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OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje
Máme tady přelom léta a podzimu a samozřejmě i druhé letošní vydání našeho Obecního zpravodaje. Jako každý rok, tak i letos je čas na malou bilanci toho, co je již hotové
a co nás do konce roku čeká.
I když si toho možná mnozí z Vás nevšimli, tak obec má za sebou letos největší investiční akci. Jednalo se o opravu čerpacích stanic, kdy došlo ke kompletní výměně čerpadel
a celé technologie a řízení čerpání. Samotná oprava probíhala přesně podle plánu a bez
jakýchkoliv problémů. Než jsme se k opravě dostali, prošli jsme dlouhou etapou hledání
firmy schopné tuto akci realizovat.
Větší problémy se začaly objevovat již v prosinci loňského roku, kdy přestala fungovat
čerpací stanice v Dlouhé Vsi u mlýna. Od prvních výpadků až do fáze, kdy jsme museli zapojit přenosné kalové čerpadlo a „odpadní vodu“ tlačit přes odvzdušňovací ventil. Jako by
to nebylo málo, tak se začaly problémy objevovat i u ostatních čerpacích stanic. A protože
jsme měli jen jedno použitelné přenosné čerpadlo, tak jsme ho převáželi. Po celou tuto
dobu se hledala schopná firma. Na jaře jsme vypsali výběrové řízení, ze kterého se všechny
oslovené firmy omluvily. Mezitím přestala pracovat i třetí čerpací stanice, takže tři ze čtyř
stanic jely na přenosná čerpadla a musely se denně zapínat a čistit.
Shodou okolností na konci jara navštívila obec zástupkyně firmy Envirox s.r.o., která
se již řadu let zabývá servisem kanalizací. Předmětem schůzky měla být nabídka služeb
zmiňované firmy. Po představení našeho problému s čerpacími stanicemi se firma Envirox
obrátila na firmu Pumpa Brno, zda by společně dokázali najít a navrhnout správné řešení
tohoto problému v obci. Aby se zjistil reálný stav čerpadel, musela se fyzicky prohlédnout
techniky se zástupci společnosti Pumpa a.s. Prohlídka se realizovala v červnu, kdy občané
jistě zaregistrovali, že se po obci pohybuje vysokotlaký čistící vůz, který musel každou ze
tří přečerpávacích stanic ,,vysát“ aby se technici dostali přímo k čerpadlům. Zároveň se
provedlo i částečné vyčištění kanalizačního potrubí a monitoring vytipovaných úseků kanalizace. Alarmujícím zjištěním bylo, že se v kanalizaci vyskytuje neobvykle velké množství
tukových krust, vlhčených ubrousků, dámských hygienických potřeb apod. Po prohlídce
a zjištění reálného stavu, byl další postup v rukou zástupce firmy Pumpy a.s.
Zjištěný stav čerpadel byl havarijní na všech stanicích a současně čerpadla neodpovídala technickým parametrům uváděných v dokumentaci k příslušným přečerpávacím
stanicím. PUMPA, a.s. tedy podala návrh řešení - a to výměnu všech čerpadel za nová kapacitně větší čerpadla s různými technologiemi např. indukční měření konečného výtlaku
do ČOV, GSM brány pro informaci o poruchách čerpadel, otevření šachet atd. Ke konci srpna došlo k samotné realizaci výměny všech čerpadel, klapek, záchytných košů, rozvaděčů
a celé technologie. Samotná oprava trvala zhruba dva týdny, kdy se zprovoznily všechny
čerpací stanice, které bez problémů plní svoji funkci. Jelikož se jednalo o finančně náročnou akci, v rámci prevence před znečištěním kanalizace a opětovným zničením nově zabudovaných technologií bude firma Envirox s.r.o. pravidelně provádět v obci čištění a kamerové průzkumy kanalizačních řadů dle aktuálního stavu a pravidelného hlášení, které
tyto nově zabudované technologie umí. Jedná se především o investice našim občanům,
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a proto klademe velký důraz a dohled nad samotnou efektivností a návratností takové
operace. Letos ještě proběhne čištění a monitoring celé splaškové kanalizace.
Za opravu a čištění kanalizace obec letos zaplatila více než 1,3 milionů korun. I proto
vás všechny žádám, abyste do kanalizace vypouštěli jen to, co tam patří. V případě nečistot
jako jsou hadry, vlhčené ubrousky, různé hygienické potřeby apod. se čerpadla a technologie ničí a vznikají náklady na údržbu. V případě dešťové vody rostou náklady na její čerpání
a následné zpracování na ČOV v Němčicích nad Hanou.
