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OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje.
Pomalu se blíží konec léta a je tady druhé letošní vydání našeho obecního zpravodaje. V tom
prvním jsme hodnotili dvě velké ukončené stavební akce (škola + školka, obecní byty). Taky jsem
vás informoval, že žádost o dotaci na velkou plánovanou akci na opravu komunikace za hřbitovem nebyla podpořena. Byli jsme náhradníky, kteří čekali, zda budou všechny peníze vyčerpány. Dnes, když píšu tyto řádky vím, že se čekat vyplatilo a že na základě úspory finančních
prostředků z průběžně dotovaných akcí byla naše akce „Oprava místní komunikace a jejího
příslušenství v ulici za hřbitovem“ zařazena mezi doporučené k financování v dotačním titulu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016“, kterou vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Předpokládaná hodnota nové cesty byla 2,6 mil. Kč, dotace je max. 50%, ale maximálně
1 mil Kč. Dotace na danou akci musí být vyčerpána do konce roku 2016. Na základě těchto
nových informací schválilo zastupitelstvo přijetí dotace, a následně proběhlo výběrové řízení,
do kterého se přihlásilo 8 firem. Zakázku vyhrála firma Stavby Ondrišík s.r.o., která má podle
smlouvy termín zahájení stavebních prací 19. září. Stavba by měla být hotová nejpozději do
28. listopadu letošního roku. Jedná se o kompletní opravu ulice v délce cca 200m. Celková
plocha nové komunikace, chodníků a parkovacích stání je více než 1300 m2. V ulici bude zároveň s komunikací vyměněno veřejné osvětlení, zrušeno nadzemní vedení sdělovacích kabelů
(telefonu) a opravena dešťová kanalizace. Dále bude pod komunikací po celé délce uložena
chránička pro případné protažení kabelových vedení. V souvislosti se stavbou muselo být poObčasník obce Vrchoslavice
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káceno 8 smrků, které budou nahrazeny lípami nejen v ulici za hřbitovem. Kácení zvládli v rámci výcviku práce s motorovou pilou naši dobrovolní hasiči.
V létě se obci konečně podařilo doplnit autobusovou zastávku pod kostel ve směru na
Němčice nad Hanou. Jedná se o nejvíce využívanou zastávku, kterou nakonec vyrobil na míru
pan Stanislav Oral z Němčic nad Hanou. Dále probíhaly stavební práce ve škole, kde byly namontovány kazetové podhledy a světla do vyučovacích tříd, na chodby a do šatny. Ve škole
i školce byly kompletně přebudovány elektrické rozvaděče, aby mohlo dojít ke změně tarifu.
Školu ještě čeká doplnění vzduchotechnické jednotky, která je již ve výrobě. Letos bychom ještě chtěli doplnit plot s brankou, který bude naše školská zařízení oddělovat od farské zahrady.
Další dvě akce, které bychom chtěli letos zvládnout je projekt na kompletní výměnu veřejného
osvětlení a opravy přečerpávacích stanic naší splaškové kanalizace. U obou akcí jsme ve fázi
projektových příprav. U veřejného osvětlení jednáme se společností CETIN, kdy chceme naplánovat v celé obci přemístění nadzemního vedení sdělovacích kabelů (telefonu) pod zem.
Stejně jako v každém zpravodaji opět děkuji všem, kteří obci pomáhají nejen s úklidem
a údržbou veřejných i soukromých prostranství. Nově bych chtěl poprosit rodiče dětí, kteří už si
hrají bez dozoru, aby své ratolesti poučili o udržování pořádku. V letošním roce jsme pravidelně řešili a řešíme problémy s nepořádkem na cyklostezce za hřištěm, polámané branky a plot
u dětského hřiště, rozježděné okrasné ostrůvky nejen na hřišti. Jedná se o naše děti, z vrchoslavických rodin, které nejen sobě, ale všem ničí naše krásné prostředí.
Závěrem všem přeji, aby si užívali krásné babí léto, těm kteří to ještě nestihli tak pohodovou pozdní dovolenou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Jednání zastupitelstva obce
Jednání zastupitelstva obce proběhla 15. 3., 8. 6., 19. 7. , 24. 8. a 14. 9. 2016
Dne 15. 3. 2016
- ZO vzalo na vědomí Smlouvu o nájmu bytových prostor k domu č.p. 32.
- ZO schválilo, prodat p.č. 740 za cenu 35 Kč/m2.
- ZO schválilo: domovní řád a smlouvu na pronájem bytů č.p. 22, smlouvu na pronájem bytů
č.p. 22, pronájem bytů č.p. 22
- ZO schválilo klíč na rozdělení prostředků spolkům
- ZO schválilo pana Bartošíka členem kontrolního výboru
- ZO schválilo zastupitele Františka Ličku členem a předsedou finančního výboru.
- ZO schválilo přistoupení obce Želeč do Mikroregionu Němčicko, dodatek č.1 k zakladatelské smlouvě Sdružených obcí Mikroregionu Němčicko ze dne 18. 12. 2001, přílohu č. 1 ke
stanovám Svazku obcí Mikroregion Němčicko ze dne 26. srpna 1999, ve znění změny ze
dne 18. prosince 2001 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 26. 6. 2014.
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1
- ZO schválilo smlouvu č.1/2016 o nájmu prostor podle § 2201 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
- ZO schválilo plán rozvoje rodinné politiky obce pro roky 2016-2018.
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Dne 8. 6. 2016
- ZO schválilo, pronájem parcely č. 359 o výměře 365m2 a část p.č. 360 o ploše cca 35m2
v katastrálním území Vrchoslavice 786381 za 320,- Kč/rok s podmínkou výpovědi smlouvy
při nevhodném využívání pronajatých prostor.
- ZO schválilo, pronajmout část parcely č. 310 o výměře 20m2 v katastrálním území Vrchoslavice 786381 za cenu stanovenou dle obecně závazné vyhlášky o místním poplatku.
- ZO schválilo účetní závěrku a hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 3 327,16 Kč.
- ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce ve
výši 2 429 092,85 Kč
- ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly z KHS.
- ZO schválilo smlouvu o zřízení věčného břemene č.:PV-014330038192/001.
- ZO obce schválilo smlouvu o výprose. Zastupitelstvo obce schválilo montáž zastávky vyrobené na zakázku panem Stanislav Oralem z Němčic za 48.158,- Kč.
- ZO schválilo aby byl vlastník p.č. 855 pan Petr Karnet za umístění věcného břemene ve
prospěch obce oproštěn na 10 let od poplatku za stočné.
- ZO schválilo zadat vypracování studie na rekonstrukci veřejného osvětlení.
- ZO schválilo smlouvy pro Myslivecký spolek Vrchoslavice-Mořice, pro TJ Sokol Vrchoslavice
a pro SDH Vrchoslavice
- schválilo OZV č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a současně
zrušilo vyhlášku č. 2/2011 místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- ZO schválilo nechat zpracovat projekt a následně podle něj udělat výběrové řízení na dodavatele a v duchu výše uvedeného návodu (doplnit přečerpávací stanice o měření, vyměnit čerpadla, přidat GSM hlásiče a oplotit) nechat přečerpávací stanice opravit
- ZO schválilo dokončení projektu na budovách ZŠ a MŠ za částku 617tis. Kč a vypsání VŘ na
dodavatele.
- ZO schválilo vybudování zázemí pro zaměstnance s rozpočtem 110.000,-Kč.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4 a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a
Dne 19. 07. 2016
- ZO schválilo, vybrat firmu SV servisní s.r.o. na akci „Doplnění podhledů a úpravu elektroinstalace v ZŠ a MŠ Vrchoslavice“.
- ZO vzalo na vědomí výsledky kontrol OSSZ a VZP.
- ZO schválilo dokončit vzduchotechniku ve škole se společností Faxa-Straka s.r.o.
- ZO schválilo navýšení příspěvku na elektřinu pro školu o částku 68 tis. Kč.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5.
Dne 24. 8.2016
- ZO schválilo, přijmout dotaci z MMR, na dofinancování vzít úvěr podle zákonem předepsaném postupu a pověřilo starostu vypsáním výběrového řízení na danou stavební akci.
- ZO schválilo „DOHODU O NAROVNÁNÍ“ s firmou ALNIO Group s.r.o.
- Návrh zastupitele Oty Honse na schválení smlouvy pro TJ Sokol 1946 - V tomto bodě zastupitelstvo obce nepřijalo žádné usnesení.
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Základní škola
Dne 1. září 2016 jsme zahájili nový školní rok 2016-2017. Začátek školního roku byl slavnostní. Prvňáčky a ostatní žáky přivítala paní ředitelka, pedagogové, p. školnice i hosté - pan starosta
s hospodářkou obce. Slavnostně naladěni byli nejen prvňáčci, ale i jejich blízcí - rodiče i prarodiče.
Do 1. třídy nastoupilo 7 žáků: Čurejová Darinka, Fialka Tomášek, Kalejová Karolínka, Krajčová Maruška, Muller Maťa, Ruban Tomášek a Štugelová Terezka. Celkem je ve škole 34 žáků.
2.r. 14 žáků, 3.r. 5 žáků, 4.r. 8 žáků. 2 žáci dojíždí z Pavlovic a Unčic, ostatní jsou z Vrchoslavic
a Dlouhé Vsi.
Celá naše školička byla na slavnostní zahájení připravena. Krásně vyzdobena a uklizena. Letos
nás uvítaly nově opravené třídy, chodby a šatna. Na rekonstrukci se podílela fi. SV- Servisní, s. r.o..
Akci zaštitoval p. starosta za podpory představitelů obce. Ráda bych všem aktérům, kteří se na
zútulnění a zkrásnění naší školičky podíleli, poděkovala, spolu se žáky a pracovníky školy.
ředitelka školy, Mgr. Vašinová Ilona
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SERIÁL: Lidé, jak je možná (ne)znáte…
Zastupitelka: Eva Bašková (38 let)
Naši milí čtenáři, tento, v pořadí už osmý, díl
seriálu „Lidé, jak je možná (ne)znáte“ je výjimečný.
Poprvé totiž bude na deset otázek odpovídat žena zastupitelka.
Novináři tvrdí, že rozhovor je nejtěžší žurnalistickou disciplínou. Mají pravdu. Ještě těžší je dělat
rozhovor s člověkem, kterého dobře znáte, s deseti
otázkami které se nemění a to všechno v období žní.
Ano, doba léta je pro ředitelku Domu dětí a mládeže
Orion čas, kdy naplno běží letní tábory a je většinu
času mimo domov a prožívá své žně. Proto z původního těšení se na klidný rozhovor při sklence dobrého vína, za letního vrzání cvrčků pod hvězdnou
oblohou a příjemného ženského tlachání, nakonec vznikl rozhovor korespondenční. Dnes ho
můžete číst i díky tomu, že Eva je nejen počítačově zdatná žena, náruživá fotografka, ale taky
dokonalá manažerka. Deset odpovědí na otázky jsme daly dohromady po telefonu a emailu.
Možná ji znáte jako ředitelku, matku dvou šikovných dcer, vedoucí tanečního kroužku, organizátorku akcí pro děti, kulturních a společenských akcí v obci, chovatelku psů, zahradnici, cestovatelku, pekařku dortů… Pohodlně se posaďte, dnes ji možná poznáte jako zastupitelku:
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
EB: Baví mě být prostředníkem mezi lidmi a obcí a mít možnost některé věci ovlivnit.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
Naprosto a zcela upřímně mi vadí žabomyší války v naší obci. Nebaví mě, že se v malé obci
někteří lidé pokouší o vysokou politiku a s ní související intriky a manipulace. Protože o tom by
práce v obecním zastupitelstvu, v obci s 600 obyvateli, být neměla a prostě být nemůže…
AP: Máš nějaký životní vzor?
EB: Nemám jeden vzor. Inspirují mě mnozí lidé, tím, co dokázali nebo cestou, kterou svých
cílů dosáhli. Ráda se nechávám inspirovat zajímavými lidmi.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
EB: Téměř denně mě překvapují naše skvělé holky. Naposledy asi, když jsem se rozhodla,
že pojedeme poprvé na kolech na akci „Na bicyklech Němčickem“ a ony ani neprotestovaly…
Slíbila jsem, že projedeme jen pár obcí, abychom to moc nepřehnaly. Nakonec jsme daly 13 obcí.
Tím mě překvapila hlavně ta mladší.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
EB: Vzhledem k mojí dobrodružné povaze nemám jedno nejoblíbenější místo. Hodně cestujeme po České republice, každý rok jinam, rádi poznáváme nová místa. Ale jsou místa, kam se
ráda vracím – Jeseníky, Plumlov nebo Polná, odkud pochází moje maminka.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
EB: Jako malá jsem opravdu ráda chodila podél řeky Hané, na
obě strany a po obou březích. Často chodím „zadem“ na Zamlýní
právě kolem Hané dodnes. Možná ten klid tam, je mým oblíbeným místem. Naše psí slečna, Bethanka, to tam má taky ráda, tak
chodíme spolu.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
EB: Jednoznačně Forest Gump. To je můj nejvíc nejlepší film,
jak by řekl Forest. Knížek čtu spousty, ale nemám nějakou nejoblíbenější. Baví mě knížky, které se opírají o skutečné osudy lidí, události a místa z minulosti i současnosti. V poslední době jsem četla
několik knih po sobě, popisující životní příběhy lidí na pozadí
druhé světové války. Myslím, že můj zájem zrovna o toto období
v našich dějinách odstartovalo Tvoje dítě „Probuzené vzpomínky“,
za které Ti musím znova poděkovat. Tady bych asi vyzdvihla knížku od české autorky, Kateřiny
Tučkové, Vyhnání Gerty Schnirch, od které se nedalo odejít a přečetla jsem ji opravdu „přes noc“.
AP: Ano, v naší knihovně je na tuto knížku stále pořadník. Už se těším, až dojde řada i na mě.
AP: Kdybys dostala jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávila?
EB: Z našich životů odchází lidé a my to nemůžeme nijak ovlivnit… Určitě by to byl někdo z lidí,
kteří mě toho mohli ještě hodně naučit... Ale nevím, jestli tím úplně odpovídám na tuhle otázku.
AP: Myslím, že tuším, kam míříš.
AP: V čem vidíš smysl života?
EB: V rodině, kterou jsem založila se svým úžasným manželem a v práci, která mě baví a z toho
pramenící spokojenosti. Obecně se snažím vidět smysl ve všem, co dělám.
AP: Životní krédo…
EB: Štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze (Periklés).
AP: Děkuji za rozhovor.

