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Občasník obce Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje
Po letošní dlouhé zimě a nepříliš typickém jaře dostáváte do rukou první letošní zpravodaj.
Pomalu se nám blíží léto, proto je nejvyšší čas, abych Vás seznámil s tím, co se v obci v letošním
roce chystá.
Jak tomu bývá každým rokem, tak největší akce bývají spolufinancovány z dotací. V letošním
roce jsme zatím uspěli ve dvou žádostech. První z nich je oprava místní komunikace na konci Parganu ve směru od Mořic. Jedná se o dotaci, kterou vypisuje MMR ČR, Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul č.5. Všichni určitě cestu znáte, tak Vám jen upřesním rozsah opravy. Šířka
opravovaného úseku cesty je 3,5m, délka opravovaného úseků je 180m. Jedná se o obytnou
zónu. Nový povrch bude ze zámkové dlažby. Po celé délce opravované části bude vyměněno
a doplněno veřejné osvětlení. Nově bude ulici osvětlovat 7 LED svítidel, která budou stejná jako
v ulici za hřbitovem.
Druhá úspěšná žádost o dotaci se opět týká opravy cesty. A opět to bude na Parganě. Tentokrát projekt počítá s komplexní opravou místní komunikace, která je tvořena slepou ulicí uprostřed
obytné zóny. Oprava bude podpořena dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. V ulici byla v 80. letech zahájena výstavba rodinných domů. Poslední dům byl dostavěn v roce 2015. Dále byla ulicí
v roce 2002 vedená nová splašková kanalizace. Po neustálých stavebních pracích již povrch této
komunikace neodpovídá bezpečnostním a technickým parametrům. V ulici nejsou v plánu žádné
další stavby, které by mohly v budoucnu porušit stav komunikace. Záměrem obce je letos ulici komplexně opravit a uzavřít tím ucelenou část obce. Při této opravě bude také vyměněno stávajícího
veřejné osvětlení, které bude opět stejné, jako v ulici za hřbitovem. Nový povrch je navržen ze zámkové dlažby, průměrná šířka cesty je 4,8 m, délka opravovaného úseku je 56 m.
Další velkou investicí bude oprava přečerpávajících stanic na splaškové kanalizaci. Technologie,
která je v šachtách instalována, je po 15 letech provozu za hranicí své životnosti. Proto zastupitelstvo schválilo kompletní výměnu a potřebnou opravu a vypsali jsme výběrové řízení. Zásadní
problém nastal ve chvíli, kdy žádná z oslovených firem nepodala přihlášku do výběrového řízení na
naplánované práce. Už od prosince jedou čerpací stanice v nouzovém režimu, kdy téměř každý den
musíme ručně zapínat náhradní čerpadla k odčerpání splašků. Po celou dobu se nedařilo najít firmu, která by měla o zakázku zájem. Zlom nastal v polovině května, kdy se nám podařila najít firma,
která se začala problémem zabývat. Nyní čekáme na nabídku na provedení oprav.
Špatný stav technologie odpovídá množství a druhu odpadních vod, které za 15 let provozu
kanalizací prošly. Negativně ho však ovlivňují i někteří uživatelé, kteří do kanalizace vypouští i to,
co tam nepatří. Největší problém dělají vlhčené ubrousky a hygienické potřeby, ale není výjimkou, že do šachty přitečou PET lahve, míč, hračky, hadry, papuče, polystyren a spousty dalších
předmětů. Díky tomu se objevují poruchy, jejichž odstranění znamená náklady. Obec i přes stávající poplatky, které vybírá od jednotlivých uživatelů, provoz kanalizace stále dotuje. Z důvodu
vyšších nákladů, potom nemůže obec investovat jinde. Nově bude množství odpadní vody, které teče do čističky měřeno. Tím se zjistí i množství dešťové vody, která nemá být do splaškové
kanalizace vypouštěna a která také ovlivňuje provoz kanalizace a její cenu. Proto Vás všechny
vyzývám, abyste se chovali ohleduplně a do kanalizace vypouštěli jen to co se má. Předem Vám
za to děkuji.
Občasník obce Vrchoslavice
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Tři největší plánované
akce jsem popsal, o kulturních a společenských akcích
se dočtete v dalších článcích, tak mi zbývá Vás pozvat
na vycházku za myslivnu,
kde jsou letos nově upravené terény okolo nové cesty
a v nové ohradě už popáté
spásají trávu obecní ovečky.
Na konci svého příspěvku už tradičně prosím o trpělivost v případech, když
není všechna tráva na obci
včas posekaná a veřejná
prostranství zametená. Pracovníci, na které obec pobírá příspěvek z ÚP se každý rok mění, a ne
vždy se nám podaří sehnat dostatek správných zaměstnanců. Proto stejně jako v loňských letech
musíme některé práce dělat v omezeném počtu lidí. Pokud je to ve vašich silách, budeme rádi i za
vaši pomoc při údržbě soukromých i veřejných prostranství. Všem, kteří tak činí, děkuji.
Závěrem všem přeji, aby blížící se letní období bylo krásně slunečné a odpočinkové. Dětem
spoustu prázdninových zážitků a všem ostatním krásné dovolené s rodinou či přáteli.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Výtah ze závěrečného účtu obce za rok 2016
Příjmy
Třída
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY

Skutečnost
7044628.92
1202343.84
1435.00
1929229.95
10177637.71

Rozpočet schválený
6575000.00
814600.00
350000.00
269000.00
8008600.00

%
107.14
147.60
0.41
717.19
127.08

Výdaje
Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Skutečnost
5979413.14
3305828.10
9285241.24

Rozpočet schválený
5888592.00
1870000.00
7758592.00

%
101.54
176.78
119.68

Kapitálové výdaje v roce 2016
Rekonstrukce cesty za hřbitovem
Autobusová zastávka „U Šustků“
Přeložka kanalizace
Vybudování bytů v č.p. 22 (náklady r. 2016
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2 310 729,48 158,107 823,544 038,7
Občasník obce Vrchoslavice
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Vybudování zázemí pro zaměstnance a JPO SDH
Rekonstrukce školy

172 276,122 803,40

Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016
Přijaté transfery:
Na výkon st. správy a školství
Dotace na krajské volby
Dotace úřadu práce – VPP
Rekonstrukce ZŠ
Rekonstrukce cesty za hřbitovem
Hasiči - JPO oprava techniky

109 900,00
25 000,00
585 104,00
184 47595
1 000 000,00
24 750,00

Poskytnuté příspěvky a transfery:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice
Provoz
Myslivecké sdružení
Oprava chaty a dětský den
SH ČMS (Hasiči)
Požární sport, údržba majetku
TJ Sokol 1946
Na oslavy výročí
TJ Sokol Vrchoslavice
činnost spolku, údržba majetku
Příspěvek školním dětem
škola v přírodě
Občané
Vítání občánků
Občané
Příspěvky na obědy
Krajský úřad
Dopravní obslužnost
MRG Němčicko
členský příspěvek
Svaz měst a obcí
členský příspěvek
SPOV
členský příspěvek

728 000,15 000,52 000,20 000,83 000,32 000,8 000,17 060,42 840,18 090,3 285,4
2 .000,-

Stav finančních prostředků na bankovních účtech
ZBÚ Komerční banka
ČNB
Česká spořitelna
Pokladna
Celkem
Úvěrový účet KB
Úvěrový účet Česká spořitelna
Úvěry celkem

1.1.2016
46 303,93
29 389,95
191 392,22
0,267 086,10

31.12.2016
1 448 138,74
205 601,10
255 737,73
0,1 909 477,57

Do 31.12.2027
Do 31.12.2017

-3 000 000,0,-3 000 000,-

-2 749 992,-1 000 000,- 3 749 992,-

Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice
Dotace
KÚ
Základní škola
Mateřská škola

Čerpání
dotace KÚ

1036805 1 634351,42
1715700 1088494,91

Občasník obce Vrchoslavice

Čerpání
příspěvku
od obce
401 500 400 502,26
271 000 270 076,19

Příspěvek
obce

Ostatní
příjmy
7 832
34 500

Ostatní
výdaje
7 832,0
34 500,0
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Školní jídelna
Výdejna stravy
Školní družina
Celkem

351 300
46 200
288 600
0
3 369 300

364870,17
309 148,61
41 739,89
0
3 369 300

40 500
7 500
7 500

39 586,05
7 380,00
7 496,00

685 000 680 981,87

239 268
0

237 258,77
0

281 600 279590,77

Tvorba peněžních fondů
Sociální fond
Fond obnovy majetku
Fond obnovy kanalizace

Převod
11 531,27
122 875,90
56 985,05

Příděl do fondu
15 082,60
1 047 218,59
100 082,62

čerpání
11 205,66
1 086 203,97
628,67

zůstatek
15 408,21
83 890,52
156 439,00

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.
- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2016 činí 2 249 787,51 Kč.
PŘÍJMY
Paragraf

Skutečnost

0000
Daňové příjmy, dotace
8973858.87
1019
Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj
37267.00
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
0.00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
472802.00
3319
Ostatní záležitosti kultury
4207.00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
0.00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
2916.00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
7964.00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3050.00
3612
Bytové hospodářství
236291.00
3613
Nebytové hospodářství
196407.00
3631
Veřejné osvětlení
7606.00
3632
Pohřebnictví
2267.00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
16235.00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3837.00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
63971.00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
4447.00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4524.00
5512
Požární ochrana – dobrovolná část
54.00
6171
Činnost místní správy
1485.00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
138448.84
C E L K E M P Ř Í J MY
10177637.71
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Rozpočet
%
schválený
6844000.00 131.12
38000.00
98.07
600.00
0.00
450000.00 105.07
500.00 841.40
4000.00
0.00
2000.00 145.80
500.00 1592.80
0.00
0.00
395000.00
59.82
168000.00 116.91
0.00
0.00
3000.00
75.57
5000.00 324.70
3000.00 127.90
70000.00
91.39
0.00
0.00
2000.00 226.20
0.00
0.00
1000.00 148.50
22000.00 629.31
8008600.00 127.08