Další větší akce, která je už započatá, je dokončení místní komunikace uprostřed Parganu. Co se zde bude dít jsem popisoval v prvním letošním vydání. Jedná se o akci podpořenou dotací z rozpočtu Olomouckého kraje v Programu obnovy venkova Olomouckého
kraje, Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Věřím, že ve chvíli, kdy čtete tento
příspěvek je i tato akce hotová, protože má termín dokončení do konce září. Na začátku
října se přesune firma Presbeton Nova, s.r.o., která vyhrála obě výběrová řízení na konec
Parganu, kde bude dokončena poslední chybějící část místní komunikace. U této stavby je
termín do konce října a byla podpořena dotací, kterou vypisuje MMR ČR, Podpora obnovy
a rozvoje venkova, dotační titul č.5.
Další akce, které chceme do konce roku zvládnout je podání žádosti o dotaci na vypracování nového územního plánu a výběrové řízení na projekt na zpracování jednostupňové
dokumentace pro provedení stavby na výměnu veřejného osvětlení, optických rozvodů,
rozhlasu, rozvodů NN. V létě proběhlo vstupní jednání se zástupci ČEZ, CETIN, a.s., Zlín
projekt, a.s., Vrchonet, z.s. a naší obce.
Hlavním bodem jednání bylo ujasnění proveditelnosti záměru a možného souběhu
sítí nového veřejného osvětlení, sdělovacího kabelu (telefon), veřejného rozhlasu a optických kabelů. Z požadavků na vedení jednotlivých sítí došlo ke shodě, že záměr realizovatelný je. Pro všechny sítě a jejich realizaci bude stačit výkop šířky 60 cm, hloubky
80cm. Investorem celé akce bude obec, věřitelem celé akce ČEZ, odkoupení optické sítě
Vrchonet od obce bude vyřešeno samostatnou smlouvou. Součást díla (projektu) je kompletní výměna veřejného osvětlení, nachystání přípojných bodů pro kamerový systém,
rozvaděče NN pro potřeby obce (cca po 100 m), rozvaděče a páteřní systém chrániček
pro optický rozvod, kabelový 100 V rozvod rozhlasu. Odhadovaná cena za projekt bude
cca 300 tisíc bez DPH s daní tedy cca 363.000,- Kč. Jelikož součásti projektu bude i rozmístění a položení optických kabelů. Toto bude vyřešeno samostatnou smlouvou, polovinu ceny obci uhradí Vrchonet, z.s.. Bude se jednat o jednostupňovou dokumentaci (od
územního jednání až po prováděcí projekt, včetně stupně pro stavební povolení, stupně
pro realizaci, položkového rozpočtu a jednotlivých výkresů a technických specifikací).
Dokumentace pro provádění stavby a pro výstavbu veřejného osvětlení bude technicky
a technologicky zpracována dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013Sb.
Na závěr, děkuji všem, kteří obci pomáhají nejen s úklidem a údržbou veřejných i soukromých prostranství. Všem dětem, které šly po prázdninách do školy přeji, aby se jim tam
líbilo a kromě nových vědomostí si odnesly i spoustu zážitků a nových kamarádů. Všem
přeji, aby si užívali krásné babí léto, které snad přijde po propršeném začátku září. A těm,
kteří to ještě nestihli tak pohodovou pozdní dovolenou.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce
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Dotace
V roce 2017
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci z dotačního programu Program
obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 ve výši 222 500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na komplexní opravu ulice v obytné zóně za MŠ a ZŠ.
Za tuto částku bude opravena Slepá ulice k pěti rodinným domům na Parganě - vyměněno stávající veřejné osvětlení , vyměněný chodník včetně obrub a všech konstrukčních
vrstev, položena zámková dlažba na stávající komunikaci a vyrovnání a napojení okolního
terénu. Celkové předpokládané náklady na uvedenou akci jsou 454
567,- Kč. Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o., termín realizace září 2017
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 27
500,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Vrchoslavice.
Peníze budou použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky,
zásahové rukavice a zásahové kukly. Celkové předpokládané výdaje jsou 55 000,- Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů poskytlo neinvestiční dotaci ve výši 252 696,- Kč na částečnou úhradu výdajů na opravu místní komunikace
na Parganě. Za tuto částku bude opravena poslední část cesty na Parganě (Kroupák).
Celkové předpokládané výdaje jsou 803 937,- Kč. Zhotovitel PRESBETON Nova, s.r.o.,
termín realizace říjen 2017
Velkou akcí byla také oprava čerpacích stanic splaškové kanalizace. Celková částka
na opravy je 1 251 280,- Kč. Dalších 121 000,- Kč za vyčištění kanalizace. Akce byla plně
financována z rozpočtu obce.
