavách na faře. A také všem, kteří se zajímají o dění v naší
farnosti.
Farníci
Slovo faráře
Milí obyvatelé Vrchoslavic,
byl jsem osloven redakcí časopisu, abych napsal zamyšlení nad obdobím, kterým v těchto
dnech proplouváme. Je to doba adventní, která nás má připravit na vánoce. První nedělí adventní jsme vstoupili do nového církevního roku. Většina naší společnosti začátek tohoto roku
vůbec nevnímá nebo ani netuší, že nějaký církevní rok existuje. Za to, když začíná nový občanský rok, ten je vnímán většinovou společností velmi silně. Kolik skleniček alkoholu je vypito
na jeho oslavu. Kolik zazní novoroční přání a předsevzetí, kolik bilancování. Jaký je tedy rozdíl
mezi začátkem církevní a občanského roku?
Na konci občanského roku člověk bilancuje skutečnosti hmotného rázu, finance, majetek, svou vizáž, apod. Ale na konci církevního roku křesťan hledá odpověď, jestli rostl a
rozvíjel se v duchovním rozměru svého lidství a snaží si uvědomit, jestli ho všechny ty doby,
kterými prošel (adventní, vánoční, postní, velikonoční), slavnosti a svátky, které prožil během
církevního roku, posunuly blíže k Bohu a k lidem a ptá se, jak se podepsali do jeho života.
Jestli jimi jen projel, jako když projíždíte autem a jste za volantem a moc okolí nevnímáte
anebo jestli dokázal jimi projít, vytěžit z nich co nejvíce. Jestli za ten uplynulý církevní rok
rostl více v lásce k druhým lidem, omezil své zlozvyky a naopak rostl v dobrých návycích,
jestli se stal pro svět více radostný a stravitelnější. Jednoduše řečeno jestli se stává pro druhé
více radostí nebo bolestí.
Nový církevní rok začíná novým očekáváním tzv. adventním obdobím. Doba adventní má
dvojí ráz: je to doba přípravy na slavnost Narození Páně, v níž se připomíná první příchod Božího Syna k lidem, který se uskutečnil ve skrytosti a v chudobě chléva a zároveň dobou, kdy se
touto vzpomínkou srdce zaměřuje k očekávání druhého Kristova příchodu na konci časů, kdy
má přijít ve své slávě.
Advent je na prvním místě dobou radosti a těšení se nikoliv dobou nervů a honění se. Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, kolikrát se ještě vyspinkají,
než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby bylo po svátcích – to zas bude blázinec.“ Vypozoroval jsem, že jsou to hlavně ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce spojená
s přípravou svátků. Slavit je umění, kterému se člověk musí naučit. Dětská spontaneita, s níž
jsme slavívali Vánoce, v člověku nezůstává. Slavení má svá pravidla a svůj řád. Naše sváteční
dny jsou vrcholem a plodem našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není
posvícení právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě našich
všedních dnů. Kterýkoli svátek je dnem, který je jakoby vynesen nad rovinu všedních dní. Je to
den klidu, kdy můžeme radovat se z toho, co nám přináší.
Občasník obce Vrchoslavice
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Ovšem umíme dnes ještě vůbec světit svátky? Dříve pro většinu lidí byla neděle posvátným dnem v týdnu, kdy si lidé oblékli nedělní šaty, šli do kostela, kde slyšeli Boží slovo. Jejich
duše byla povznesena k Bohu, uvědomili si svou důstojnost. A dnes pro mnohé lidi je neděle
bohužel pracovním dnem a skoro se vytratil rozdíl mezi všedností a slavením. A to se promítá i
do všech ostatních svátků ať už církevních nebo světských. Nemusím do práce, tak mohu dělat
doma. Následky takového uvažování se promítají negativně do hodnotového žebříčku člověka. Častokráte věci jsou pro některé lidi více než vztahy, vlastnění věcí je povýšeno nad vztah.
Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost
času. To neznamená dohánět všechny resty, či svátky prospat. Svátky nejsou dny lenosti, jsou
to dny pro jinou činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi,
hrát si, číst si, jít na procházku, zkrátka být spolu. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu. Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy
zvrtne jinak: návštěva se omluví nebo přijde pozdě, chytneme chřipku apod. Nechtějte řídit
Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi.
A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se můžeme radovat z radosti těch, které
jsme učinili šťastnými. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše. Nestačí, když napečeme
hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a
větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí!
Svátky potřebují ještě jinou přípravu VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE…Vánoce jsou
svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Víme přece, že se Kristus narodil v
chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí.
Podstatné však je, že vůbec nevadilo, že místem narození Ježíška byl chlév, chcete-li stáj, protože
byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě
zářila tři srdce, nejen Kristovo. Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit,
tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Ježíše. Je třeba hledat cestu k lidem okolo