Občasník obce Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
VÝDAJE
Paragraf

Skutečnost

2212
2219
2221
2321

2318594.00
20824.00
90998.00
686124.05

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s
kaly
3113 Základní školy
3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3341 Rozhlas a televize
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. Prostředků
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3421 Využití volného času dětí a mládeže
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové hospodářství
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.
a komunál.)
3729 Ostatní nakládání s odpady
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám
obyvatelstva
5212 Ochrana obyvatelstva
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 Zastupitelstva obcí
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných
celků
6171 Činnost místní správy
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 Pojištění funkčně nespecifikované
6399 Ostatní finanční operace
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
CELKEM VÝDAJE

Rozpočet
%
schválený
0.00
0.00
850000.00
2.45
45000.00 202.22
700000.00 98.02

1020886.40 1214000.00 84.09
8527.00 110000.00
7.75
74526.50 20000.00 372.63
0.00 20000.00
0.00
0.00
14956.00
20600.00
15145.00
150000.00
15397.00
6260.00
684679.18
134035.99
111732.00
10310.00
438749.95
11687.00
256115.00
54290.00

5000.00
23000.00
20000.00
15000.00
200000.00
10000.00
0.00
650000.00
100000.00
130000.00
5000.00
450000.00
20000.00
300000.00
80000.00

0.00
65.03
103.00
100.97
75.00
153.97
0.00
105.34
134.04
85.95
206.20
97.50
58.44
85.37
67.86

2000.00
0.00
768106.20 823092.00
17062.00 20000.00

0.00
93.32
85.31

0.00
5000.00
0.00
134016.00 80000.00 167.52
882015.60 830000.00 106.27
12665.00
0.00
0.00
1006005.10 850000.00 118.35
67749.27 75000.00 90.33
38535.00 38500.00 100.09
194560.00 50000.00 389.12
18090.00 20000.00 90.45
9285241.24 7758592.00 119.68

S celým závěrečným účtem se můžete seznámit na obecním úřadě případně na webových
stránkách obce.
Jaroslava Kvasničková, hospodářka obce
Občasník obce Vrchoslavice
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Jednání zastupitelstva obce
Od uzávěrky minulého zpravodaje proběhlo zastupitelstvo 28. 12. 2016 a 15.3.2017
Dne 28.12.2016
- ZO schválilo, že je starosta pověřen žádat za obec Vrchoslavice o dotace z Olomouckého kraje,
včetně dotací POV, o dotace z MMR, MŠMT, MAS, z jednotlivých státních fondů, ministerstev či
jednotlivých dotací z Evropské unie.
- ZO bere na vědomí výsledek z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
- ZO schválilo přílohu č.1/2016 k obecně závazné vyhlášce obce Vrchoslavice č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- ZO schválilo RO č. 9, 10. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí RO č. 8.
- ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2017 ve výši: příjmy 9 707 500,- Kč výdaje 9 332 500,- Kč,
financování -375 000, Kč. Zastupitelstvo schválilo rozpočty fondů pro rok 2017.
- ZO schválilo pasport místních komunikací obce Vrchoslavice a zatřídění cest podle tohoto pasportu.
Dne 15. 03. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.) že na svém zasedání bere na vědomí informaci Charity Kojetín o zřízení TOS a konstatuje, že má
zájem o zajištění této služby pro občany obce.
2.) poskytnutí peněžitého daru ve výši 12000,- Kč (600občanů x 20Kč) žadateli Charita Kojetín, se
sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ 70236445 na pokrytí nákladů souvisejících se zavedením terénních odlehčovacích služeb v roce 2017, peněžitý dar bude Charitě Kojetín vyplacen
po předložení dokladu o zaregistrování terénních odlehčovacích služeb Krajským úřadem Ol.
kraje.
3.) že se zavázalo, v případě zaregistrování Terénních odlehčovacích služeb Charity Kojetín, každoročně po dobu 5 let přispívat Charitě Kojetín, se sídlem Kroměřížská 198, Kojetín 752 01, IČ
70236445 na provoz terénních odlehčovacích služeb finanční částkou 12000Kč (což je cca 20,Kč na 1 obyvatele obce).
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.) Pořízení územního plánu §6 odst. (5) písm. a) stavebního zákona
2.) Určilo starostu Ing. Dušan Svozílka jako zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem
v průběhu pořizování jednotlivých etap dokumentace
3.) Schválilo obecní úřad obce s rozšířenou působností, respektive Odbor územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování Magistrátu města Prostějova jako pořizovatele
4.) Schválilo udělání výběrového řízení na projektanta ÚP
-
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ZO schválilo pověřit starostou výběrem firmy a podpisem smlouvy na opravu ČS splaškové kanalizace, doplnění měření a koordinací s vybranou firmou na následném zajištění opravy ČS
splaškové kanalizace; starosta bude průběžně zastupitele informovat a může použít navíc i prostředky z fondu oprav.
Občasník obce Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
-

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí, že proběhne roční prohlídka obecních bytů, kontrolním výborem, nad obchodem č.p. 22 a obecního domu č.p. 32.

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek:
- 10 tisíc z §3319 Mysliveckému spolku na Dětský den a smlouvu o poskytnutí příspěvku
s Mysliveckým spolkem
- Spoluúčast obce na pořádání zahrádkářského zájezdu a platbu faktury za autobus do výše
10 tisíc Kč z §3319
- 15 tisíc z § 3326 pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice na stavebně historický průzkum a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Římskokatolickou farností Vrchoslavice
- 50 tisíc z § 3419 pro Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí příspěvku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
- 80 tisíc z § 3419 pro Tj SOKOL Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí příspěvku s TT SOKOL
Vrchoslavice
- 70 tisíc z § 3419 pro Tj Sokol Vrchoslavice 1946 a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Tj Sokol
Vrchoslavice 1946
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.1 a č.2, a záznam o změně rozpočtové skladby.
- Zastupitelstvo obce schválilo účetní závěrku a hospodaření ZŠ a MŠ ve výši 4.968,73 Kč.

Základní škola
Vážení spoluobčané, již šestým rokem pracuji v místní škole jako školnice. V našem malém
kolektivu jsem velmi spokojená, myslím, že si všichni vycházíme vstříc a snažíme se dělat vše pro
to, aby žákům v naší škole bylo dobře. Pracovat s dětmi mě velmi baví, a tak když jsem přišla s
nápadem pořádat vánoční besídku v našem kostele, dostala jsem od paní ředitelky stoprocentní svolení. Následovala vystoupení u kapličky v Dlouhé Vsi, k MDŽ a na vítání občánků. Nácvik
na tyto akce je dobrovolný, ale vždy se přihlásí dostatečný počet dětí a vystoupení se tak může
uskutečnit. Mám z nich velkou radost. Posledního vystoupení, které se uskutečnilo v březnu na
Motorestu, se účastnily i děti, které ještě chodí do mateřské školy. Chtěla bych za toto ještě jednou poděkovat nejen dětem, ale i Laco
Gazdagovi, který se i tentokrát postaral
o hudební doprovod.
Do konce tohoto školního roku nás
ještě čeká vystupování na vítání občánků 28.5.2017, škola v přírodě a návštěva
včelína na faře v Němčicích. Pak již výlet,
vysvědčení, vyhlášení nejlepšího sběrače
a hurá na prázdniny a v září zase nashledanou!
Za kolektiv ZŠ Vrchoslavice
Eva Marečková
Občasník obce Vrchoslavice
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K budkám a krmítkům přibydou koupadla
Na školní zahradě už jsou ptačí budky, pod okny máme krmítko, ale nezapomněli jsme ani
na další životně důležitou věc, na vodu.
Jednoho dubnového dne se děti z naší MŠ pustily pod vedením Evy Baškové z DDM Orion
do výroby keramických pítek, chcete-li koupadel pro ptáčky.
Děti se rozdělily do čtyř skupin a práce jim šla od ruky. Výsledkem jsou krásné nádoby
na vodu. Už se těšíme, až vypálené
výtvory umístíme na zahradě a budeme v nich pravidelně doplňovat
vodu. Ptačí obyvatelé se nám určitě odvděčí svým zpěvem.
A pro šikovné tatínky tady
máme tip, jak udělat takové pítko
i na vlastní zahradu. Postačí vám
trocha betonu.
Na stinné místo vaší zahrady
položte kus igelitu nebo plachty,
na tu potom nakupte trochu písku.
To, jak velkou kupičku písku vytvoříte, ovlivní budoucí hloubku pítka,
pískem proto nešetřete a vytvořte
alespoň 15 cm vysoký kopec. Na
navršený písek potom položte větší
list, klidně i více listů. Skvěle poslouží
například lopuchy nebo listy rebarbory. List vytvarujte tak, jak chcete,
aby vaše pítko pro ptáčky vypadalo.
Teď už stačí pouze vytvořit si trochu
betonu a nanést ho na list. Beton
získáte smícháním tří dílů písku, jednoho dílu cementu a přiměřeným
množstvím vody. Vzniklou směs
pak rovnoměrně rozvrstvěte na list
a nechte několik dní důkladně zaschnout. Výsledný odlitek listu umístěte na vaši zahradu nebo balkón a
máte perfektní pítko pro ptáky za
minimální pořizovací cenu.
Přejeme všem čtenářům
Obecního zpravodaje příjemné
léto plné ptačího zpěvu.
Kolektiv pracovnic
MŠ Vrchoslavice
10
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Soutěž „Sbírám, sbíráš, sbíráme…“ pokračuje
Soutěž ve sběru papíru stále probíhá. Do soutěže se mohou žáci
zapojit kdykoli a díky tomu ještě stále není rozhodnuto o jejím vítězi.
Do školy mohou papír nosit nejen děti, ale všichni občané. Budou-li
chtít, může se hmotnost jejich odevzdané suroviny připsat žákovi podle jejich výběru.
Svázaný, nebo jinak pohromadě udržitelný papír převezme a zváží paní Marečková každý lichý čtvrtek 15,30 – 16hod na školním dvoře.
Větší množství, po telefonické domluvě, i v jiný termín. Poslední možnost odevzdat starý papír v letošním školním roce bude ve čtvrtek 22. 6. 2017.
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhne ve čtvrtek 29. 6. 2017 v odpoledních hodinách na
školní zahradě. Připraveny jsou hezké ceny a občerstvení pro děti.
Od začátku školního roku bylo nasbíráno 5108 kg papíru. Všem přispěvatelům děkujeme za
aktivitu a opravdu ceníme i malých balíčků odevzdaného papíru. Veškeré finance získané odevzdáním papíru jsou používány pro potřebu školy.
Jaroslava Kvasničková, hospodářka