Z knihovny
Přestože léto je časem hlavně cestování a dovolených, musím říct, že návštěvníci
naší knihovny pilně četli i v letních měsících. A to je dobře.
Aktuálně je provozní doba knihovny stále ve středu, je pouze upravený čas od 17,30 do 18,30h.
Čtenáři se můžou těšit, že ještě před Vánocemi přibyde knihovně několik knižních novinek.
Jaké tituly to budou, to se dovíte v dalším čísle zpravodaje.
V současné době knihovna, ve spolupráci s obcí, připravuje novu soutěž. Po úspěchu Literárního labyrintu se v podzimních měsících chystá další soutěž a to Filmový labyrint. Přesný termín
se včas dovíte. Takže, milovníci filmových příběhů, pohádek, soutěživci všech věkových kategorií,
máte se na co těšit!
Naďa Páclová, knihovnice
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
léto uteklo jak voda a my tu máme další vydání našeho obecního zpravodaje. Plynule teda
navážeme na článek z předchozího vydání.
Na okresním kole, které se uskutečnilo 4. 6. 2016 jsem obsadili krásná umístění, konkrétně muži
3. místo a ženy 2. místo. Naši muži opět dominovali ve štafetě 4x100m ve které s časem 64,02 byli
naprosto bezkonkurenční. Od června se nám taky pořádně rozjela naše závodní sezóna, družstvo
mužů letos poprvé začalo běhat na body ligové závody Moravské hasičské jednoty okresu Přerov.
Bohužel štěstí „nováčků“ na ně nesedlo, spíš uteklo někam za humna nebo se raději utopilo v Hané.
Ale i tak po několika nezdarech a nepodařených pokusech se umístili na 15. místě s 43 body. Věříme,
že příští kolo ligy bude vypadat o to lépe. Naše ženy slavily úspěchy na okrskových pohárových soutěžích, kdy opravdu s každé dovezly nějaký ten pohár a cenu. Na soutěžích mimo okrsek i tak velmi
slušně a statečně bojují o krásné pozice. Celkově jsme letos objeli již 28 závodů a to ještě není vše.
Naši veteráni se letos zúčastnili prozatím dvou okrskových soutěží a to v obci Doloplazy a Víceměřice. V Doloplazech obsadili 5. místo a časem 107,31 s. Ve Víceměřicích naše veteránky dosáhly
času 66,9 (5. místo) a veteráni 80,7 (7. místo). V současné době je veteránská mašina PS-8 na opravě
tudíž byla nutnost si na oba závody stroj zapůjčit. Věříme, že s „novou“ mašinou budou mít příští
rok více štěstí.
fotodokumentace z akcí na stránkách rajce.net uživatel baa94
Za jednotku požární ochrany:
Dne 12. 7. 2016 v 20:12 byl vyhlášen poplach pro jednotku dobrovolných hasičů z Vrchoslavic.
Jednalo se o rozsáhlý požár družstva v Pavlovicích u Kojetína. Zasahovaly obě požární cisternová
vozidla CAS-32 i CAS-25. Zajišťovala dálkovou dopravu vody na hašení ohniska. Voda byla dováže-
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na z hydrantové sítě v Němčicích nad Hanou, která bohužel nebyla dostačujícím zdrojem vody, tak
se využila i hasičská nádrž v Pavlovicích, ze které byla voda čerpána a kyvadlově dovážena. Členové
s kurzem nositel dýchací techniky zasahovali i přímo v budově při vyklízení ohořelého nábytku. Celkem zasahovalo 6 jednotek
profesionálních hasičů a 5 jednotek hasičů
dobrovolných.
Dále také čekáme na opravu Renaultu,
která se bohužel zdržela kvůli nedostupnosti náhradního dílu na českém trhu. Oprava
je z větší části financována dotací a doplacena poměrnou částí obcí a sborem.
Co plánujeme do konce roku 2016
• 24. 9. 2016 v areálu Zamlýní oslava
50tých narozenin našeho Matýska
(CAS-25) a odpoledne plné zábavy, těšíme se, že se za námi přijdete pobavit.
• 22. 10. 2016 proběhne v naší obci sběr
železného odpadu a starého elektra,
tradičně od ranních hodin.
• A na konec roku 25.12. Štěpánská zábava v naší sokolovně, letos bude ale
menší změna (věříme, že k Vaší spokojenosti), skupina VESNIČANI ROCK
a FARAO.
členové SDH Vrchoslavice
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Činnost mladých hasičů
Vážení příznivci našeho „mokrého“ sportu, v krátkosti se s Vámi chci podělit o několik málo informací, týkajících se požárního sportu místní mládeže.
V minulém čísle jsme Vás informovali o obrovském úspěchu našich družstev na domácí půdě.
Přestože celou sezonu se pokoušíme tento úspěch zopakovat, obsadit všechna první tři místa se
nám již nepovedlo. Nutno ovšem podotknout, že jednou jsme tomu byli opravdu blízko. Ale vše
popořadě.
Po domácím memoriálu jsme se zúčastnili dalších sedmi závodů. Prvními z nich byly závody
v sousedních Mořicích, odkud se nám podařilo ukořistit dva poháry za třetí místa. Nejprve vybojovali bednu naši nejmladší, tedy „B“ družstvo a poté i starší žáci nezůstali stranou. Zbylá dvě družstva
mladších žáků obsadila desáté a jedenácté místo. Druhý den v Dřevnovicích to nevyšlo a mladší
skončili na pátém, šestém a dvanáctém místě. Starší byli pátí.
Následovaly závody v Kobeřicích a právě zde nám unikl zlatý úspěch. Mladí hasiči z Víceměřic
předvedli nejrychlejší útok a odsunuli nás na druhé, třetí a čtvrté místo. Starší vybojovali také pohár
a to za třetí místo. Následovala soutěž v Lešanech, odkud mladší„Áčko“ přivezlo druhé místo.„Béčko
bylo osmé a starší skončili šestí. Následovala soutěž V Dobromilicích, kde jsme vyšli naprázdno. Zato
Doloplazy jsou nám nakloněny. Po loňském obsazení komletních stupňů vítězů to vypadalo i letos
více než dobře. Družstvo„A“ dosáhlo letos nejlepšího času 18,56 a obhajoba se zdála být blízko. Jenže proti byly Krasice. Časem 17,52 se posunuly do čela soutěže a nic na tom nezměnil ani rekordní
čas našeho mladšího „Béčka“. Ti časem 18,33 vybojovali krásné druhé místo a „Ačku“ tak zbylo místo
třetí. Starší skončili čtvrtí. Závody ve Víceměřicích vyšly pohárově opět naprázdno.
Do konce sezony nám zbývají ještě dvoje závody a tréninkové časy, kdy mladší „A“ zvládli útok
v čase 16,30 a starší si zapsali své maximum časem 16,80, nám dávají do budoucna spoustu optimismu. Věřme, že jejich zápal pro tento nádherný sport nevyhasne a naše obec se bude moci chlubit
jejich dalšími úspěchy.
Martin Matoušek, vedoucí mládeže