nás, neboť tato cesta pro množství práce velmi rychle zarůstá a pak přijde i tichá radost a pokoj.
V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě proto radím omezit vnější přípravy, které ještě výší požadavky na výkon a zrychlí tempo našeho života.
Máme-li se o Vánocích zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit. Jedeme, jak se dnes
říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý
náraz. Vánoce pak budou pociťovat jako cosi cizího a rušivého. Podobně jako náhlou změnu.
A na závěr mého zamyšlení mi dovolte poslední pohled na období adventu. Advent je podobný jako cesta na vrchol hory. I tam se dá dostat různými způsoby. Většina lidí dnes volí nejpohodlnější způsob lanovkou, je to bez námahy a člověk je na vrcholu za několik minut. Ovšem
radost z dosažení vrcholu nebývá moc velká. Druhý způsob, jít pěšky, ten už vyžaduje přípravu,
snášení náročnosti, která je s cestou spojena, ale radost z toho, že jsme to zvládly, stojí za to
a trvá dlouho. A konečně ten nejtěžší způsob je lézt po příkré straně hory, učit se důvěřovat
tomu, kdo mě jistí. Takový způsob je sice nejnamáhavější, ale přináší nejvíce. Stejně i adventem
mohu pouze proletět, aniž bych si uvědomil, že vůbec je, pak ale vánoce moc radosti nepřinášejí nebo mohu zvolit přípravu tvrdou, snažit se odstranit ze svého života co tam být nemá,
najít cestu k lidem i tam, kde už jsem to před tím vzdal. Ovšem výsledek přináší trvalé plody.
Přeji vám i sobě, aby se vánoce po dobré adventní přípravě stali pro nás skutečně svátky, kdy
se nás dotkne Bůh a my budeme jeden k druhému blíž.
P. Tomáš Strogan, Váš farář
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Či só hode? No přece naše
Hody,
vzpomínková
slavnost na posvěcení kostela u příležitosti svátku jejího patrona. Tím patronem
je v případě Vrchoslavic
archanděl Michael.
Dříve se na hody sjela
široká rodina. Gruntovalo
se, peklo a vařilo. Děti dostávaly od příbuzných peníze na kolotoče, v sobotu
šla celá dědina na hodovou
zábavu a v neděli odpoledne na fotbal. Takto vypadaly
hody v druhé polovině minulém století, kdy světské
radovánky převážily nad
duchovními. Nedělní oběd
byl ve znamení pečené
husy nebo kachny, odpolední svačinka byla převážně
v duchu smažených dobrot
a na večeři hosté dostali
studenou masovou roládu
nebo podobnou dobrotu.
Hody se staly větší příbuzenskou návštěvou. Na hodovou mši chodilo čím dál méně lidí, zmizely kroje, zapomínalo se na duchovní podstatu hodů.
I tyto tradice velké rodinné hostiny, společné zábavy a procházky na fotbal nebo kolotoče
jsou bohužel nenávratně pryč. Úklid si hospodyňka doma zorganizuje tehdy, kdy jí to vyhovuje. Dobrého jídla a cukroví máme dost po celý rok a světských radovánek si naše děti můžou
užít v zábavních parcích, nákupních centrech či kdekoli jinde do syta.
Proč tedy organizovat hody?
Když se najde pár nadšenců, kteří strhnou svým zápalem ostatní a myšlenku hodů společně dotáhnou ke zdárnému konci, pak je odpověď na tuto otázku jasné. Protože je nádherné,
když si dokážeme pořád ještě sami udělat hody, sami se pobavit a užít si tu atmosféru svátečního dne.
A tak ve Vrchoslavicích v první říjnový víkend po delší době opět ožila tradice vesnických
hodů.
Už od půlky týdne v centru obce u sokolovny stály kolotoče. V pátek se v hospůdce Pod
lípou začalo grilovat, v sobotu se na Motorestu podávaly jehněčí speciály z obecních oveček a
k tanci i poslechu hrála harmonika.
Občasník obce Vrchoslavice
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Hlavním hodovým dnem byla neděle. Mše v kostele sv. Michaela začala v 10,15h. Její součástí bylo poděkování za úrodu. Oběti (košíky naplněné ovocem, zeleninou, medem, vínem a
chlebem) letos k oltáři přinášeli mladí hasiči. Po skončení mše pan farář požehnal hasičskou
stříkačku CAS 25, protože letos je to už padesátý rok, co pomáhá zachraňovat životy a majetek
lidí. Shromáždění uniformovaných hasičů a jejich nástup před kostelem, dodal závěru mše ještě slavnostnější ráz.
Odpoledne velký sál sokolovny zaplnili diváci a nechali se bavit Divadelním souborem Na
štaci a jejich představením „Ani o den dýl“. Po představení hodovové odpoledne pokračovalo
koncertem skupiny „Tak určitě“.
Po oba dva víkendové dny si mohli hodovníci prohlédnout výstavu fotografií v přísálí sokolovny, kterou doplnili místní zahrádkáři o výstavu svých výpěstků. V neděli byl k ochutnávce
i pečený čaj, zeleninové pomazánky a nejrůznější marmelády. Takovou rebarborovou marmeládu, nebo lilkovou pomazánku, většina návštěvníků jedla poprvé. A největším hitem byla pečená špagetová dýně.
Farnost Vrchoslavice ve spolupráci s obcí uspořádala ochutnávku domácích pečených
chlebů. Pět místních odvážných pekařek přineslo svůj upečený chléb. Návštěvníci ochutnávali
a poté hlasovali, který z nich bude letošním Hodovým chlebem. A tady jsou výsledky:
Hodový chleba 2016
Výsledky ochutnávky chleba konané u příležitosti hodů
1.
Chleba bylinkový
Eva Bašková
36 hlasů
2.
Chleba hodový pivní
Jaroslava Kvasničková
26 hlasů
3.
Chleba podmáslový
Alena Kolářová
20 hlasů