Houfem ovečky, seberte se všecky
Začátkem května konečně ožila obecní pastvina čtyřmi mladými beránky. Protože loni původní dřevěné sloupky dosloužily, ovečky byly na podzim několikrát na útěku, musely se udělat nové
sloupky k oplocení a branky.
Přeju všem, kdo se půjdou okolo naší vesnice projít, příjemnou podívanou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

Občasník obce Vrchoslavice
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Divocí holubi
Určitě jste zaznamenali, že se v posledních letech na návsi nepříjemně přemnožila populace
zdivočelých holubů. Ani chladná zima bohužel neměla na snížení jejich populace vliv. Ničí nejen
obecní budovy, ale i střechy soukromých domů a navštěvují hospodářství našich občanů. Po několika stížnostech začala obec řešit otázku přemnožených opeřenců s firmou specializovanou na
jejich odchyt. Uvidíme, zda se podaří výskyt tohoto ptáka omezit do únosných měřítek.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

SERIÁL: Lidé, jak je možná (ne)znáte...
Zastupitel: Daniel Svačina (37 let)
Seriál „Lidé, jak je možná neznáte…“ Vám přináší v předletním vydání další díl, tentokrát se
zastupitelem Danielem Svačinou. Dnešního seriálového hrdinu můžete, kromě jednání zastupitelstva obce, potkat na každé akci pořádané TJ Sokol Vrchoslavice. Od roku 1998, tj. téměř dvacet
let, jako nejdéle úřadující starosta TJ Sokol Vrchoslavice, stojí v čele tohoto spolku.
Uzávěrka zpravodaje se blížila. Byli jsme s Danem často v kontaktu na organizačních schůzkách k Běhu osvobození. Rozhovor se tedy pořád stáčel k tomuto tématu. Loni, bez jakéhokoli
tréninku, zaběhl 5 km dlouhou trať za 32 min. „Brácha pořád nevěřil, že mám dobrou kondici
z ledního hokeje, který hraju skoro celý rok. Tak jsme se s Oldou vsadili, že trať uběhnu bez jediného zastavení. Tvrdil jsem mu, že běh
se nemusí trénovat fyzicky, ale stačí
se připravit psychicky. Musím potvrdit, že trať Běhu osvobození může
uběhnout opravdu každý kdo chce
a má trošku pevnou vůli. A to úplně
bez tréninku. Letos budu běžce jen
pozorovat a chystat jim uzené dobrůtky v cíli na Zamlýní, jelikož mi
zdraví nedovolí nastoupit na start.
Mrzí mě to, ale možná příští rok vyrazíme jako rodinný tým,“ říká Dan
letos, pár dnů před startem.
Ale otázky pro zastupitele jsou
pevně dány, proto trochu násilím,
ale musím stočit téma rozhovoru.
AP: Co Tě na práci zastupitele
nejvíc baví?
DS: Asi ta skutečnost, že mohu
alespoň trochu pomoci tvořit a zlepšovat obec, ve které žijeme a budou
také žít i naše děti.
12
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AP: Co Ti na té práci vadí?
DS: Jedna z věcí, je to, že ji nemohu dělat s plným nasazením a věnovat práci pro naši obec více času
je to v tomto, bohužel uspěchaném
času, velice obtížné. Další věc, která
mě trápí je pohrdání českého státu
a většiny jeho politiků lidmi kteří žijí
na venkově a malých městech. To
není skutečnost pouze současnosti.
Jsem zastupitelem 11 let a je to bohužel pořád stejné. Vždyť obyvatelé
vesnic jsou ti, kteří z velké většiny tvoří a udržují kulturu, tradice a životní
styl v naší zemi. Každý rok řešíme na
zastupitelstvu stejný problém: nedostatek financí v rozpočtu na chod
naší obce. Pokládáme si stále stejnou
otázku: Proč obce naší velikosti dostávají několika násobně méně peněz na občana ve srovnání s městy, když každý z nás má stejné
požadavky na kvalitu života ať žije na vesnici či ve městě. To mně doopravdy vadí.
AP: Máš nějaký životní vzor?
DS: Jednu konkrétní osobu asi říct nejde. Myslím si, že člověk tak jak proplouvá životem tak má
víc životních vzorů a asi nemám žádný vzor o kterém bych mohl říct „chtěl bych být přesně jako on či
ona“. Asi by mě to pak nebavilo někoho kopírovat (smích).
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
DS: V současné době je to náš syn. To je to nejkrásnější každodenní překvapení co člověk může
mít.
AP: A čím?
DS: Vším! Prostě úplně vším.
AP: Tak Dáda (manželka) prozradí, co bylo synovým posledním překvapením?
Dáda: Oni dělají pořád nějaké lumpárny. Co jste, Míšo, s tátou dělali naposled za lumpárnu?
Míša: …………….
Doposud neúnavně pobíhající a prozpěvující si Míša najednou oněměl a nechce nic říct. Nakonec se nakloní k mamince a něco tajného jí pošeptá.
Dáda: Aha, oni přece s tátou nedělají lumpárny, ale pracují. Nejradši sekají trávu, vozí dřevo nebo
uklízí v garáži. Říká tisková mluvčí Michala Svačiny.
AP: Tak to je krásné překvapení i pro mě!
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
DS: Možná to někomu přijde zvláštní, ale teprve před rokem jsme se rozhodli udělat s Dádou a Míšou první výlet kolem naší vlasti a byli jsme maximálně nadšeni. Naše země skrývá tolik krásných míst,
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které máme doslova tady za rohem. Žil jsme tři roky v zahraničí, procestoval jsem spoustu zemí a viděl
nespočet krásných míst na zemi. Možná proto bude pro spoustu lidí zarážející když řeknu, že nejkrásněji je tady u nás doma - na Hané.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
DS: Jednoznačně Zamlýní. A pak projížďka alejemi na cyklostezce, to je prostě krásný pohled.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
DS: Já mám rád historické filmy např. Království nebeské, Gladiátor….
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
DS: Určitě s rodinou. Je to to nejcennější co máme.
AP: V čem vidíš smysl života?
DS: Snažit se být dobrým člověkem, pomoct druhému, vybudovat něco co bude sloužit i potom
až tu nebudeme.
AP: Jaké máš životní krédo?
DS: Věřím v dobrého člověka a osud.
AP: Díky za rozhovor.

Vítání občánků
V neděli 28.5.2017 byly v prostorách fary přivítány mezi občany naší obce tyto děti: Lukáš
Kroupa, Martin Bartošek, Marcus Oplt, Stella Vlčová, Beáta Zhánělová a Václav Řezáč. Na slavnosti
vystoupily děti z Vrchoslavic pod vedením Evy Marečkové a za hudebního doprovodu Ladislava
Gazdaga s pásmem básniček a písniček.
Dětem i jejich rodičům přejeme, aby se jim ve Vrchoslavicích spokojeně žilo.
Sbor pro občanské záležitosti

14
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Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho občasníku, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH a JPO za
uplynulou dobu.
Nový rok jsme jako každoročně odstartovali výroční valnou hromadou, která se konala 30. 12.
2016 v místní sokolovně. Zhodnotili jsme rok uplynulý a naplánovali rok nastávající.
11. 3. 2017 jsme uspořádali ples opět v místí sokolovně. Na ples se přišlo pobavit krásný 200
„plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela BENE, která bude doprovázet plesem i v následujícím
roce. Ještě jednou moc děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli na organizaci a uskutečnění této vydařené akce.
29.4.2017 naši borci odstartovali sezónu. Letos se opět účastní ligové soutěže MHJ Přerov. Věříme, že letošní rok bude o mnoho úspěšnější. V průběžném pořadí po dvou závodech mají průběžné 4. místo. Držme palce, ať jsou jejich výsledky jen lepší a lepší! V tento den proběhly závody
i v Medlově a muži utržili krásné 3. místo a dovezli první letošní pohár.
6.5.2017 se uskutečnily závody u sousedů v Němčicích, kde všechna naše družstva předvedla
moc pěkné výkony. Přivezli jsme několik pohárů a krásné ceny.
13. 5. 2017 se uskutečnil již 28. ročník memoriálu Vladimíra Novotného. Dopoledne počasí
přálo, atmosféra úžasná a šlo to poznat! Naši mladší žáci obhájili loňská prvenství a opět jim patřila první 3. místa! Předvedli opravdu úžasné výkony. Na naši generaci mladých hasičů, můžeme
být právem hrdí! Časy byly následující:
„Céčko“ 17,71, „Béčko“ 18,48 a „Áčko“
19,12. Starší žákyně ovšem nezůstaly
pozadu a obsadily krásné druhé místo.
Dopoledne se u nás na hřišti vystřídalo
celkem 18 družstev.
Odpoledne pak patřilo dospělákům. 1. místo obsadily Zahnašovice,
druhé byly Sobíšky, třetí Křenovice,
čtvrté Doloplazy a páté místo obsadili
domácí samci! V této kategorii letos
přijelo krásných 11 družstev. V ženské
kategorii obhájila první místo naše
děvčata, druhé byly Němčice A a třetí
Němčice B. Novinkou byla kategorie
Starší páni, kdy náš Old stars team vybojoval 1.místo hned v těsném závěsu
byli chlapi z Mořic a třetí místo utržili
kluci z Domova od rybníčka. Celý den
přihlíželo asi 150 fanoušků a na soutěži
se vystřídalo asi 250 soutěžících. Touhle
formou ještě jednou děkujeme našim
sponzorům, kteří na tuto akci přispěli.
Velmi si Vaší podpory vážíme.
Občasník obce Vrchoslavice
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16. 6. 2017 nás čeká první ročník noční soutěže „VRCHOSLAVSKÁ POHÁROVKA“. Budeme velmi
rádi, když přijdete podpořit domácí týmy a úžit si skvělou atmosféru nočních závodů.