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání obecního zpravodaje informoval starosta obce ve svém úvodním bloku čtenáře o finanční podpoře spolků v letošním roce. V případě T. J. Sokol Vrchoslavice 1946
(fotbal) uvádí následující: 20 tisíc na opravy a údržbu majetku, 15 tisíc na činnost, 15 tisíc na
provoz, 10 tisíc na oslavy 70. výročí fotbalu.
Ve stejném zpravodaji je následně zveřejněn článek naší jednoty, který hodnotí všestrannou činnost spolku v roce 2015 a ve svém závěru prezentuje určitý smutek nad postoji k podpoře fotbalu ze strany vedoucích představitelů naší obce. Ty nejzákladnější teze si zde opětovně, alespoň zkráceně, dovolujeme uvést:
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 poObčasník obce Vrchoslavice
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třebných nákladů na provoz a činnost našeho spolku cca čtvrtinová. V oblasti investiční činnosti (rozvoji, budování a zkvalitnění zázemí na hřišti) je podpora minimální a letos bohužel
nulová. Hřiště jako takové zde bude za nás i po nás a každá investice do jeho technického
zkvalitnění má význam pro další generace našich občanů a členů spolků. Bude jim sloužit mnohem déle, než nám samotným. Zvláštní postoj představitelů obce je však přítomen i v jiných
oblastech. Např. naší žádosti o odklizení stavebního materiálu soukromého stavebníka z veřejné parkovací plochy u areálu Zamlýní, v souvislosti s konáním hudebního festivalu Rockový
mlýn 2016, rovněž nebylo vyhověno.
Pravdivost námi uvedených tvrzení je jednoduše dohledatelná. Výdaje naší jednoty spojené s hlavní (sportovní) činností předpokládá rozpočet TJ na rok 2016 ve výši 225 tisíc korun; celkový příspěvek na činnost našeho spolku pro daný rok byl pak zastupitelstvem schválen ve výši
60 tis. korun (z toho 10 tis. na oslavy výročí fotbalu). Co se týká podpory investiční činnosti, sám
starosta obce uvádí v citovaném přehledu, že část peněz může směřovat na „opravy a údržbu“,
do čehož investice nespadají. V případě zamítnuté žádosti o odklizení materiálu bychom mohli
pokračovat ve stejném duchu.
Na základě našeho článku se část zastupitelů obce rozhodla na srpnovém zastupitelstvu
neschválit smlouvu o přidělení příspěvku pro fotbal v roce 2016, a tím formálně nenaplnit své
vlastní usnesení z březnového zasedání, kde tyto peníze přislíbila. Odblokovat situaci a změnit
toto rozhodnutí může dle slov některých z nich snad pouze naše omluva za zveřejnění článku
a jeho obsah.
Vždy jsme měli za to, že naším posláním je především dobře reprezentovat naši obec na
hřišti i mimo něj a vždy jsme se toto poslání snažili svou prací naplňovat. Pokud má však o podpoře či nepodpoře spolku rozhodovat to, zda chválí či děkuje těm, kteří jsou zrovna u kormidla
(vedení obce), je pro nás nastavení tohoto systému špatné. Zveřejnili jsme kritiku současných
představitelů naší obce, konkrétně pojmenovanou. Nikoliv kritiku obce jako takové, protože ta
je i naše, je nás všech a i její rozpočet a vedení má sloužit všem. Jak se vůbec může objevit názor
jednoho ze zastupitelů, že jsme si dovolili za jejich peníze otisknout jejich kritiku?
Jestliže někdo přestane rozlišovat, co je obecní a co je soukromé. Jestliže bude využívat
moc, kterou aktuálně drží, k tomu, co není v zájmu obce jako celku. Jestliže bude trestat zveřejnění názoru, třebaže je vůči němu kritický. Pak jenom doufejme, že to odnese pouze jeden
spolek…
A ještě krátce k činnosti, které bychom se chtěli věnovat a soustředit se na ni výhradně.
Nový ročník 2016/17 krajské soutěže I. B, třídy jsme zahájili s 19-ti členným kádrem a předsevzetím hrát pohledný kombinační fotbal a umístit se do 6. místa v konečné tabulce. Prozatím
máme za sebou odehráno 5 utkání, z nichž jsme 2 vyhráli a 3 prohráli. Jedno z utkání bylo derby se sousedními Němčicemi, se zájmem sledované příznivci fotbalu z blízkého okolí. V utkání
jsme za 15 minut vedli 2:0, ale potom se náš tým nepochopitelně uspokojil, přestal hrát, soupeř
toho využil a s větší vůlí po vítězství nás nakonec porazil 4:2. Byla to pro nás hořká porážka, ale
musíme sportovně přiznat, že soupeř podal houževnatý a odpovědný výkon a na konci byl
šťastnější.
V sobotu 20. srpna jsme uspořádali turnaj bývalých hráčů za účasti mužstev z Ivanovic,
Dobromilic, Němčic a Vrchoslavic. Turnaj vyhrálo naše mužstvo a po turnaji se zavzpomínalo
na mladé časy.
Ve výboru T.J. Sokol Vrchoslavice 1946 ukončil své působení dlouholetý předseda klubu
a činovník pan Zdeněk Přecechtěl. Děkujeme mu, za vše co pro fotbal doposud udělal a věříme,
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že nám zachová přízeň i nadále jako fanoušek. Svoji hráčskou kariéru ukončil pan Pavel Horák,
který nadále působí ve výboru TJ jako místostarosta. I jemu patří poděkování za přístup k fotbalu a styl hry, který uznávali i naši soupeři.
Děkujeme všem, kdo nás podporují a kteří nám fandí.
výbor T.J. Sokol Vrchoslavice 1946

DATUM
7.8. NEDĚLE
14.8. NEDĚLE
21.8. NEDĚLE
28.8. NEDĚLE
3.9. SOBOTA
11.9. NEDĚLE
17.9. SOBOTA
25.9. NEDĚLE
2.10. NEDĚLE
9.10. NEDĚLE
15.10. SOBOTA
22.10. SOBOTA
30.10. NEDĚLE
6.11. NEDĚLE
13.11. NEDĚLE