4.
Chleba pšenično/žitný se semínky
Martina Bačková
15 hlasů
5.
Rychlý chleba z polotovaru z Lidlu
Adéla Palíšková
13 hlasů
Hlas udělilo celkem 110 ochutnávačů.
Všechny chleby byly do posledního drobečku snědeny.

V minulém čísle Obecního zpravodaje byla vyhlášená čtenářská soutěž. Na otázku „Co znamenala čísla 1 – 6 vyražená n a bochnících chleba?“ odpovědělo 12 čtenářů a návštěvníků
ochutnávky.
Správná odpověď zní: Jednalo se o označení dne v týdnu, kdy byl chleba pečený. 1 =
pondělí, 2 = úterý atd… Správně odpovědělo 11 soutěžících. Výherkyní byla vylosována
Jarmila Barnetová. K výhře (5kg směsi na pečení chleba z Věrovan) přidává redakční tým
gratulaci.
Hody skončily, kolotoče odjely, výstava je uklizená…Zůstaly vzpomínky a dobrý pocit
z obnovené tradice. Vždyť hody jsou přece naše!
AdPa
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Strašidla si po roce dala dostaveníčko ve Vrchoslavicích
Úderem čtvrté hodiny podvečerní se v mnoha vrchoslavských domácnostech začala z maminek, tatínků, ale i babiček nebo větších dětí, stávat strašidla. Nebyla to ale obyčejná strašidla, byla to parta úžasných bytostí, které lemovaly téměř dva kilometry dlouhou trasu plnou
strašidel během akce, kterou na 27. října připravil pro děti Dům dětí a mládeže ORION ve
spolupráci s obcí Vrchoslavice a TJ Sokol Vrchoslavice a SDH Vrchoslavice. Tuto podzimní akci
s „helouvínským“ nádechem připravují nadšenci několik měsíců.
Na startu se už před pátou hodinou tvořila nekonečná fronta, která však díky úžasným
startovacím strašidlům neztrácela optimismus a všichni účastníci se při čekání na svou chvíli
zabavili. Úderem čtvrt na šest, ještě v příšeří, vyrazili méně odvážní odvážlivci na cestu s tím, že
za světla je to lepší… Stejně je tma po cestě do cíle neminula a i oni zažili strašidelná strašidla.
Od hřbitova zadním bořím přes cyklostezku na Mořice, humny zpátky ke hřbitovu a Motorestu,
během dvou a půl hodin putovaly bezmála čtyři stovky dětí a rodičů od světýlka ke světýlku
a potkávaly hezká, hodná i méně hezká a méně hodná strašidla. Projít kolem mnohých z nich
chtělo tedy pořádnou odvahu. S tím se netajili i někteří rodiče po příchodu do cíle.
Pro všechny bylo v cíli – na Motorestě Vrchoslavice – připraveno na zahřátí neuubývající
množství čaje, ale také svařáček nebo párky v rohlíku či gilované klobásky. Komu i to bylo málo,
mohl ochutnat vynikající guláš Pepy Holáska.
Součástí Vrchoslavského Strašidlení je také soutěž ve strašidelných obydlích pro místní
děti. Letošní ročník vyhrála rodina Fialkova a tak si domů odnesli nádherný a výborný dort od
Moniky Obdržálkové. Monika také upekla pro všechny děti a také strašidla strašidelné muffiny.
Strašidelně příjemný čtvrtek se tak protáhl do večerních hodin pro mnoho malých odvážlivců
i díky tomu, že druhý den mohli díky státnímu svátku hezky lenošit. Upřímné poděkování patří
58 strašidlům, která při nízkých teplotách bubala o sto šest, také vrchoslavským hasičům, díky
kterým byla zajištěna bezpečnost všech účastníků během akce, Základní škole Vrchoslavice za
zpracování fotek strašidelné výzdoby, obci Vrchoslavice a TJ Sokol Vrchoslavice, ale především
všem konkrétním lidem, kteří s akcí každoročně pomáhají u občerstvení nebo při přípravě
a zajištění spousty úkolů.
Eva Bašková