Z činnosti JPO
Přes zimní měsíce byla prováděna každoroční údržba techniky. Od začátku letošního roku naše
jednotka vyjela již k čtyřem výjezdům:
14. 2. 2017 - požár komínu v obci Vrchoslavice
4. 3. 2017 - nebezpečí pádu střechy – uvolněné plechy na střeše rodinného domu
28. 4. 2017 - cvičení Němčice nad Hanou průzkum terénu a pátrání po ztracených osobách 11. 5. 2017 - požár odpadu
v obci Vrchoslavice
členové SDH Vrchoslavice

Akce SDH pro rok 2017:
16. 6. 2017 Noční soutěž „Vrchoslavská
pohárovka“ – zahájení 21:00
září/říjen
Oslava 50.tých narozenin
naší CAS-32
říjen/listopad Podzimní sběr železa

TJ Sokol Vrchoslavice
Zdravím naše sportovní příznivce.
V tomto čísle bych chtěla pochválit a k další práci povzbudit, ty kteří v reprezentují na nejrůznějších
soutěžích TJ Sokol Vrchoslavice.
V plavání, gymnastice, atletice, sokolské všestrannosti i v zálesáckém závodu zdatnosti TJ Sokol
Vrchoslavice reprezentovaly tyto děti: Daniela Halousková, Veronika Plevová, Tomáš Pleva, Bětuška
16
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Rubanová, Kačka Handlová, Klárka Handlová, Ella Kubalová,
Kája Potáčová, Tomášek a Lukášek Fialkovi, Lenka Cypriánová,
Robert Cyprián, Natálka Kroupová, Domča Bačková, Tomášek
Ruban, Anežka Doleželová a Emilka Špačková. Druhá místa v atletických kategoriích obsadili: Robert Cyprián, Verča Plevová.
Skupina gymnastek předvedla svoji sestavu také 6.5.2017
na Zamlýní, kde vystoupily v rámci akce Běh osvobození.
Za jejich přípravu, přístup k tréninku, chuť do soutěžení
a radost z výsledků jim děkuji a přeju jim slunečné prázdniny.
V novém školním roce se budu těšit zase na jejich další radost
z pohybu.
Broňa Žáčková, cvičitelka

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vážení spoluobčané,
naše tělocvičná jednota je primárně zaměřena na fotbal. V organizovaných soutěžích FAČR
máme pouze jedno mužstvo, a to v kategorii mužů na krajské úrovni I. B. třídy. V současné době
je v plném proudu jarní část soutěže, která je prozatím velmi vyrovnaná. Náš celek je po šesti
odehraných zápasech na 6. místě s 28 body a na jaře zatím v řádné hrací době nepoznal porážku. Současně nás však dělí pouze 5 bodů od předposledního týmu. Závěr soutěžního ročníku
2016/2017 tedy slibuje vcelku napínavou koncovku. V našem družstvu panuje kamarádská nálada, hráči se při utkáních povzbuzují, herní projev mužstva je dobrý a panuje v něm týmový
duch, na čemž má velký podíl také trenér Mirek Panáček.
Fotbal ale není jen o hráčích, trenérovi a realizačním týmu, k fotbalu také neodlučně patří
hřiště, jeho povrch, úroveň zázemí a celkový vzhled stadionu. V rámci naší soutěže a zápasů,
které hrajeme u našich soupeřů, můžeme porovnávat podle uvedených kritérií úroveň našeho
areálu. A nutno říci, že z tohoto srovnání vychází hřiště a celý sportovní komplex ve Vrchoslavicích velmi dobře. V rámci možností je navíc neustále citlivě rozvíjen, a to především svépomocí.
Údržbě areálu a přípravě hřiště na zápasy je tak věnována spousta času a úsilí.
Občasník obce Vrchoslavice
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Poškozené zařízení na hřišti

Poškozené zařízení na hřišti
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Podobně jako u jiných spolků a jejich členů, jde také
v našem případě o zálibu a koníček. Jde také o snahu
připravit pro občany a příznivce fotbalu při domácích
nedělních zápasech kvalitní sportovní i společenský
zážitek; jde o tradici, které si vážíme. Odměnou je pro
nás slušná návštěva občanů všech věkových kategorií z naší vesnice i z okolí a hodnocení úrovně zápasů
a také vzhledu a zázemí hřiště.
Fotbalový areál slouží také dalším spolkům naší
obce k pořádání sportovních a společenských akcí
(Myslivecký dětský den, Hasičský memoriál). Na hřiště
také chodí cvičit a sportovat děti z místní školy a školky. Těmto všem aktivitám přejeme a jsme rádi, že je náš
sportovní areál takto všestranně využíván.
Co se nám však nelíbí a z čeho nemáme vůbec radost je neorganizované dění a chování návštěvníků hřiště ve volném čase, kdy dochází k poškozování a ničení
námi budovaného zázemí areálu. Někteří návštěvníci,
především některé děti a mládež místo toho, aby využili možnosti zahrát si na hřišti míčové hry, baví se tím,
že rozbíjejí skla oken, opalují a ořezávají trámy venkovního posezení, rozbíjejí venkovní osvětlení, vyrývají
a kreslí nápisy na zařízení hřiště. Několikrát jsme sbírali
skleněné střepy a větší kamínky z hrací plochy hřiště.
Nevíme si rady, jak tomuto přístupu zamezit. Je velmi
smutné, když úsilí a práce spojená s udržováním areálu
končí neúctou a ničením. Pokud bude tento stav pokračovat, krajním, ale možným řešením by bylo oplocení
a uzavření areálu hřiště, tak jak je to řešeno v mnohých
okolních obcích.
Na hřišti však bývá vidět i spousta kluků, kteří si sem
chodí jen tak zahrát fotbálek a je škoda, že se jim v tomto počínání nikdo organizovaně nevěnuje. Proto vyzýváme především rodiče, kteří by v rámci naší činnosti
měli zájem a chuť zapojit se do dění okolo fotbalu, a to
na úrovni organizování a vedení právě mládežnické kopané ve Vrchoslavicích. Pokud se takoví mezi Vámi najdou, přihlaste se prosím u činovníků výboru TJ Sokola
Vrchoslavice 1946.
Jelikož se nám blíží prázdniny a s tímto obdobím je
již tradičně spojena hudební akce Rockový mlýn, pořádaná naší jednotou, chtěli bychom Vás touto cestou
pozvat na již 13. ročník. Uskuteční se v termínu 23.6. –
24.6. 2017 v areálu Zamlýní. Festival se za ta léta dostal
do povědomí vcelku široké veřejnosti z blízkého i vzdá-
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lenějšího okolí. I letos na Vás čeká zajímavý program. V pátek 23.6. na Zamlýní zazní skladby
světových rockových legend v podání revivalových kapel a v sobotu 24.6. pak zahrají originální
české skupiny, mimo jiné TRAKTOR, DOGA anebo např. metalcorová kapela BEHIND THE MIRROR s Arturem Štaidlem. Kompletní program na oba dny naleznete na www.rockovymlyn.eu
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.
Závěrem bychom chtěli jako vždy poděkovat všem fanouškům a příznivcům, kteří nás podporují a kteří nám fandí.
výbor T. J. Sokol Vrchoslavice 1946

Tabulka I.B. třída, skupina "A" JARO 2017
Poř.

Klub

Počet
zápasů

Výhry

Remízy

1.

Prohry Skore

Body

Dub nad Moravou

23

18

0

5

58:21

53

2.

Němčice nad Hanou

23

17

0

6

46:33

49

3.

Sokol Ústí"B"

23

16

0

7

61:36

48

4.

FC Želatovice "B"

23

15

0

8

44:48

42

5.

Újezdec

23

12

0

11

48:38

35

6.

Klenovice na Hané

23

12

0

11

48:45

34

7.

Vrchoslavice 1946

23

10

0

13

45:42

31

8.

Sokol v Pivíně

23

10

0

13

42:45

31

9.

Horní Moštěnice

23

10

0

13

40:50

31

10.

FK Troubky

23

9

0

14

39:46

30

11.

Sokol Tovačov

23

10

0

13

33:45

29

12.

1. FC Viktorie Přerov

23

8

0

15

45:51

27

13.

Kojetín - Kovalovice "B"

23

9

0

14

38:52

27

14.

Haná Nezamyslice

23

5

0

18

30:65

16

Výsledky po 21.5.2017

I.B TŘÍDA SKUPINA „A“
DATUM
25.3. SOBOTA

JARO 2017

UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

ODJEZD

VÝSLEDEK

1.FC VIKTORIE
PŘEROV „B“

-

VRCHOSLAVICE

14:00

12:15

2:4

1.4.