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“
PODZIM 2016
UTKÁNÍ
ZAČÁTEK VÝSLEDEK
FK TROUBKY
VRCHOSLAVICE
17:00
2:1
VRCHOSLAVICE
- 1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
17:00
3:2
VRCHOSLAVICE
- TJ SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
16:30
7:2
VRCHOSLAVICE
- TJ SOKOL DUB NAD MORAVOU 16:30
1:3
FK NĚMČICE NAD HANOU
VRCHOSLAVICE
16:00
4:2
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL TOVAČOV
16:00
4:2
TJ SOKOL KLENOVICE NA HANÉ VRCHOSLAVICE
15:30
4:0
VRCHOSLAVICE
FC ŽELÁTOVICE „B“
15:30
TJ SOKOL ÚSTÍ „B“
VRCHOSLAVICE
10:00
VRCHOSLAVICE
TJ SOKOL ÚJEZDEC
15:00
TJ HANÁ NEZAMYSLICE
VRCHOSLAVICE
14:30
TJ SOKOL v PIVÍNĚ
VRCHOSLAVICE
14:30
VRCHOSLAVICE
- FK KOJETÍN – KOVÁLOVICE „B“ 14:30
VRCHOSLAVICE
FK TROUBKY
14:00
1.FC VIKTORIE PŘEROV „B“
VRCHOSLAVICE
14:00

Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
Vážení občané a přátelé přírody,
Začíná podzim a s ním přichází povinnost přikrmovat všechnu zvěř a čekají nás hodiny strávené na brigádách.
Letos jsme si naplánovali další práci na myslivecké chatě a to opravu střechy. Svůj plán jsme
splnili. Novou střechu se nám podařilo udělat hlavně za přispění Olomouckého kraje a OÚ Mořice
a OÚ Vrchoslavice a samozřejmě doplatek byl z poklady našeho MS. Po dokončení střechy jsme
se pustili do fasády. Ta už byla financována čistě z našich peněz. Zbývá už jen třešnička, kzterou
bude vydláždění okolí chaty. To plánujeme ve spolupráci s OÚ Vrchoslavice při opravě cesty.
Dne 4. 6. 2016 jsme již po čtvrté uspořádali dětský den. Jako každý rok se těšil velkému zájmu
hlavně dětí a samozřejmě rodičů, babiček a dědečků.
Přítomné krátce přivítali předseda MS František Vozihnoj a starosta obce Dušan Svozílek. Pak
se ujal slova moderátor Tomáš Brabec a ve stručnosti seznámil děti s programem. Každé dítě
Občasník obce Vrchoslavice
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u vchodu dostalo zdarma lístek.
Po předložení lístku děti dostaly
párek a po celé si mohly vyzvedávat pití a sladkosti. Pro dospělé
bylo také připraveno bohaté občerstvení. Kýta na rožni, klobása
z udírny a široký sortiment nápojů. Po loňském úspěchu zpěváka
Pavla Nováka jsem ho pozvali i letos. Dětem nejen zazpíval, ale připravil jim různé soutěže, za které
dostávaly plyšové hračky a sladkosti. Další atrakcí bylo malování
na obličej a výtečná cukrová vata.
Na dvou stanovištích si děti mohly vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a kuše na papírové zvířecí motivy. Do programu se zapojila
i ZŠ Němčice a ZŠ Vrchoslavice. Obě školy měly připravená zajímavá a poutavá vystoupení. I mladí hasiči předvedli všem své hasičské umění. Některé děti ze školy byly vyhlášeny za výtvarnou
soutěž Rozkvetlá zahrada 2016, za kterou jim byly předány diplomy a ceny. Nakonec se losovala
velká tombola, která obsahovala hračky jak pro malé tak i pro velké děti. Děti i ti nejmenší si odnášely nejen ceny z tomboly, ale i spoustu zážitků z krásného odpoledne.
Poděkování patří sponzorům, kteří přispěli na věcné ceny do tomboly a soutěží a tím přispěli
ke zdárnému průběhu Dětského dne. Děkuji i všem členům MS, kteří se celé odpoledne s maximální trpělivostí věnovali dětem.
Poslední letní akcí kterou naše Myslivecké sdružení uspořádalo pro občany byly zvěřinové
hody. Ty proběhly 17.září 2016 před mysliveckou chatou, která ve svém novém kabátě přivítala
desítky labužníků. K jídlu naše výtečné kuchařky připravily dančí na smetaně, dančí na šípkové
omáčce, kančí kýtu se zelím a srnčí guláš.
předseda MS František Vozihnoj
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Farská zahrada ožívá i díky zahrádkářům
Členové svazu zahrádkářů patří k pravidelným pomocníkům na veřejných brigádách, ale
pomáhají i z vlastní iniciativy. Bez jejich pomoci by projekt Oživlá zahrada nebyl myslitelný.
Farnost Vrchoslavice jim touto cestou děkuje a věří, že do ní zavítají nejen za prací, ale i pro
potěšení. Pomáhali totiž jak s vyklízením křovin, řezáním dřeva, likvidací větví, ale taky se skládáním kompostérů a v neposlední řadě i svojí odbornou radou.
Je sice hezké, že se zasela nová tráva, jsou vykácené náletové křoviny, záhonky jsou upravené a v brzké době se budou sázet i mladé stromky. Ale kam se uchýlí všechen hmyz, který
dřív sídlil v hromádkách kompostu, spadaném listí a pod křovinami? Podobné otázky se možná
honily v hlavách nejednoho člověka. Lidová moudrost praví, že muž má zplodit syna, postavit
dům a zasadit strom. Zahrádkář pan František Vrána má syny dva, jejich rodinný dům neustále
vylepšuje a stromů za svůj život zasadil nespočet. A teď přišel s myšlenkou postavit hotel. Hotel
ve Vrchoslavicích na farské zahradě. A ne hotel obyčejný, ale hotel pro hmyz.
Broukoviště, domeček pro hmyz nebo taky hmyzí hotel je místo určené k usídlení a rozmnožování samotářských druhů hmyzu. Hmyz do vhodného materiálu naklade vajíčka, z nich
se vylíhnou larvy, ty někam (je nutné aby bylo kam) odlezou, zakuklí se a vylíhne se nový dospělý jedinec. Dospělý jedinec nebo larva se živí škodlivým hmyzem a v zahradě pomáhají.
Broukoviště může být upravená stavba nebo jen seskupení nashromážděného vhodného materiálu.
Pan Vrána, je už svým příjmením předurčen k zájmu o přírodu. Jako správný zahrádkář
a ochránce přírody, umístil na svůj balkon krmítko pro ptáky a každou zimu krmí opeřence
z širokého okolí. Má zkušenosti nejen s výrobou ptačích bude, krmítek, ale i s hmyzím hotelem.
Když ho potkáte, jak si pod pergolou z vinné révy před domem vychutnává s manželkou
západ letního slunce slunce, beseda se rychle rozproudí:
„To jednou přiletěl na krmítko i strakapoud. Oklepával krmítko ze všech stran, zkoušel to,
ale v dřevě žádný hmyz nebyl. Potom si sedl a hleděl,“ vypráví svoje pozorovací zážitky. „Jednou
v únoru se zase naproti na jabloni slétlo hejno brkoslavů severních. Vůbec jsme nevěděli co je
to za ptáky. Vyhledali jsme si je s manželkou v atlasu. Hnízdí ve Skandinávii, na Sibiři a Dálném
východě, přes naše území jenom táhnou.
A v zimě se stahují do jižní a střední Evropy. Pak jsme v rádiu slyšeli, že ten rok byl
zaznamenaný výskyt brkoslavů na našem
území po hodně dlouhé době, snad někdy
od dvacátých let minulého století. Máme je
vyfocené, jsou to krasavci,“ pokračuje nadšeně a hladí přitom kočku.
„Sem do krmítka lítá všechno možné zvonek, kos, pěnkavy, sýkorky…,“ doplňuje
paní Vránová, která je taky činnou zahrádkářkou. „A opravdu čas od času musíme
otevřít atlas a hledat, co za nováčka k nám
přiletěl na snídani,“ směje se.
Pan Vrána ukazuje, jaké vyrobil pro farmanželé Vránovi a koupadla pro ptáky

Občasník obce Vrchoslavice
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skou zahradu koupadla pro
ptáky. Podobné budou z hlíny
vyrábět i děti.
„Na ten hmyzí hotel se dá
použit doslova cokoliv. Já jsem
využil zbytky materiálu z balkonu, pár desek, rozměry nikde
předepsané nejsou, tak jsem
vycházel z toho co bylo. Dovnitř
se dají hobliny, kousky starých
cihel, tráva, mech, kousky větviček, sláma. Ale pozor, sláma
musí být dutá. Ne taková, která
už prošla kombajnovou mlátičkou a je zploštělá a pořezaná.
Na stébla slámy jsem si zajel na
pole. Celé to stojí na kamenech,
takže do země se můžou zavrHotel umístěný pod dřínkou na farské zahradě
tat žížaly a stonožky. Ten hmyzí
hotel je obydlí prakticky pro jakýkoliv hmyz. Pro včely samotářky, čmeláky, některé vosy, motýly,
pestřenky, či slunéčka sedmitečná,“ předvádí svůj výtvor autor. „Pokud chceme vyrobit přímo
čmelín, domek pro čmeláky, pak by to měla být spíš budka, rozdělená na chodbičku či jakousi
předsíň a samotné vystlané hnízdiště. Čmeláčí samice je totiž chytrá a potřebuje pro hnízdění pocit bezpečí. Musí projít tunelem nebo chodbičkou aby hnízdiště nebylo přístupné přímo z venku.“
„No a tady dole, v přízemí, tam ještě chybí nacpat listí, protože to je zimoviště pro ježka,“
pokračuje František Vrána. „Na té farské zahradě musí ježci taky být. V naší zahradě je máme.
A jací to jsou mazlíci! Jak jdu ráno otevřít slepicím, něco zafuní a už jednoho vidím, jak si to
rázuje po cestičce. Chodí si na zbytky namočeného chleba do kurníku.“
Příjemné povídání s manželi Vránovými o opylovačích v zahradách, medonosných rostlinách, ježcích a ptácích se protáhlo. Člověk by poslouchal, povídal a na čas úplně zapomíná.
Slunce zatím zbarvilo oblohu za Mořicemi doruda, stíny se prodloužily a já od Vránů odcházím
s pocitem, že svět potřebuje abychom nejen plodili syny, stavěli domy a sázeli stromy…