Občasník obce Vrchoslavice
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Novinky z Hospůdky pod Lípou
Hospůdka pod Lípou funguje od září
2015. Kdo sem chodí pravidelně ví, že kromě tradičního Zubra a Starobrna se našim
zákazníkům snažíme nabídku zpestřovat.
V období Velikonoc to bylo pivo zelené, letní grilovačky mohli zapít Březňákem 12°, na
hody Pšeničnou 13° a v listopadu Svatomartinským nepasterizovaným speciálem.
Pro ty, co nechtějí jenom sedět doma
27. 9. 2016 uspořádala Lucka exkurzi do pivovaru Starobrno. Prohlídka byla spojená i
s ochutnávkou a 38 účastníků si ji pochvalovalo.
V sobotu 3.12.2016 proběhl první ročník Mariášového turnaje. Borci z Vrchoslavic
skončili v první desítce, z celkového počtu 12
hráčů. Vítězem se stal Petr Štěpánek z Němčic. Uvidíme, na koho se štěstí usměje v dalších ročnících. Budeme rádi, když se napřesrok zapojí i další talenty na tuto karetní hru.
A nakonec chci všechny čtenáře pozvat na posezení s živou hudbou dne 27.12.2016. Od
20h bude k tanci i poslechu hrát kapela SEM-TAM.
Srdečně zveme.
Marek a Lucka, Hospůdka pod Lípou