SOBOTA

TJ SOKOL HORNÍ
MOŠTĚNICE

-

VRCHOSLAVICE

15:30

13:45

0:3

8.4.

SOBOTA

TJ SOKOL DUB
NAD MORAVOU

-

VRCHOSLAVICE

15:30

13:45

1:1
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16.4. NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

FK NĚMČICE NAD
HANOU

16:00

23.4. NEDĚLE

TJ SOKOL
TOVAČOV

-

VRCHOSLAVICE

16:00

30.4. NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL
KLENOVICE NA
HANÉ

16:00

FC ŽELÁTOVICE „B“ -

VRCHOSLAVICE

16:30

7.5.

NEDĚLE

14.5. NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL ÚSTÍ „B“

16:30

20.5. SOBOTA

TJ SOKOL
ÚJEZDEC

-

VRCHOSLAVICE

17:00

28.5. NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ HANÁ
NEZAMYSLICE

17:00

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ SOKOL v PIVÍNĚ

17:00

11.6. NEDĚLE

FK KOJETÍN –
KOVÁLOVICE „B“

-

VRCHOSLAVICE

17:00

4.6.

1:1 +1
14:15

0:2
2:2

14:45

2:1
4:2

15:15

2:0

AUTA

Vrchonet
Zdravíme všechny naše příznivce.
Jsme rádi, že se nám podařilo sejít, informovat Vás a taky si popovídat na valné hromadě
dne 25. února 2017 v Sokolovně ve Vrchoslavicích.
Od té doby došlo k avizované novince a tou je navýšení rychlosti připojení naší sítě do
internetu. Z původních 300 Mbit jsme navýšili na 500 Mbit. Celkové investice dosáhly téměř
350 000 Kč.
Také jsme na vysílači na školce ve Vitčicích kompletně vyměnili technologie, postavili nový
stožár, nainstalovali výkonný záložní napájecí zdroj a nainstalovali jsme nový bezdrátový propoj v pásmu 80 GHz na stožár
na Kozlově. Nový spoj má kapacitu 1000 Mbit. A se svou
délkou 5,7 km jsme unikát
v republice.
Dodavatel konektivity firma UPC nás připojila přímo
na svůj optický uzel v Přerově,
propojení do Přerova je realizován na frekvenci 11 GHz
a na vzdálenost 23 km.
Za tým Vrchonetu
Jan Zimen
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Svaz zahrádkářů Vrchoslavice
Dne 10. března 2017 se sešla většina členů naší Základní organizace při příležitosti výroční
členské schůze. Jedním z bodů programu bylo naplánování zájezdu pro zájemce, jehož termín
byl stanoven na 21. června 2017. Cílem našeho putování bude tentokrát Květná zahrada v Kroměříži, poté se přemístíme do vesničky Modrá u Uherského Hradiště, kde navštívíme nejprve
areál botanické a sladkovodní expozice Živá voda a dále i Archeoskanzen Modrá.
Zájemci o výlet, kteří nejsou členy našich zahrádkářů, nechť se hlásí u Viktora Vlče – Vrchoslavice 124, popř. na e-mail: zahradkarivrchoslavice@seznam.cz – nejlépe do 16. června 2017.
Děkujeme a přejeme hodně zdaru při práci na zahradách a bohatou sklizeň.
výbor ZO ČZS Vrchoslavice

Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
Vážení občané a přátelé přírody.
Tak jak pokaždé nám rok začal přikrmováním zvěře. Ke zlepšení životních podmínek
zvířat je potřeba osobní iniciativa myslivců. Našim cílem je vytvoření silné populace zvěře
bažantí, zaječí, srnčí a divokých kachen. Letos byla dlouhá zima a bylo potřeba dostatečně
zvěř zásobovat krmivem. Bylo potřeba krmit odpovědně, aby tuhou a dlouhou zimu zvěř
přežila v dobré fyzické kondici.
26.února 2017 se pod záštitou OMS-Prostějov konala na chatě Kynologická beseda. Tato
beseda se zabývá využitím psů jak pro chov, tak i pro běžnou mysliveckou praxi. Pes v mládí
musí prokázat jistou nebojácnost a vrozenou chuť k práci. Tak se pozná, zda bude mít štěně
správné předpoklady pro chov i pro práci v poli při honech. Po druhém roce jeho života by
mělo dojít ke skloubení těchto vlastností.
4.března 2017 náš spolek se svými 14 členy se sešel na výroční členské schůzi, na kterou
byli pozváni i zástupci obecních úřadů z Mořic a Vrchoslavic. Zhodnotili jsme činnost za celý
minulý rok 2016, pořádané akce pro občany a také péči o honitbu a lovu určitého druhu
zvěře. Pokračujeme v odlovu lišky obecné, která páchá nemalé škody na drobné zvěři. Proto
byly zakoupeny dvě umělé nory k odlovu této škodné, které byly zakopány tam, kde páchá
nejvíc škod.
8.dubna 2017 se na myslivecké chatě opět hodovalo. Na dobrém jídle si pochutnali nejen místní ,ale i přespolní. Podával se divočák se zelím, svíčkovou, šípkovou omáčkou a srnčí
guláš.
3.června 2017 připravujeme již po několikáté ,,MYSLIVECKÝ DĚTSKÝ DEN“ na hřišti ve
Vrchoslavicích. Letos dětem předvede svůj program vrchoslavská rodačka Emilka Řezáčová
a z Brna přijede ,,KLAUN JIRKA“. Děti z MŠ Vrchoslavice a ZŠ Němčice předvedou, jaké si připravily vystoupení. Zveme všechny děti, rodiče, babičky a dědečky.
Pro velký úspěch připravujeme v září další zvěřinové hody. Jsou zváni občané Vrchoslavic, ale i z okolí. Doufáme, že nám bude přát počasí při všech akcích.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům i všem kteří s námi spolupracují.
František Vozihnoj, předseda MS
Občasník obce Vrchoslavice
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Farnost Vrchoslavice
Rok 2017 začal tradiční Tříkrálovou sbírkou. Za letošního mimořádně mrazivého počasí si
koledníci počínali opravdu statečně. Dík patří všem, kteří do sbírky přispěli.
Sv. apoštol Pavel pravil: …každý ať dá podle toho, jak se sám u sebe rozhodl, ne s těžkým
srdcem a proti své vůli, protože Bůh miluje radostného dárce…
Během zimních měsíců byly nedělní i středeční mše svaté v zimní kapli na faře. Tam se
také scházíme každý druhý čtvrtek nad stránkami Bible. Biblické hodiny budou probíhat až do
letních prázdnin v těchto termínech: 8.6.2017 a 22.6.2017, vždy v 19,30 h. Vítán je každý, kdo
si chce popovídat o otázkách víry, poslechnout výklad bible dnešními slovy nebo si jen doplnit
vzdělání v této oblasti.
Ženy se v naší farnosti schází jednou týdne k modlitbám matek. Pokud se chcete připojit
k tomuto společenství, kontaktujte paní Evu Marečkovou.
V těchto dnech začíná v naší farnosti probíhat příprava na biřmování. Má-li někdo zájem se
ještě přidat, kontaktujte pana faráře. Slavnostní biřmování biskupem bude příští rok v červnu.
V dubnu jsme si připomněli 105. výročí narození malíře Stanislava Foltýna výstavou jeho
obrazů. K vidění bylo 26 originálů jeho obrazů a promítala se krátká prezentace z jeho života.
Připomnělo se nejen jeho dílo, ale také jeho podíl na rozvoji naší farnosti.
Výstavu s velikonočních
tematikou jsme ukončili hostinou u příležitosti konce postní doby. Na programu nebylo
jen jídlo, ale i krásné hudební
vystoupení naší mládeže. Během ochutnávky napečených
dobrot se rozproudila beseda
o tom, jak Velikonoce probíhaly ve Vrchoslavicích dříve,
co se jedlo v jednotlivé dny
před svátky, co se prostíralo na
slavnostní tabuli. Mladší doplnili vzpomínky svých babiček
a jaké zvyky si převzali a dodržují až do dneška.
V neděli 28.5.2017 proběhla u kapličky v Dlouhé Vsi
mše svatá pod šitým nebem.
Letos opět za účasti poutníků
z Němčic a okolí.
Závěrem zveme čtenáře
na slavnost Božího těla, které
letos bude v sobotu 17.6.2014
ve 14,30 hod.
Farníci
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Výsledky Tříkrálové sbírky za posledních 5 let
rok
2013
2014
2015
2016
2017

sk. M
4 239
4 997
4 612
3 983
5 490

sk. R
3 620
4 852
5 033
4 733
3 393

sk. B
4 460
4 465
5 259
6 008
5 150

Vrchoslavická sbírka celkem
12 319 Kč
14 314 Kč
14 904 Kč
14 724 Kč
14 033 Kč

sk. M = skupina Evy Marečkové
sk. R = skupina rodiny Rubanovy
sk. B = skupina rodiny Bartošíkovy
Díky všem, kteří do sbírky přispěli sebemenší částkou

rok
2013
2014
2015
2016
2017

Charita Prostějov celkem
**
795 033 Kč
852 955 Kč
855 296 Kč
949 488 Kč

Olomoucká arcidiecéze
21 464 721 Kč
22 385 794 Kč
23 865 836 Kč
24 795 948 Kč
23 169 218 Kč

Česká republika celkem
75 997 019 Kč
81 749 670 Kč
88 608 097 Kč
94 926 853 Kč
64 538 073 Kč