Jak chutnala tvarůžková zmrzlina
Letošní zájezd zahrádkářů jsme odložili až na září. Ale chybu jsme rozhodně neudělali, protože počasí bylo nádherné.
Navštívili jsme výrobnu tvarůžků v Lošticích, samozřejmě jsme ochutnali tamní dobroty,
koupili si v prodejně sýry a dokonce ochutnali i skvělou tvarůžkovou zmrzlinu. Dalším cílem byl
zámek v Rájci Jestřebí a taky arboretum v Borotíně.
Děkujeme obci za zajištění dopravy a věříme, že i příští rok bude o náš zájezd ze strany
zahrádkářů i široké veřejnosti zájem.
Za výbor ČZS Stanislava Vránová
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Vrchonet
Zdravíme všechny naše příznivce,
Věříme že jste během letní dovolené načerpali dost sil a pořádně si odpočinuli.
Vrchonet během léta ale nezahálel a kromě potřebného odpočinku pro Vás zprovoznil
další, v pořadí už čtvrtou, meteostanici. K meteostanicím v Hrušce, Němčicích a Víceměřicích
přibyla další stanice v Morkovicích. Záznamy jejího měření najdete na našich stránkách www.
vrchonet.cz.
Je stejného typu jako meteostanice na Kozlově. Měří kromě teplot, rychlosti větru, atmosferický tlak, srážky a sluneční osvit. To vše zaznamenává a vyhodnocuje v grafech za 24 hodin,
za týden, měsíc a rok. A od 7.9.2016, kdy byla stanice Na Větřáku zprovozněna, po dnešní den
(16.9.2016) zatím naměřila nejvyšší teplotu dne 13.9.2016 a to téměř tropických 33°C.
A že nejen prací je člověk živ, dovolujeme si Vás pozvat na další akci pořádanou naším
sdružení. V sobotu 8.10.2016 pořádáme výlet do Vyškova na paintball. Sdružení dotuje občerstvení na celé odpoledne a část nákladů na vybavení a střelivo. Věřím, že zájemci už přihlášky
vyplnili a pokud ne, máte poslední možnost na našich webových stránkách.
Za tým Vrchonetu Jan Zimen

Jak ožívala farská zahrada
Projekt „Oživlá zahrada“ vytváří ze zanedbané, neudržované a dříve veřejností nevyužívané
farní zahrady příjemné místo plné zeleně, vhodné pro hnízdní ptáků a místo, kde děti z MŠ a ZŠ
denně uvidí běžný život v zahradě. Od života hmyzu, přes ptáky až po ovocné stromy, keře a byliny.
Projekt počítal se zapojením nejen farníků, ale i rodičů a široké občanské veřejnosti. Což v případě
Vrchoslavic je vždycky velká deviza, že se veřejnost ráda a ochotně zapojí a přiloží ruku k dílu.
Projekt klade důraz na výukový aspekt. Už nyní jsou
připravená napájecí a koupací místa, krmítka a ptačí budky pro hnízdění, broukoviště pro užitečný hmyz. Bylinný
a květinový záhon má taky už svoje obrysy a první rostliny
a výsadba dřevin se po konzultaci s odbornicí naplánovala na vhodnější vláhové podmínky na měsíc říjen 2016.

Občasník obce Vrchoslavice
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Kdo dneska prochází za humny a podívá se na krásně zelenou, posečenou louku už si skoro
nepamatuje, jak vypadala zahrada před rokem, než farnost získala finanční prostředky od Nadace Partnerství z grantu Zelené oázy podporovaného společností MOL.

Farská zahrada o výměře 0,5 ha na západní strana sousedí se zahradami školy a školky,
z jižní strany ústí do polní cesty, východně sousedí se soukromou zahradou a na severu pozemku je brána ústící přímo na náves. Původně sloužila pro farskou kuchyni. Ani v době, kdy budova fary byla loveckým zámečkem, nebyla zahradou okrasnou, ale užitkovou. Byla rozdělena
zdí na část, kde se chovala hospodářská zvířata (dvůr s hnojištěm a hospodářskými budovami)
a na část kde se pěstovala zelenina a ovocné stromy. V době úpadku života farnosti postupně faru opustily farské kuchařky, hospodářské stavby začaly chátrat. Farníci prováděli údržbu
stromů, sekali trávu, ale jak se věkový průměr lidí starajících se o zahradu zvyšoval a síly jim
ubývaly, zahrada pomalu pustla. Asi 90 m2 plochy se stále využívalo pro pěstování zeleniny
(pan Mička a pan Žáček), část pozemku byl hospodářský koutek a zbytek zahrady tvořil zpustlý
ovocný sad, vinohrad, náletové křoviny a zbytky rostlinného materiálu.
Zeď, která dělila dvůr od zahrady byla z kombinace cihel pálených i nepálených a kamení.
Místy se rozpadala, z jižní strany byla porostlá zdivočelým vínem. Zeď měla sice pevné základy,
ale zdivo nedrželo pohromadě, horní část omítky zvětrala, udírna v rohu dvoru se rozpadala.
Hrozilo její zřícení. Nebylo možné likvidovat zeď ručně (nebezpečí úrazů) a neodborně. Proto
odbornou demolici provedla vybraná firma pana Horáka z Křenovic Propal. Stejně tak firma
zajistila odvoz suti a její ekologické uložení.
Projekt Oživlá zahrada v číslech:
Celková částka potřebná na projekt
Částka požadovaná
Částka nadací schválená

149 211 Kč
98 095 Kč
77 000 Kč

Současný stav čerpání financí z grantu:
Práce / materiál

Dodavatel

Srovnání terénu
Propal Kojetín
Demolice zdi
Propal Kojetín
Uložení suti
Propal Kojetín
Faktura celkem
Doprava suti
Propal Kojetín
Osivo travní
Fabišíková
CELKEM proinvestováno k 31.8.2016
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Částka vč.
DPH
11 616
13 120
16 950
5 082
7 875

Fakturovaná
částka

41 686
5 082
7 875
54 643
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Z vlastních zdrojů byly hrazeny náklady na odbornější
práce jako bylo: kácení stromů, zpracování dřeva (náklady
na PHM); zemědělské práce na
založení louky: orba, rotavátorování, bránování; stolařské
práce na opracování materiálu
na budky a krmítka; nákup barev, ředidel, spojovacího materiálu apod..
Velkou podporu má farnost v obci. Využívala se
obecní vlečka, zapůjčili jsme
si obecní nářadí a využilo se
i dřevo z podlah školy na výrobu budek. Ke každé akci obec
pomohla s tiskem pozvánek
a zajistila vyhlášení rozhlasem.
Většina laických manuálních prací proběhla na veřejných brigádách, brigádách
zahrádkářů a farníků. Hodně
drobných prací se udělalo
i díky dvěma akcím pro děti,
v rámci vrchoslavických úterků pro děti.
Za dosavadní pomoc patří všem, kteří přiložili ruku
k dílu velký dík. Nyní nás
čeká poslední velká brigáda.
Předpokládá se, že proběhne 8.10.2016, ale vše záleží
hlavně na počasí a vláhových
poměrech. Zasázíme stromy,
keře, dosází se bylinky, upraví
se plot, pohrabe se listí a uloží
se do kompostérů, instalujeme budky, krmítka a koupadla a snad na závěr bude
prostor i na posezení, opékání
a pár písniček u táboráku. Potvrzený termín brigády zveřejníme opět pozváním rozhlasem a na vývěskách v obci.

Občasník obce Vrchoslavice
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Jak zahrada vypadala před rokem?