Jak jsme čekali na Mikuláš
V sobotu 3.12.2016 se v sokolovně sešlo dvacet nejmenších dětí z Vrchoslavic, aby společně s rodiči a kamarády čekali na příchod Mikuláše. Čekání si zpříjemnili tančením, soutěžemi, básničkami a hrami. Když
pak přišel Mïkuláš, přivítaly
ho děti nově naučenou básničkou:
Mikuláši, přijď dnes k nám,
písničku ti zazpívám.
Nosíš dětem plno dobrot,
můžeš je dát třeba do bot.
Nosíš dárky pro radost,
pro každého jich máš dost.
AdPa
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Pozvánka s ledovou příchutí
Tento hvězdný tým si vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník hokejového derby Vrchoslavice-Mořice. Hvězdy nastoupí ke klání 26.12. 2015 v 15,45 hod na ledě v Prostějově. Odjezd
autobusu pro příznivce je ve 13,30 hod. 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. Po návratu do Vrchoslavic se na motorestě budou prodávat jehněčí
speciality.

KALENDÁŘ AKCÍ VRCHOSLAVICE
2016
19. 12.
22. 12.
24.12.
25. 12.
25. 12.
26.12.
30.12.
2017
25. 2.
únor

Zabíjačka na návsi
Zpívání u stromečku
Půlnoční mše - kostel
Vánoční besídka dětí – kostel
Štěpánská zábava
Hokejové derby Vrchoslavice –
Mořice
Výprava za zvířátky do lesa

Karneval
Filmový labyrint (knihovna, obec)

Občasník obce Vrchoslavice

8. 3.
11. 3.
14. - 17.4.
1. 5.
8. 5.
13. 5.
13. 5.
28. 5.
3. 6.
16. 6.

Posezení k MDŽ
Hasičský ples (BENE)
Velikonoce na faře
Turnaj v kuželkách
Běh osvobození
O pohár starosty SDH (hřiště,9:00)
Memoriál Vladimíra Novotného
(hřiště, 14:00)
Mše u kapličky v Dlouhé Vsi
Myslivecký dětský den
Noční závody v požárním
sportu, (hřiště, 20:00)
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Stalo se před 80ti lety…
Počet dětí narozených v roce 1936:
hoši
dívky
celkem
Vrchoslavice
6
4
10
Dlouhá Ves
3
3
Celkem
9
4
13
Zesnulí v roce 1936:
muži
Vrchoslavice
2
Dlouhá Ves
Celkem
2

ženy
1
2
3

celkem
3
2
5

Sňatky domácích občanů nebyla žádné.
Přistěhovaly se dvě rodiny, přechodně se
přihlásilo 64 osob (většinou služebných u Matulíků, Chorých…)
Odstěhovaly se 3 rodiny (Motal Jan, Horák
Jan a Žoch Jindřich).
Počet osob k 31.12.1936 - 631 osob (Vrchoslavice 463, Dlouhá Ves 168), v obci bylo 146
domů (Vrchoslavice 108, Dlouhá Ves 38).
Spolky jsou v obci jen ty, které zde byly loni.
Jejich činnost jest uvedena v následujícím výkazu:

Spolek

oslavy

přednášky

divadla

besídky

akademie

kursy

koncerty

tan.zábavy
a plesy

Hasiči

-

-

-

-

-

-

-

2

Orel

-

-

1

-

-

-

-

-

Osvětová kom.