** údaj se nepodařilo zjistit
Výsledky za ČR jsou bez dárcovských DMS a výtěžku charitativního koncertu.
Využití sbírky a další podrobnosti sledujte na:
www.trikralovasbirka.cz
Pro vlastní potřeby zpracovala
Obec Vrchoslavice.
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Literární labyrint
Milí čtenáři,
stejně jako loňský Literární labyrint byl i ten letošní velmi úspěšný. Tentokrát se otázky netýkaly knih, nýbrž byly zaměřené na svět filmů a seriálů a to v různých kategoriích.
Účast byla větší než loni, což jasně ukazuje, že film je přeci jen v dnešní době atraktivnější
než kniha.
Soutěžících bylo kolem sedmdesáti a soutěžili ve skupinkách různých věkových kategorií,
což bylo velmi zajímavé. Vzhledem k tomu, že otázky byly jak pro starší a pokročilé, tak i pro ty
mladší, se soutěžící skvěle doplňovali.
Aby taky ne – stáli tu proti sobě takové postavy jako Popelka, Harry Potter, kovbojové ze
Sedmi statečných, učitel Igor Hnízdo z Obecné školy, Baron Prášil nebo třeba úžasný Johny
Castle z Hříšného tance :-) Uznejte sami, konkurence byla veliká.
Týmy si mohli vybrat z osmi kategorii otázek – pohádky, komedie, dobrodružné filmy, filmy
pro pamětníky, fantasy, seriály, filmová hudba a bonusy.
Já, jako jeden z pořadatelů musím prozradit, že nevím, jestli jsem se víc bavila na samotném Filmovém labyrintu nebo při jeho přípravě, kdy jsme se na milých schůzkách u Bartošíků
s Tondou a Adélkou, bez kterých by tato soutěž nikdy nevznikla, nasmáli na měsíc dopředu.
Věřte, že vybírat filmy nebyla žádná sranda. Každý jsme chtěli protlačit toho svého
favorita :-) Nakonec se vlk nažral a koza
zůstala celá, protože vznikla kategorie
Bonusy, do které se vyloženě nacpaly ty
„naše“ filmy.
Na stupně vítězů se na konci příjemného odpoledne postavila rodina Baškova s posilou v podobě Adama Vojtka, na
stříbrné pozici stanul tým Vosičkovi- Ličkovi a bronz ukořistili Skaličkovi z Němčic.
Všichni si odnesli hodnotné ceny.
Moc bych chtěla poděkovat Adélce
a Tondovi a taky všem soutěžícím.
Doufám, že se za rok všichni sejdeme u dalšího Labyrintu,
jehož téma je zatím tajemstvím. A nebyla bych to já,
abych si na závěr neodpustila
jeden z mých oblíbených citátů - „Nejsi nikdy tak dobrý, jak
Ti všichni říkají, když vyhráváš
a nejsi nikdy tak špatný, jak Ti
všichni říkají, když prohráváš“.
Naďa Páclová, knihovnice
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Povídejme si
Bývalá knihovnice z Němčic nad Hanou paní Luďka Kouřilová napsala již svou druhou
knihu. V rámci března měsíce knihy ji představila i čtenářům z Vrchoslavic. V podání autorky
zazněly tři povídky, mezitím se
povídalo a vzpomínalo. Návštěvníci se díky poetickým povídkám
čteným podmanivým hlasem L.
Kouřilové cítili jako doma. K domácké atmosféře přispěly i výtečné domácí koblihy z kuchyně
paní Kovaříkové.
Naďa Páclová, knihovnice

Obecní posezení ve Vrchoslavicích
Už po páté jsme uspořádali pro občany březnové posezení u kávy či čaje. Letos 14. 3. 2017
místní motorest, kde se akce pořádala, doslova
praskal ve švech. Kromě tradičního vystoupení
dětí ze základní školy ve Vrchoslavicích, pod vedením Evy Marečkové, zahrálo k poslechu ale
i tanci duo harmonika (Laco Gazdag) a housle
(Martin Dostál).
V publiku byly zastoupeny všechny generace. Menší děti, mladé maminky a tatínkové,
střední generace, ale i nejstarší občané z řad seniorů. Vystoupení dětí zakončil taneček K. Handlové a L. Rubanové. Publikum všechny účinkující ocenilo bouřlivým potleskem a pak dostali
prostor hudebníci.
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Posezení, které obec pořádá
vždy v týdnu, kdy se slaví Mezinárodní den žen, se letos kvůli
termínu jarních prázdnin opozdilo. To ale vůbec neubralo na jeho
kvalitě ani na účasti. Ženy si domů
odnášely ručně vyrobené výtvory dětí ze základní školy. A že jim
utekly zprávy a možná i začátek
seriálu, to očividně nikomu nevadilo.
AdPa

Karneval pro děti
Nedělní odpoledne, 26. února 2017 ,přilákalo do vrchoslavické sokolovny spoustu pohádkových postaviček. Od půl třetí se zaplňovaly pozvolna židličky různými bytostmi, které si přišly užít pohádkové odpoledne. Karneval nabídl dětem i jejich dospělákům plno zábavy s různou pohádkovou tématikou. Krátké motivační příběhy děti rychle proměnily v soutěže. Ke
slovu se dostali jak ti úplně nejmenší, tak velké
děti, které si stále rády hrají. Mezi soutěžemi
nechyběla ani jízda na saních, kterou si užili
zejména rodiče. V programu našeho karnevalu
se také poprvé na veřejnosti představily taneční kroužky DDM ORION a děti měly možnost
premiérově odprezentovat své taneční choreografie před početným publikem. Ke správnému karnevalu patří pořádná tombola a ani
ten vrchoslavský nebyl výjimkou. Pingpongový stůl zaplnila bezmála stovka cen, které pro
děti nakoupila obec Vrchoslavice. O spokojená bříška malých tanečníků i jejich rodičů se výborným občerstvením postarala Naďa Páclová, za což
jí mnohokrát ještě jednou
děkujeme. Díky vynikající
spolupráci DDM ORION, TJ
Sokol Vrchoslavice a obci
Vrchoslavice si téměř čtyřhodinový program užily
nejen děti, ale také jejich
rodiče.
Eva Bašková
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Tradiční obecní prvomájový turnaj v kuželkách
Již šestý ročník obecního kuželkového turnaje byl poctěn krásným prvomájovým počasím
a účastí čtrnácti družstev. Ve vyrovnaném turnaji, díky poslednímu povedenému kolu, zvítězili
Zmeškalovi.
Jaroslava Kvasničková

Naši fotbalisté Laďa Fialka a Pavel Horák na Běhu osvobození podali skvělý výkon.
Občasník obce Vrchoslavice
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Běh osvobození
Sedmý ročník Běhu osvobození 6.5.2017 měl
letos novou, delší trať. Start i cíl 6,3 km dlouhého
běhu byl na Zamlýní. Absolutní vítězství obhájil
Pavel Dvořák (vítěz kategorie M1). Nově vytvořená
kategorie „tým“, byla třetí novinkou tohoto ročníku,
první místo obsadili Majerovi. Pořadí v jednotlivých
kategoriích najdete ve výsledkové listině.
Organizátoři mají radost, že přestože na startovní čáře přibývá sportovců z blízkého i vzdáleného okolí, celá polovina běžců byla z Vrchoslavic.
Poděkování na tomto místě patří i sponzorům,
kterými letos byli: ZOD Agrispol Mořice, MajerKa,
Bau stavebniny, Navos a VZP.
AdPa
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Běh osvobození očima Libora
Pro letošní ročník Běhu osvobození jsme se na základě žádostí o prodloužení trasy a zlepšení organizace stratu a cíle, rozhodli pro změnu trasy z původních 4,9km na současných 6,3km.
Jako společný prostor startu a cíle jsme samozřejmě zvolili areál Zamlýní, jehož zázemí je
polovina úspěchu.
Počasí jsme měli „domluveno“ již dlouho dopředu, proto bylo skvělé jako loni a poskytlo
výborné podmínky pro běh a doprovodný program. První kapky deště na konci vydařené akce
již nemohly pokazit dobrou náladu, která panovala v hlavách běžců a organizátorů.
Na startu se objevily některé nové tváře, což je vzpruha pro organizátory, že propagace
akce zafungovala správně. Byl jsem mile překvapen hojnou účastí běžců z maratonského klubu Prostějov, zapojením našich fotbalistů a výkonem Štefana Šimka z Mořic, který za svůj život
absolvoval 96 maratonů a ve svých 61 letech je příkladem pro mladší sportovce.
A nyní k samotnému běhu. Po startu se jako obvykle nasadilo vysoké tempo, které nebylo
snadné udržet a v průběhu ho musel každý z účastníků „upravit“ dle svých možností. Na čele se
utvořila skupina favoritů v čele s loňským vítězem Pavlem
Dvořákem, který své prvenství obhájil. Pomyslný prapor domácích přinesl do cíle jako první z Vrchoslavic na celkovém
třetím místě Pavel Horák ml., který krásným časem 25:00
potvrdil, že fotbalisté jsou ve výborné kondici a případná
prohra je vždy „dílem“ rozhodčích.
Já osobně bych vzdal hold těm, kteří se neumístili na
„bodovaných“ místech, ale svou účastí přispěli k propagaci
sportu. Právě pro tuto širokou skupinu obyvatel je tato akce
určena.
Rád bych závěrem poděkoval Všem účastníkům, organizátorům a sponzorům za úspěšné zvládnutí akce.
Tak zase za rok!
Libor Sedláček
organizátor a účastník
Běhu osvobození