AdPa
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Obecní výlet do Křtin
Jednoho dne večer se nás rodiče doma zeptali: „Děti , co kdybychom jeli na obecní výlet do
Křtin?“
Natka a já jsme jednohlasně řekli: “Jo“. Emilka se hned přidala, jen Aďa váhala.
A tak jsme se dne 16.8.2016 vydali před radnici, odkud vyjížděl autobus. Došli jsme sice úplně
poslední, ale místo na nás zbylo. A nastal první problém: Kam dát kočárek. Jel jen malý autobus
a bylo potřeba vzít s sebou dva kočárky. Ale šikovní chlapi si poradili.
Když na kostele odbila osmá hodina autobus vyrazil.
První zastávka byla u arboreta. Tam se oddělila první skupina účastníků zájezdu, kdo chtěl
projít část lesní trasy Šnečka Krasíka, pokračoval autobusem do Rudic. V této skupině jsem byl i já.
Začali jsme v Rudicích. První zastávka byla v mlýně, pokračovali jsme okolo kaple sv. Barbory,
březovou alejí a lesem až do Křtin. Cestou jsme plnili úkoly ukryté v lese. Mimo hru jsme nasbírali
i pár hub, prohlídli jsme si stádo pasoucích se koní a ovcí a lesní jezírko u kterého klepal do stromu
strakapoud. Někteří cestou i lovili kešky.
Jak jsme vyšli z lesa
před Křtinami otevřel se
nám krásný výhled na vesnici s kostelem a hřbitovem.
V restauraci jsme se
zase spojili se skupinkou
z arboreta. Po obědě jsme
se autobusem přesunuli do
jeskyně Výpustek. Ale o té
Vám neprozradím nic, tam
si zajeďte, stojí to za to!
Po prohlídce jsme se
autobusem dostali zase do
Křtin.
Víte co je to ambit? Ani
já jsem to nevěděl. Jedná se
o klenutou krytou chodbu
s arkádami, která sloužila
jako přístřeší pro poutníky. Tam se taky umísťovaly
dary od poutníků. Objevili jsme tam obraz našeho kostela sv. Michaela, který darovali poutníci
z Vrchoslavic malovaný naším rodákem Stanislavem Foltýnem. Pak nás paní průvodkyně provedla kostelem, okolím, pustila zvonkohru a provedla kostnicí.
Nejvíc mě zaujalo dvanácti lidských lebek, které jsou označeny černou kresbou ve tvaru vavřínového věnce a symbolu v podobě písmene T na čele.
Pak jsme plní zážitků nasedli do autobusu a vyrazili domů. Ještě večer v posteli jsem si přehrával celodenní zážitky, ale musím říct, že nejlepší byl řízek v hospodě ve Křtinách.
Kamil Špaček, žák 5.A
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Světové dny mládeže v Krakově
Ráda bych se s vámi podělila o svůj zajímavý zážitek z prázdnin…
Již delší dobu jsem věděla, že letos v červenci se mají uskutečnit Světové dny mládeže
(SDM) v Krakově. Ale abych byla upřímná, moc jsem netušila, o co se jedná a ani jsem se o to
zvlášť nezajímala. Až jednou v Brně, kde s celou rodinou občas navštěvujeme křesťanské centrum pro rodinu, spadající pod celosvětovou organizaci zvanou Boží dílo. (Posláním tohoto
společenství je šířit poselství o tom, že všichni lidé, i laici, jsou povoláni ke svatosti.) Od jedné
členky jsem se dozvěděla o SDM více. Pomalu jsem si začínala pohrávat s myšlenkou, že by to
mohla být dobrá zkušenost do života a na konec jsem se rozhodla přidat ke skupince z Božího
díla, která se do Krakova chystala.
Musím říct, že byly chvíle, kdy jsem svého rozhodnutí litovala. Jako například, když jsme se
měli „ubytovat“ ve stanech… To ráno jsme dorazili do Krakova a již v autobuse se vhodně oblékli na pozdější slavnostní setkání s hlavním představitelem Božího díla. Poté jsme se s kufry
a batohy vydali ke stanům. Od autobusu to bylo pěšky zhruba pět set metrů, ale vzdálenost
nebyla problém. Netušili jsme však, jaké vřelé uvítání si pro nás přichystala zdejší příroda. Po
pár metrech jsme si všimli strašného bahna přes celou cestu a nejeden člověk opouštějící tábor, kam my jsme se zrovna chystali, zde uklouzl nebo se potácel pod tíhou bot obalených
bahnem. A my se tam chystali nakráčet v šatičkách! Nakonec jsme to všichni ve zdraví přežili,
i když občasným nehodám se né vždy dařilo zabránit.
Další nepříjemnou skutečností byly velmi dlouhé fronty na jídlo či dopravu. To se ovšem při
takovém množství lidí v jednom městě dalo čekat. Na druhou stranu… čekání na tramvaj se
mohlo stát příjemným zážitkem, když jste potkali například skupinu Brazilců s vlastními hudebními nástroji, která krásně zpívala.
Nejsilnějším zážitkem pro mě ovšem byl závěrečný sobotní a nedělní program s papežem
Františkem. Sešli se zde všichni účastníci SDM. Ten pocit, že jste obklopeni tolika mladými věřícími lidmi z celého světa, je úžasný. Určitě pro spoustu z nich nebylo snadné se do Krakova
dostat. Například jsem potkala jednoho pána, který byl dokonce až z Filipín. I přes takové velké
shromáždění jsem se zde cítila příjemně. Svatý otec nás přivítal krásnou řečí, v níž nás vyzýval
k odvaze. Padlo spoustu krásných myšlenek a já doufám, že se mi v budoucnu podaří jimi ve
svém životě řídit. Následujícího
dne ráno jsem se snad poprvé
v životě dokázala na mši svatou
cele soustředit a mít z ní radost.
Odnesla jsem si odtud mnoho krásných ale i nepříjemných
zážitků. Ovšem ty nádherné jednoznačně převažují nad ostatními a jsem moc ráda, že mi
maminka s tatínkem umožnili
zažít něco takového. Možná je to
poprvé a naposledy v životě, ale
stálo to zato.
Ludmila Rubanová
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Můj první Ironman aneb jak jsem se dotkl triatlonového nebe
Cesta začala silvestrovskou
oslavou 2011/12 a společnou
„dohodou“, že spolu se švagrem
zkusíme krátký triatlon Morkovského chlapa. Po zvládnutí, v té
době pro mne absolutního vrcholu, což znamenalo uplavat
200m, na kole ujet 20km a uběhnout 5km, jsem se cítil jako mistr
světa.
Skvělá atmosféra, která provází triatlonové závody mne natolik uchvátila, že ten rok jsem
absolvoval další čtyři podobné
závody v rámci okresu Kroměříž.
Od té doby jsem postupně zlepšoval svou fyzickou kondici, technické vybavení a sbíral zkušenosti
každoroční účastí na závodech v krátkém a olympijském triatlonu.
Myšlenka zvládnout Ironmana, vznikla před dvěma lety, kdy jsem se na průběh závodu Moraviaman v Otrokovicích, který je oficiálním mistrovstvím ČR, byl podívat v roli diváka.
Loni jsem si již jako člen štafety užíval závod přímo na trati a obdivoval borce v závodě jednotlivců. A letos, jsem se spolu s několika profesionály, spoustou amatérů z celé ČR a několika zástupci
Evropy, postavil na start i já, „kluk“ z Vrchoslavic.
To sobotní červnové ráno jsem se v 7:00h, spolu s ostatními 275 závodníky, ponořil do vod
Otrokovického štěrkoviště a vydal se na 226 kilometrů dlouhou „pouť“.
Plavání 3.8 km probíhalo podle plánu a pozitivně se projevily trénink v plaveckém oddíle
v Kroměříži. Ze stylu „prsa paní radové“ jsem během dvou let přešel na styl kraul. Po 1hod a 30min.
jsem měl první, moji nejslabší disciplínu, za sebou a mohl se vydat na cyklistickou část.
Cyklistika dlouhá 180km byla jedna velká „žranice“. Jestliže při plavání je důležité mít poloprázdný žaludek, tak na cyklistice je výdej energie tak velký, že v podstatě celou dobu jíte. Místy
jsem měl obavu, že budu jediný ze závodníků, který během závodu přibere. Plánoval jsem si jet
průměrnou rychlostí kolem 30km/hod., což by znamenalo čas kolem 6hod, ale vítr mne toto tempo
a plán zhatil. Výsledný čas cyklistiky byl 6hod. 40min.
Běh, standardně dlouhý 42,2km maraton, jsem běžel poprvé v životě. Nejdelší vzdálenost, kterou jsem uběhl v rámci tréninku, byla 30km. Proto to byla jedna velká neznámá, jak bude tělo reagovat na tuto „porci“.
Dodržoval jsem pitný režim a na každé občerstvovačce jsem poctivě doplňoval tekutiny (colu,
iontový nápoj). Po 20km začaly zlobit prsty na nohou a bylo jasné, že puchýře mne neminou. Po
30km jsem stále běžel a čekal, kdy přijde krize, která mne naštěstí minula. Posledních 10 km jsem
„dojížděl“ na Birrell, protože sladkých iontových nápojů jsem byl přehlcen a nemohl se ně ani podívat.
Maraton jsem úspěšně zvládl v čase 4hod. 28min. a pomyslnou pásku v cíli proťal v celkovém
čase 12hod.53min.
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Z 257 závodníků, kteří závod absolvovali, jsem se umístil na 216 místě a ve své věkové kategorii
45-49 let z 37 závodníků na 28 místě. To pro mne nebylo důležité, cíl byl jediný - dokončit.
V cíli mne čekala dcera Veronika, moje servisní stáj (švagrova rodina) a Švagr, který závod dokončil 80minut přede mnou, nezbytné šampaňské, pocit štěstí, únavy, bolesti a hlavně důkaz, že
to jde!!
Chtěl bych vzdát hold těm, kteří před lety, kdy se závod nazýval ještě hezky česky„Železný muž“,
prošlapávali tomuto sportu cestičku. Neboť vybavení před lety byly plavky, favorit a tenisky. Technické vybavení udělalo obrovský pokrok a dnešní podmínky jsou nesrovnatelně lepší.
Pokud zdraví dovolí, tak můj cíl pro příští rok je zase se postavit na start Ironmana. A můj vzkaz
ostatním, které nebaví jen běhat nebo jen jezdit na kole - zkuste triatlon, třeba jen krátký. Je to komplexní sport, atmosféra na závodech je skvělá, diváci kolem trati a dokonce soupeři Vás povzbuzují.
Váš výkon neovlivní rozhodčí nebo štěstí, pouze Vaše fyzická a mentální připravenost.
Záleží jen na Vás...
Váš Libor Sedláček / IM1