-

-

-

-

-

-

2

-

Republik. dorost

-

-

-

-

-

-

-

6

Sokol

-

1

1

-

-

1

-

6

Škola

3

7

2

4

-

-

-

-

Součet

3

8

4

4

-

1

2

14
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Farnost Vrchoslavice a P. Tomáš Strogan srdečně zvou všechny
občany na
Půlnoční mši
Mše se koná v kostele sv. Michaela ve Vrchoslavicích
dne 24.12.2016 v 15 hod
Občasník obce Vrchoslavice
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ČJ pro školou nepovinné
Možná jste zaznamenali, že v září tohoto roku MF Dnes připravila pro čtenáře kurz českého
jazyka: „Naučte se hezky česky, aneb seriál se kterým už chybu neuděláte!“.
Pokud patříte k těm, kteří se dostanou do situace kdy neví jaké i/y napsat, kde udělat ve
větě čárku anebo zaváháte v jiném gramatickém pravidle, tak právě pro Vás chystá knihovna
ve spolupráci v obcí setkání na téma pravidla českého pravopisu.
Přednášejícím bude Mgr. Miloš Mlčoch, PhD. První lekce proběhne v lednu 2017 (všední
den, podvečerní čas) a bude-li zájem ze strany veřejnosti, dočkáme se i pokračování.
Přijďte si osvěžit znalosti které máte, doplnit co neznáte a dovědět se co je nového v pravidlech. A pokud jste ještě školou povinní, jste zváni taky. Zaručujeme, že tentokrát to bude bez
známkování a diktátů.
Na podrobnosti o termínu, místě konání apod. hledejte v knihovně, na webu obce, nástěnce nebo v hlášení obecního úřadu.
Srdečně zve
redakční rada OZ a Naď Páclová

Filmový labyrint
Knihovna Vrchoslavice připravuje pro soutěživé čtenáře ale i milovníky filmu, pro všechny
věkové kategorie i novou soutěž Filmový labyrint.
V neděli 12.února 2017 se na Vás těšíme
Naďa, Tonda a Adéla

Víte, že …
-

15.10.2016 byl zaznamenán přílet kaváků do naší obce
na podzim byly vysázeny hrušky za zahradami na Parganě

Zpravodaj 3/2016 je poslední v tomto roce. Děkujeme všem
stálým, ale i novým respondentům, kteří letos obohatili stránky všech tří čísel Obecního zpravodaje. Děkujeme za přízeň
čtenářům a věříme, že i v příštím roce najdou na stránkách
obecního periodika zajímavé zprávy.
Všem čtenářům přejeme klidné svátky a v novém roce 2017
stálé zdraví a spokojenost.
Redakční rada
Občasník obce Vrchoslavice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2016 se narodily 4 děti:

Ella Sázelová
Marcus Oplt
Soňa Nováková
Stella Vlčová

Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 15. 5.2016.

Opustili nás:

Vladimír Ruban
Lubo Karlík
Alžběta Kellerová
Zuzana Kokiová
Jiřina Kočí
Oldřich Foltýn
Josef Janečka
Ludmila Vlčová
Jiřina Bělašková

Životní jubilea: 70 –
75 –
80 –

85 –

93 –

Jaroslava Hořavová
Marie Svozílková
Pavlína Šrámková
Miroslav Matysík
Josef Šrámek
Naděžda Mičková
Ludmila Kroupová
Marie Svačinová
Otto Hons
Bohumil Mička
Vladimír Řezáč
Jiřina Vystrčilová
Vlasta Zapletalová

K datu 6.12.2016 se do naší obce přistěhovalo 18 občanů, odstěhovalo se 19
občanů, k tomuto datu má naše obec 614 trvale bydlících občanů z toho 118
dětí do 15-ti let.
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Čekání na Mikuláše v sokolovně

Rozsvěcení stromu před radnicí
Občasník obce Vrchoslavice
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Cesta za hřbitovem (Polnička) v roce 2015

Cesta za hřbitovem (Polnička) 2016
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