Stanislav Foltýn, rodák z Vrchoslavic
*8. 4. 1912
† 13.12.1988
Letos v dubnu uplynulo 105 let od jeho narození.
Narodil se v Arnoštově u Tovačova manželům Janu (z Počenic) a Marii roz. Vaculíkové z Dlouhé
Vsi. V roce 1913 se jim narodila dcera Marie, provdaná Sázelová a rok poté druhorozený syn Oldřich.
Ke třem sourozencům přibyla později ještě dcera Jarmilka, která zemřela na v dětském věku na
záškrt.
Jan Foltýn byl řezník a nájemce hostinců. Řeznické výrobky vozil po okolních trzích. Krátce po
narození prvního syna se rodina přestěhovala do Vrchoslavic čp. 24 (Palírna, provozoval tam pohostinství). Manželé Foltýnovi kupují v roce 1927 dům čp. 80 naproti hřbitova od stavitele Hyžďála
a Jan Foltýn pokračuje v řeznické živnosti.
Občasník obce Vrchoslavice
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Malý Stanislav od dětství rád kreslil, maloval a tvořil s barvami. Jeho školní výsledky byly vynikající. Krasopis i jiný psaný projev byl dáván za vzor ostatním žákům. Po skončení školy nepokračoval
ve stopách otce řezníka a jako svoje životní poslání si zvolil práci malíře.
Vyučil se u malířského mistra Forejtka v Kojetíně malířem pokojů. Tak se dostal k práci s barvami. Ve volných chvílích maloval obrázky. Hlavně zátiší a krajiny.
V listopadu 1935 spojil svůj život s Ludmilou roz. Špačkovou (*1907) z Kralic na Hané, se kterou
se seznámil při práci ve Víceměřicích v ústavu pro slabomyslné, kde pracovala jako kuchařka.
V roce 1936 se jim narodil první syn Stanislav, o rok později dcera Jarmila, v roce 1941 syn Vladimír, v roce 1942 syn Václav (zemřel jako dítě na záškrt) a dva roky po válce syn Vojtěch.
Jeho život bylo hlavně malování. Při malování rodinných domů nebo bytů chtělo hodně jeho
zákazníků originální malbu přímo na zeď. Tak vzniklo nespočet maleb na schodištích, chodbách,
v halách, ale i obývacích pokojích či jiných interiérech. Dodneška se tyto malby uchovaly v domech
ve Vrchoslavicích, Němčicích, Hrušce, Kojetíně nebo Křenovicích.
Jeho styl byl osobitý a originální. Na plátno i na stěny přenášel výjevy z venkovského života,
přírodu ale i místa, která znal pouze z pohlednic. Svým vlastním stylem zvěčňoval mořské zátoky,
útesy či horské krajinky. Jedno z jeho nejrozsáhlejších děl byly malby na stěnách sokolovny ve Vrchoslavicích. Bez jeho kulis, plakátů a dekorací se neobešly plesy a karnevaly ve Vrchoslavicích, ani
sousedních Němčicích.
Za svůj život vymalovat také okolo čtyřiceti kostelů. První, v roce 1955 v Kralicících, ještě ve spolupráci s malířem Panákem z Kojetína. První, samostatně malovaný, kostel v Hrubčicích už se synem
Vladimírem. Pod jeho rukou oživly fasády a interiéry kostelů v Oseku nad Bečvou, Hulíně, Přerově,
Morkovicích, Výšovicích, Vřesovicích, Vrchoslavicích a jinde.
Společenský život Stanislava Foltýna byl bohatý. Patřil
mezi členy Sokola, Sušilova ochotnického spolku v Němčicích, zpíval v Michalíkově pěveckém kroužku, byl dlouholetým funkcionářem strany lidové, podporoval fotbal, organizoval plesy, chodil na poutě do Křtin…
Za svou práci pro farnost dostal dvakrát ocenění od olomoucké arcidiecéze. Jeho práci pro veřejnost ocenila i obec
Vrchoslavice a ČSL v Prostějově.
105. výročí narození malíře Stanislava Foltýna si připomněli farníci výstavou jeho obrazů od 16.4. 2017 do Velikonoční neděle. K vidění bylo 26 originálů jeho obrazů a promítala se krátká prezentace z jeho života. Organizátoři děkují
rodině a všem, kteří originály obrazů zapůjčili.
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Pan Foltýn, kamarády a blízkými nazývaný Slávek, na obrazech podepisovaný Stáňa Foltýn, byl
bezesporu člověk, který si zaslouží připomenutí nejen svého díla, ale i jeho bohatého života. Člověk
vždy ochotný zapojit se do veřejného života, přiložit ruku k dílu, zrealizovat nápad na společenskou akci.
Přitom žil skromně a dokázal si vážit
obyčejných věcí. Co dostal do vínku,
to celý život neúnavně proměňoval
ne ve prospěch svůj, ale pro radost
širokého okolí. Vždyť stvořeni jsme
byli proto, abychom na tomto světě
byli šťastni.
Čest jeho památce…
AdPa

Únorová výprava na farmu ZOD Agrispol
…v řadě za sebou, tři čuníci jdou, ťapají si v blátě cestou necestou… znělo sobotním ránem Vrchoslavicemi z místního rozhlasu. Tu poslední únorovou sobotu po dlouhé době ozářily hanáckou krajinu sluneční paprsky. Po deštivém týdnu zmizely poslední zbytky sněhu, od jihu pofukoval vlažný
vítr a z mokré hlíny zvědavě vykukovaly první zelené špičky trávy. Jaro zaklepalo na dveře.
A právě takové počasí si organizátoři pravidelných výprav za telátky, obec Vrchoslavice a ZOD
Agrispol Mořice, objednali. Letošní první výprava naplánovaná na sobota 25.února 2017 přilákala
přesně 32 zvídavých dětí a jejich rodičů či prarodičů. Sraz byl jako obvykle u radnice. Odtud se výprava vydala novou ovocnou alejí k farmě ZOD Agrispol.
U vchodu do farmy na mostní váze už čekal Ing. Palát, dětmi oslovovaný strejda Roman, a celou
výpravu na začátku pěkně zvážil. S tipem 1320 kg byl nejblíže správné hmotnosti Vojta Zahradník,
ale třicet dva návštěvníků vážilo ještě o 370 kg víc. Pak se těch 1690 kg živé váhy dovědělo co je na
farmě nového, jaké jsou plány na tento rok a exkurze mohla začít.
Prohlídka začala tradičně u nejmenších telátek ve venkovních budkách. Sluníčko je vytáhlo
z budek, rozpustile pokukovala po návštěvnících a olizovala nastrčené prsty. Další zastavení bylo
u dvou ráno narozených telátek. Dokonce se naskytla příležitost sledovat, jak ošetřovatel postupuje, když telátko odmítá životadárné mlezivo. Děti oběma přírůstkům hned daly jména. Býček se
pyšní jménem Atom a jalovičku pokřtily na Marušku. Nakrmená telátka se uložila ke spánku a exkurze pokračovala do uklizené čisté dojírny. Ing. Palát uchopil kytaru a prostor dojírny hned zaplnily
tóny veselých písniček.
Přes snahu sluníčka prohřát vzduch do jarních teplot, se přece jen hodil teplý čaj s tatrankou.
Než došlo na prohlídku kravína, děti si ještě zasoutěžily v pití mléka na čas. Vítězové obou věkových
kategorií si odnášeli krokoměr.
Mezi dospělými kravami se Ing. Palát rozhovořil o užitkovosti, kvalitě mléka a výsledcích, které
ZOD Agrispol dlouhodobě dosahuje. V minulém roce byl tento podnik vyhodnocen Plemenářskou
službou CRV třetím nejlepším zemědělským podnikem v prostějovském regionu v oblasti užitkovosti, obsahu tuku a bílkovin v mléce.
„Děcka, ale tu úplně nejlepší krávu v celém regionu najdete tady v tom stádě,“ ukazuje na spokojené
přežvýkavce odpočívající na slámě vedoucí farmy. „Její číslo si z hlavy nepamatuju, ale naprosto přesně
Občasník obce Vrchoslavice
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vím, že za laktaci (tj. za 305 dní) nadojila přes 12 tisíc litrů mléka.“ Poslední slova se už ztrácí v mohutném bučení mladého skotu. Blížíme se k výkrmně býků, kteří svoji sílu dávají zřetelně najevo.
Čas se nachýlil, exkurze pomalu končí. Ing. Palát provádí ještě kontrolní vážení na mostní váze
a loučí se s vděčným publikem. Farmu ZOD Agrispol čekají rozsáhlé stavební úpravy. Termín další
exkurze je proto ještě nejistý.
AdPa

U kapličky v Dlouhé Vsi letos už počtvrté
Letos se už počtvrté u kapličky v Dlouhé Vsi konala pod širým nebem mše svatá. Kaplička, zasvěcená Panně Marii Pomocné, před čtyřmi lety dostala nový kabát, od té doby se ze mše, na přelomu května a června, pomalu stává tradice.
Už podruhé farníky z Dlouhé Vsi, Vrchoslavic a Vitčic doplnilo i procesí poutníků z Němčic nad
Hanou. Ti se ve slunném počasí vydali na 3,5 km krátkou pouť pěšky.Ve Vrchoslavicíh u kostea se
k nim přidali i místní poutníci.
Na mši, kterou sloužil P. Tomáš Strogan se letos sešlo přes padesát lidí. Na varhany doprovázel
Ladislav Gazdag.
Po skončení mše následovalo krátké vystoupení dětí z Vrchoslavic. Kačka a Klárka Handlovy,
Dominička Bačková s Kubou Zimenem svým zpěvem vyloudili slzu dojetí na nejedné tváři. A velký
potlesk sklidil i Kuba Handl, jehož houslové umění je rok od roku dokonalejší.
Před cestou domů se přespolní poutníci mohli občerstvit nápojem, domácí hruškovým nebo
povidlovým vdolkem, posedět a popovídat si. Perníková srdíčka s obrázkem kapličky snad budou
ještě chvíli účastníkům připomínat příjemnou květnovou neděli.
AdPa
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Prázdninová upoutávka
Pro ty kdo ví, co jsou vrchoslavické úterky, ale i pro ty co to ještě neví, je tady dobrá zpráva.
Letos o prázdninách zase budou Prázdninové úterky!
Tým dobrovolníků pro děti z Vrchoslavic, pro ty co jsou tady na prázdninách, ale i děti
z okolí, připravuje na osm úterků během letních prázdnin odpolední, podvečerní, někdy až
večerní program na téma tvoření, sport, obratnost, hry v přírodě atd..
Co nás přesně čeká, je zatím tajemství. Ale pokud budete pozorně sledovat vývěsku obce,
hlášení rozhlasu, webové a FB stránky, vše se včas dovíte.
Zmeškalovi, D. Svozílek, E. Bašková, J. Kvasničková a A. Palíšková