Jak jsme se sešli na koupáku
Už loni jsem objevil kouzlo rybaření. Začali jsme s kamarády chytat
malé nástražní rybky na vrchoslavickém koupališti. Jsou tam karasi,
bělice a jiné plevelné ryby, dokonce
pár kapříků.
Rybaření se mi líbí. Občas se nám
vlasec zapletl do nějakého nepořádku. Bylo ho ve vodě hodně, což se
mi ale nelíbí. Letos bylo hodně teplo
a vypařilo se moc vody. A čím míň
vody v nádrži bylo, tím bylo víc odpadků ve vodě.
Napadlo mě, že by se dal ten
nepořádek odklidit. A tak jsem se
o svém nápadu zmínil klukům se
kterými chodím do hasiče nebo do
školy. Domluvili jsme se, že se sejdeme v pátek po škole u nádrže.
Měli jsme s sebou velké pytle
na odpadky, rukavice a gumáky. Byl
teplý, skoro letní den a sešlo se nás
asi 15. No jo, ale co dál? Odkud začít,
jak to všechno vylovit, kam odpadky
dávat? Každý chtěl velet, ale nikdo
nechtěl poslouchat. Všichni jsme
chtěli v nádrži uklidit, ale nedokázali
24
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jsme se domluvit. Až se kluci a holky začali mezi sebou hádat. A co hůř, začali křičet na mě.
Protože jsem to byl já, kdo celou akci svolal. Pustili se do mě a najednou bylo po práci. Pár kluků
dokonce odešlo a já už jsem se skoro bál, že z dobrého nápadu nic nebude a nakonec se na mě
všichni naštvou. V poslední chvíli se u nádrže objevila moje mamka, která slíbila, že se přijde
podívat jak nám to jde. A přišla rovnou v gumákách. Z dálky slyšela, jak se hádáme a hned
jak přišla, vzala všechno do svých rukou. Rozdělila nás na víc skupinek, kdo měl gumáky mohl
do vody, ostatní v rukavicích stáli na břehu a dávali do pytlů odpadky. Najednou všichni začali
kmitat a na hádky zapomněli. Musím říct, že mě mamčin příchod doslova zachránil.
Na dně leželo kromě listí, kamení a větví obrovské množství nepořádku. Mezi nejzajímavější úlovky patřily: dámské střevíčky (každý se našel v jiném roku nádrže), video, trenýrky,
dámská kabelka a spousta ponožek. Nejvíc bylo ale PET flašek, kelímků a obalů od sladkostí.
Moc mě bavilo, když jsem viděl, jak se plní pytle nepořádkem a ve vodě ubývá smetí. Ryby
budou mít víc místa a kdyby se ještě dopustila voda, mohlo by jich narok být i víc.
Přál bych si, aby už v nádrži nebyl žádný nepořádek a mohli jsme tam chodit lovit ryby. Ale
to nezáleží jenom na mě.
Za asistence redakce Obecního zpravodaje
sepsal Kamil Špaček, žák 5.A
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Jak bylo v úterý?
Tak jako Robinson měl svého
Pátka, Vrchoslavice mají svoje
úterky. Ano letos se již dá hovořit
o tradici, protože máme za sebou
druhý ročník. Do jaké míry je to
tradice dobrá, my velcí asi těžko
dokážeme posoudit, ale pokud
vezmu účast dětí na jednotlivých
úterních akcích, jako možné kritérium obliby, pak bude hodnocení více jak dobré. Vždyť pokaždé jsme se divili, kde se nám ve
Vrchátkách vzalo tolik dětí.
Aha teď mě došlo, že někteří
naši čtenáři nemusí být ani děti,
ani babičky, maminky nebo tatínkové, a tudíž netuší, o čem to píši. Tak vězte, že obec, ve spolupráci s několika zapálenými
nadšenci, připravila na prázdninové úterky akce pro děti, aby se nám nenudily. A co že jsme
s nimi prováděli? Tak třeba jsme je učili slaňovat z pódia na Zamlýní, chodily po provaze, střílely
ze vzduchovek, učily se ovládat modely aut a mrkli i na letadélka. Také jsme si vyšlápli za telátky
a zazpívali jim, ať jim líp chutná. Vyzkoušeli jsme u toho i sezení v traktoru nebo přetahování
lanem… Jo jo a také jsme zkusili práci! Při provoněném odpoledni na farské zahradě, proběhly
hry zaměřené na poznávání bylinek, plevelů, květin, výsadba květinového a bylinkového záhonu, převoz kamení a na závěr stezka odvahy do sklepa (zvládly všechny děti, ale některé maminky, které šly jako doprovod se pěkně bály). Jedno odpoledne jsme udělali pro šikovné ruce
- hry a poznávačky ptáků hnízdících v okolí, výroba budek a krmítek pro ptáky (pod odborným
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vedením samotného pana starosty). V práci jsme pokračovali dál, ale tentokrát v uměleckém
duchu, kdy jsme malovali na textil. Vznikla nádherná trička; co dílo to originál. Nechtěli jsme
sedět „jen na zadku“ doma a tak jsme se vypravili na výlet do Křtin a mohli tak poznat, jak to
vypadá jinde. Na závěr jsme si střihli velkou prázdninovou výpravu, kdy jsme plnili kupu úkolů
a cvičili tím nejen hlavičky, ale i svaly. Závěrečnou odměnou bylo pak dětské hřiště ve Vitčicích
se sladkou tečkou a pak to nejlepší na konec – objížďkový výlet linkovým autobusem, kdy jsme
se kochali výhledem z kopce pod Dřínovem na podvečerní Hanou.
Jménem obce děkuji všem organizátorům a doufám, že příští rok se do toho pustíme znovu.
Tomáš Zmeškal, místostarosta

Cyklisté letos už po desáté projížděli mikroregionem
Minulý rok hostila naše obec okolo tisícovky cyklistů, kteří se vydali na akci Na bicyklech
Němčickem. Letošní, výroční desátý ročník měl dojezd v Hrušce na hřišti. Počasí v sobotu
10.9.2016 bylo teplé, letní. Meteostanice Vrchonetu v Hrušce naměřila ten den 32 °C. Díky
počasí byla hojná i účast. Zajímavé byly statistiky cyklistů podle startů v jednotlivých obcích
mikroregionu. Z cyklistů, kteří dojeli až do Hrušky vyjelo nejvíc z Němčic nad Hanou (120), na
druhém místě byly Nezamyslice (102) a na třetím místě v počtu startujících byla naše obec.
Z Vrchoslavic totiž vyjelo 93 cyklistů. Na startu před motorestem bylo stále živo. Jarka Barnetová a manželé Karnetovi měli plné ruce s práce s vypisováním kartiček startujícím cyklistům,
udělováním razítek a chystáním občerstvení pro projíždějící cyklisty. Patří jim velký dík za to, že
namísto výletu na kole vytvořili příjemnou cyklistickou zastávku v naší obci.
AdPa
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Prázdninové úterky

28

Občasník obce Vrchoslavice

OHLÉDNUTÍ
Všude chleba o dvou kůrkách
Taková obyčejná, všední věc – chleba. Vnější propečená část na povrchu chleba se nazývá kůrka, vnitřní pórovitá část střída. Ukrojený plátek chleba se nazývá krajíc nebo skýva.
Prvnímu a poslednímu odkrojeku chleba se říká patka či skrojek.
Přísloví o chlebu je hodně. Ale mně vrtá hlavou právě to o dvou kůrkách. Chleba doma občas upeču, ale častěji ho kupuju. Na pultech najdete žitný, z parní pece, pšeničný, podmáslový,
kmínový, šumavský, kváskový, moskevský, sedmizrnný… na dvoukůrkový chleba jsem ještě
nenarazila. A přitom přísloví říká, že je všude. Jak to vlastně myslí s těmi dvěma kůrkami?
Ať už je chleba v celku, nebo jako krajíc, či půlkrajíc i čtvrtkrajíc, pořád má kůrku jen jednu.
„Kde je tedy ta druhá?“ ptáte se. Horní a dolní, nebo snad vnější a vnitřní? Nevím. Pravděpodobně mám mezeru ve vzdělání… No zkuste vyrazit do pekařství. Možná Váš rozhovoru bude
vypadat takto:
„Dobrý den, prosil bych chleba!“
„A jaký byste si přál? Máme němčický, drysický, vyškovský, z Penamu…?“
„Dvoukůrkový!“
„Dvoukůrkový?“ prodavačka vykulí oči a nechápavě zavrtí hlavou.
„Ano, dvoukůrkový!“ budete trvat na svém. „Vy ho nemáte? Musíte ho mít, protože prý je
všude! A když je všude, musí být i u vás!“
„Prosím?“ hlesne prodavačka a hledí na Vás jako na blázna. Pak, snad aby se Vás zbavila,
řekne: „Zkuste to v supermarketu.“ A vydává se krájet chleby v regálu na přibližně stejné půlky.
Naše babičky dřív, než chleba rozkrojily, ho pokřižovaly. Už ani nebudete čekat, že by prodavačka tento obyčej před každým rozpůlením chleba provedla. Ani programátoři robotů
na krájení chleba s něčím takovým určitě nepočítají. Ze života nám nezmizel jenom obyčej
s křižováním chleba. Ani chleba jako takový se už původní žehnané potravině moc nepodobá.
V dnešní době blahobytu není ani základním kamenem našeho jídelníčku.
Chléb měl v lidské historii vždy jedinečné postavení. Naši předci ho považovali za „duši
domu“ a podle toho se k němu chovali. Bochník chleba se nikdy nesměl položit „na záda“. To
do domu přitahovalo spory, neštěstí a nemoci. Nesměl být také otočen nakrojenou stranou ke
dveřím, protože pak by z domu uniklo štěstí. Večer bylo třeba chléb pečlivě zabalit do ubrousku, aby mohl pokojně spát. Nabídnutý chléb se musel beze zbytku sníst, za vypůjčený se nesmělo děkovat, teplý darovat a nalezený zvednout. Se zlou se potázal i ten, kdo dal žebrákovi
patku. Přivolal na sebe zlobu temných sil. A nechat v chlebu zapíchnutý nůž se rovnalo téměř
vraždě.
Dnešní složení, chuť a trvanlivost chleba je výsledkem tlaku na co nejnižší ceny. Do chleba
se přidávají pomleté zbytky starého pečiva, které se neprodalo. Mnohdy je podíl starého pečiva tak vysoký, že je až s podivem, že se stále nazývá čerstvým pečivem. Dříve se neprodané
zbytky dávaly prasatům, nebo se prodávaly za nižší cenu jako krmný chleba pro domácí zvířectvo. Dnes je stroje semelou a směs je dále upravována. Další surovinou potřebnou pro výrobu
chleba je mouka. Její minimální obsah se snížil z 44 na 20%. A aby chleba kynul a chutnal jako
čerstvé pečivo přidají do něj chemici v pekárně speciální směsi s enzymy, těsto se míchá , kyne
a na konci procesu z pekárny vyjede upečený chleba. Ano, opět jde o chleba jednokůrkový.
Ráda se s Vámi podělím o vzpomínky pana Františka Coufalíka (* 1923 - † 2015) z čp. 16,
který o chlebu mluvil se zbožnou úctou:

Občasník obce Vrchoslavice

29

OHLÉDNUTÍ
„….kolikráť u nás zaklókli žebráci na vrata, tož to se jim ukrojilo chleba a dostali tvarůžek. Chleba, teho u nás bylo dycky dosť. Až dvanáct štryclí sem mamince vyskládával do komory. Tož bylo
nás hodně. Tři děcka, pacholek a divka a do pola se liďom taky muselo nachystat. V polu všeci dostali jak chleba, ze pět tvaružků a máslo. Másla, teho bylo vždycky taky dosť. A chleba sme pekli
doma v peci. Maminka ho sázela do pece sama. A to byla dřina, žádná lehká práca. Ten chleba cosi
vážil, pak se musel podrthnót, aby se spodek nestrhnul. To jindá béval režné chleba. Čistě režné!
Ale ten vydržel dlóho čerstvé a voňavé. Rež sme jezdivali mlet do Dlouhé Vsi k Adámkovi. Ten měl
nélepši režnó móku taky v okoli. Pšeničnó ne, tu jsme mleli v Mořicích u Králíka nebo v Němčicích
u Čápové. Tá měla vybornou aji kraplovou mouku na pečení….“
Ne každý měl doma pec. Ve Vrchoslavicích se až do roku 1951 peklo na Žabáku u Rudolfa
Vlčka v čp. 19. Pekárna byla ve dvoře, vchod do ní uzavíraly velké, trojdílné dveře. Doma se
chlebové těsto vymísilo, zadělalo v díži, vyválelo na vále, vložilo do slaměných ošatek a nechalo vykynout. Před pečením se do těsta vtiskly značky té které hospodyně a pecny chleba se
odnesly k pekaři. Někdo značil chleba písmenem, jiná hospodyně udělala do těsta pár otvorů
vařečkou anebo do něho otiskla mačkadlo na brambory. Pecny po vytažení z pece se oprášily peroutkou z hustého křídla, aby se odstranily všechny případné uhlíky zanesené na pecny
z topeniště, dále se kůrka potřela vodou, aby se leskla a než se udělal skrojek, třikrát se bochník
nožem přeřezal. Peklo se dvakrát týdně, za dodaný chleba v ošatkách platili majitelé pekaři
penězi nebo moukou. Kromě chleba pekla Vlčkova pekárna i rohlíky, měla stroj na zpracování
těsta a na jeho dávkování dle velikosti rohlíku.
„Vždycky jsem byla ráda,
když mě maminka poslala
k Vlčkům pro chleba. Mohla jsem si totiž koupit rohlík.
Snědla jsem ho ještě než jsem
došla domů. Taková to byla
dobrota“, vzpomíná Zdeňka
Palíšková (* 1940) na pochoutku svého mládí.
Pečení chleba není ani
tak záležitostí módní, jako
možná i potřebou lidí dostat
na rodinný stůl výživově hodnotnou potravinu. Protože
lidí, kteří chleba nejen doma
péct zkouší, ale taky pravidelně pečou není málo, rozhodli
se farníci uspořádat na vrchoslavické hody ochutnávku domácích pečených chlebů. Jste zváni
nejen vy, kteří chleba pečete, ale i Vy, kteří toužíte poznat chuť domácích chlebů.
Pekaři a pekařky mohou svůj, do utěrky zabalený, chleba přinést v hodovou neděli
2.10.2016 v 9,45 h k faře. Dostane účastnické číslo a po mši, na které pan farář chleby požehná,
začne v prostorách fary ochutnávka jednotlivých vzorků. Ochutnávka bude probíhat až do odpoledních hodin, takže se můžete zastavit, ochutnat a dát hlas svému favoritu třeba i cestou
z divadla v sokolovně. Organizátoři se těší na hojnou účast.
AdPa
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Čtenářská soutěž
A teď malé ohlédnutí. Jestlipak si pamatujete, co znamenaly číslice 1 – 6 vyražené o bochníků chleba? Toto označení zákazníci vídali na chlebu z prostějovské pekárny (možná i jiných, to bohužel nevím) až někdy do devadesátých let minulého století. Na Vaše odpovědi
čekáme do 5.10.2016 na emailu: rozhlas.vrchoslavice@seznam.cz, nebo můžete odpovědět na odpovědní lístek, který najdete na ochutnávce chleba na faře. Ze správných odpovědí bude vylosován vítěz, který obdrží 5 kg směsi z Věrovan na pečení domácího chleba.
Možná právě z ní se podaří upéct ten správný chleba o dvou kůrkách…
A na závěr malé osvěžení paměti, jak se vyvíjela cena chleba:
rok
cena v Kč za 1kg
cena za bochník 1,5kg
1989*
2,80
4,20
2000*
14,80
22,20
2010*
19,85
29,80
2016** chléb kmínový Penam
32,00
-2016** chléb Drysice
35,90
-* statistické údaje Wikipedie
** údaje z obchodu Hruška Vrchoslavice, chleby o hmotnosti 1kg
hmotnost bochníků chleba je dnes 900g, 1000g nebo 1200g (1,5 kg bochník žádná z dodavatelských pekáren nenabízí) v prodejně Hruška se za měsíc prodá cca 820 bochníků chleba
AdPa

PŘIPRAVUJE SE
Biblické hodiny na faře ve Vrchoslavicích
Farnost Vrchoslavice zve farníky, věřící ale i zájemce z řad široké veřejnosti do zimní kaple na biblické hodiny.
Biblická hodina je druh náboženského setkání, kdy čte biblický text,
poté probíhá jeho výklad a pak následuje rozhovor na toto téma vedený
duchovním.
Chcete-li si rozšířit obzory, doplnit si svoje vzdělání či poznat z jakých
kořenů pochází naše křesťansky založená společnost, máte možnost každý druhý čtvrtek v 19 hod. Termíny biblických hodin jsou zveřejněny
na vývěsce před farou.
Srdečně zve a na Vaši účast se těší
P. Tomáš Strogan
Občasník obce Vrchoslavice
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PŘIPRAVUJE SE
Připravujeme v říjnu, listopadu a prosinci 2016
* Strašidlení
* Filmový labyrint
* Dušičková mše na hřbitově
* Rozsvěcení stromečku
* Advent na faře a v kostele

Z REDAKCE
Víte, že…
•
•
•

•
•
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Dne 18.6.2016 projela naší obcí Veterán Ralye, stanoviště pro účastníky bylo u obecního úřadu
Na hřbitově je nově zřízený kohoutek s vodou. Pro ty, kteří nemůžou pumpovat je ve zdi hasičárny kohoutek s tekoucí vodou.
Na autobusové zastávce směrem na Němčice je od 22.7.2016 nová čekárna pro cestující

Půjčovní doba knihovny je každou středu, nově v čase 17,30 – 18,30 hod
Od září opět funguje Motorest, včetně vaření meníčkových jídel a jídel do vlastních nádob –
kastrůlků
Občasník obce Vrchoslavice

Květnová brigáda na farské zahradě

Rybník Lopaťák
Občasník obce Vrchoslavice
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