Z REDAKCE
Stalo se před 50ti lety
ČSM – Československý svaz mládeže (1967)
Místní organizaci řídí předsedkyně Jaroslava Kohoutová. Činnost organisace dobrá. Kromě uspořádání tanečních zábav, tak obvyklých u mládežnických organisací, vykazuje místní
organizace činnost při sběru kovošrotu, při brigádách se snaží dát obce lepší vzhled. Členové
rozhlasového kroužku usilují o zábavu i poučení občanů tím, že každou sobotu odpoledne
vysílají v místním rozhlase zábavnou hudbu moderní i starší a mezitím jsou vloženy gratulace jubilantům, uznání občanům za práci pro obec. Jednou za rok jedou mládežníci společně
autobusem do Brna na zábavní podnik jako je kabaret nebo film či operetu. Také sportu se
věnují poměrně málo a neorganisovaně, protože hrají odbíjenou na hřišti u koupaliště
z rekreačních důvodů.
Ceny životních potřeb – za 1kg, litr
Mouka hladká
3,20 Kčs
Mouka hrubá
3,80 Kčs
Rohlík
0,30 Kčs
Kvasnice
10,00Kčs
Máslo výběrové
44,00Kčs
Máslo I.kvality
40,00Kčs
Máslo II. kvality
32,00Kčs
Sádlo
25,00Kčs
Umělý tuk Smetol
18,80Kčs
Cukr mletý
7,30 Kčs
Cukr krystal
7,30 Kčs
Cukr kostka
8,00 Kčs
Čokoláda hořká
9,00 Kčs
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Brněnský salám
Pařížský salám
Uzená sekaná
Kabanos
Kabanos s česnekem
Vepřová konserva
Hovězí konserva
Moravská klobása
Dietní párky
Čaj
Káva
Kakao
Ocet

28,00 Kčs
30,00 Kčs
28,00 Kčs
25,00 Kčs
15,00 Kčs
11,50 Kčs
10,00 Kčs
25,00 Kčs
30,00 Kčs
190,00Kčs
160,00Kčs
70,00 Kčs
2,50 Kčs
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Mléko
Tvaroh
Med

1,80 Kčs
5,60Kčs
32,50Kčs

Rum
Zápalky 1 balíček
Cigarety Partizánky

60,00Kčs
2,00 Kčs
1,60 Kčs

Z kroniky vypsala Adéla Palíšková, kronikářka

SERIÁL: Vrchoslavická zvířata na „V“
Díl první VEVERKA
Veverka patří k nejoblíbenějším tvorům české fauny. Pozná ji každý na první pohled. Když
jdu nakupovat a vidím prohánět se její rezavé pružné tělíčko po kmenech a větvích stromů
na návsi, hned je den krásnější. Rezavé i černé veverky můžete pozorovat i na Zamlýní a okolo
Hané, nemusíte za nimi putovat až do lesa.
Co jsme se to vlastně ve škole o tomto živočichovi učili? Hmmm, už si toho moc nepamatuju. Je čas si veverku trochu osvěžit.
O této populární „opičce našich parků a lesů“ koluje množství zavádějících informací. Na
vině je „googlovský“ způsob vyhledávání informací a práce. Autoři opisují jeden od druhého
(aniž by sami o veverkách cokoliv tušili). Kateřina a Petr Soukupovi, provozující záchrannou
stanici veverek Pinky, se snaží mýty a dezinformace o veverkách uvést na pravou míru. Na jejich webu se dočtete spoustu zajímavých informací, ale i to, že jedinou veverkou, kterou u nás
můžete v lesích či parcích potkat, je veverka obecná (Sciurus vulgaris). Na planetě žije asi 300
druhů veverek, ale málokterý druh se může pochlubit tak pestrou škálou odstínů srsti jako ta
naše. Běžně se vyskytující v barvách od světle rezavé přes hnědou až po černou. Přitom jen
rezavá barva má množství odstínů, kombinovaných šedavým zabarvením boků či tváří. Ani
jedna veverka nevypadá stejně. Mláďata dědí barvu srsti po rodičích a dalších předcích, je
běžné, že se v jednom vrhu mláďat nachází veverčata různě zbarvená. Výjimkou nejsou ani
extrémy v podobě části sourozenců světle rezavých a části černých. Byli pozorováni i albíni.
Jediné, co mají všechny veverky obecné společné, je sněhově bílé bříško.
U veverky obecné není na první pohled rozdíl mezi samcem a samičkou. Dospělec váží 210 až 410 gramů, tělo měří
200 až 270 mm a ocas od 140 do 200 mm. Hustě osrstěný
ocas je používán při skoku jako brzdící padák a kormidlo.
Před nástupem zimy vyrůstají veverce obecné na uších svazečky prodloužených chlupů, tzv. štětičky.
Veverka obecná je přizpůsobená
životu na stromech, kde si staví i hnízda či obývá opuštěná hnízda dravců,
dutiny stromů, případně prázdné ptačí budky. Hnízdo je kulovité, spletené
z větviček, vystlané mechem, trávou,
listím, lýkem, peřím, zvířecí srstí a po-
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dobným materiálem. Veverka obecná si staví hnízda zimní a letní. Zimní bývá zpravidla jedno,
letních si buduje několik a ty, podle potřeby, střídá.
Dospělí jedinci žijí samotářským způsobem života a mají většinou stálý domovský okrsek.
Veverky při migraci za novým okrskem mohou urazit i 2 km, zpravidla to však bývá do 1 km.
Veverka obecná je druh s denní aktivitou, s největším vrcholem aktivity brzy po ránu
a v pozdním odpoledni. V zimě trvale nespí, ale doba pobytu mimo hnízdo se snižuje a v případě nepříznivého počasí může zůstat v hnízdě i několik dní.
Mezi nejvýznamnější predátory veverky obecné patří kuna lesní a skalní, liška obecná, rys
ostrovid, vlk a vzácně i zdivočelá kočka domácí. Je součástí potravy některých dravců – především jestřába lesního, krahujce obecného, výra velkého a puštíka obecného.
Sama je převážně býložravá. Hlavní potravou jsou semínka ze šišek, následovány houbami a mladými výhonky stromů, pupeny a různými rostlinami. Zjara vyplení i ptačí hnízdo
(vejce i mláďata), olupuje kůru a lýko stromů (to používají i k výstelce hnízda), lišejníky, hmyz,
přes léto plody všeho druhu, na podzim hlavně ořechy, bukvice a jiné plody, ze kterých si pak
tvoří zásoby. Zásoby si veverka vytváří především z ořechů, bukvic a žaludů, případně z hub,
které si nejčastěji zahrabává či schovává do stromových dutin. Tvorba zásob je důležitá pro
následná období jejího nedostatku (tj. zima a začátek jara) a závisí na ní přežití a úspěšné
rozmnožení.
Mláďata mívá veverka většinou dvakrát do roka, v obdobích únor až duben a květen až
srpen. Pokud je samice v hodně dobré kondici, může mít i třetí vrh. Samice je březí 36 až 42
dní, počet mláďat je obvykle 3-7, váha při narození je asi 7 až 15 gramů. Mláďatům se za 31 dní
otevírají oči, kojena jsou 5 až 7 týdnů a samostatná jsou ve věku 7až 8 týdnů, kdy dosahují váhy
asi 200 g. Pohlavně dospívají v příštím roce. Průměrný věk veverky ve volné přírodě je 3-5 let.
Veverka obecná byla považována do 60. let minulého století za zvěř škodnou a běžně lovena. Podle ochranářské legislativy je veverka obecná zvláště chráněným živočichem v kategorii ohrožených druhů (Zákon 4. 114/1992 Sb., Vyhláška 395/1992 Sb) a tudíž se nesmí lovit.
V současné době je veverka obecná vedená na mezinárodním Červeném seznamu IUCN jako
téměř ohrožený druh, u nás je pak podle nejnovějších kritérií řazen do kategorie nevyhodnocený druh.
A má veverka skutečně blechy? Ukládají se k zimnímu spánku?
Žijí rodinným životem, jak to známe k knížek? Na tyto a další otázky
už hledejte odpovědi na webu: www.ekolist.cz nebo www.vevercatka.cz.
Příjemné počtení Vám přeje AdPa
Zdroje: www.ekolist.cz, wikipedia, www.veveratka.cz

Víte, že…
•
•
•
•
•
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V nové obecní hruškové aleji za Parganem, díky neobvyklé zimě nepřezimovaly tři hrušně.
Uhynulé stromy budou nahrazeny.
První vlaštovka byla spatřena v Dlouhé Vsi u kapličky dne 4. dubna 2017 (loni 5.4.)
Akce Na bicyklech Němčickem bude mít letos dojezd ve Vitčicích.
Akce Mikroregion Němčicko se baví bude v Pivíně poslední srpnový víkend.
Obecní knihovna bude během letních prázdnin fungovat v obvyklém čase – středa 17,30 –
18,30 hod
Občasník obce Vrchoslavice

Mše u kapličky

Běh osvobození
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Školní a farská zahrada v dubnu 2016

Školní a farská zahrada v dubnu 2017
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