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Jednání zastupitelstva obce
Od uzávěrky minulého zpravodaje proběhlo zastupitelstvo 14. 6. a 13. 9. 2017
Dne 14.6. 2017 byla přijata tato usnesení
- ZO schválilo program jednání ZO č. 02/2017.
- ZO schválilo: smlouvy o poskytnutí dotace v Programu na podporu JSDH 2017
- Přijetí dotace s účelem použití , dle čl. II odst. 1.
- Spolufinancování obce podle čl. II odst. 2.
- Znění smlouvy.
- ZO schválilo přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace č. 2017/01957/OSR/DSM.
- ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce
ve výši 2.249.787,51 Kč.
- ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
- ZO schválilo snížit nájem u domu č.p. 32 o 500 Kč/měsíc a navýšit o 500 Kč/měsíc zálohy ne energii pro dům č.p.32.
- ZO schválilo přijmout nabídku v ceně 1.350.000,- Kč od firmy PUMPA, a.s. a podepsat
smlouvu na opravu čerpacích stanic
- ZO schválilo rozpočtové opatření č.5.
Jednání 13.9. 2017 byla přijata tato usnesení
- ZO schválilo zadání územního plánu Vrchoslavice, ve smyslu § 47 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen stavební zákon) a v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
- ZO schválilo odprodej části p.č. 311 o výměře 99m2 za cenu 35Kč/m2 s podmínkou, že
náklady vzniklé na rozdělení a převod této části parcely zaplatí žadatel.
- ZO schválilo výběr mandanta a následné vypsání výběrového řízení na zhotovitele jednostupňového projektu na výměnu VO, optických rozvodů, rozhlasu, rozvodů NN.
- ZO po projednání schvaluje předložený Návrh plánu společných zařízení v KoPÚ
v k.ú. Pavlovice u Kojetína a části k.ú. Vrchoslavice.
- ZO schválilo DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č.7. a použití fondu obnovy kanalizace na schválenou
opravu kanalizace ve výči 300 tis. Kč.
- ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.:
1030039488/002.
- ZO obce pověřilo starostu realizací všech potřebných kroků po získání dotace od MPSV
„Obec přátelská rodině“ a pověřila jej k provedení rozpočtového opatření v rozsahu
a v souladu s pravidly poskytnuté dotace
- ZO schválilo výjimku z počtu žáků ZŠ Vrchoslavice.
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Základní škola
A JE TO TADY…
A je to tady: ,, HURÁ“… hlaholili vesele
žáci, kteří se na školu těšili / 87% /. A je to
tady: s dovětkem „ ACH JO “….pronesli žáci,
kteří se na školu netěšili /13% /.
Ať se to však žákům „ LÍBÍ, ČI NELÍBÍ“ školní rok 2017- 2018 má svůj začátek. Dne 4. září
jsme slavnostně zahájili nový školní rok za
účasti hosta p. místostarosty, rodičů, prarodičů prvňáčků, žáků a pracovníků školy.
Po slavnostních projevech ředitelky
a hosta byli představeni všichni prvňáčci.
Jsou to: Bára Karlíková, Terezka Karlíková,
Renátka Krajčová, Maťa Műller a Vojtíšek
Sázel.
Naše škola má letos: 5 prvňáčků, 5 druháků v jedné třídě, kterou učí Mgr. I. Vašinová,
10 třeťáků a 3 čtvrťáky ve druhé třídě, jejichž třídní učitelkou je Mgr. L. Štarhová. Činnost
ŠD povede p. vychovatelka Iva Baláková. Nastoupila nová uč. Mgr. Jana Zapletalová z Němčic n/ Hanou. O hezké a čisté prostředí se nám bude starat i nadále Eva Marečková- školnice.
Všem učitelkám a pracovníkům ZŠ i MŠ a rovněž rodičům žáků: přeji šťastné vykročení do
nového školního roku a hodně radosti z úspěšné práce dětí.
Závěrem chci poděkovat zřizovateli Obci Vrchoslavice za podporu ZŠ i MŠ.
Mgr. Vašinová Ilona, řed. ZŠ a MŠ

Jak jsme sbírali
V loňském školním roce obec ve spolupráci s firmou RESPONO připravila pro naši školu
soutěž ve sběru papíru. Cílem bylo nejen zapojit děti v užitečné věci, ale také vydělat peníze
pro školu. Soutěže se zúčastnilo 29 sběračů a někteří vytvořili i rodinné dvojice a dokonce
i jednu trojici. Nesoutěžilo se jen tak pro dobrý pocit ze správné věci, ale díky spojení obce
s RESPONO byly za první 3 místa hodnotné ceny a za účast zmrzlinová odměna pro každé
dítko.
Přesto, že hlavními soutěžícími byli v praxi hlavně rodiče či prarodiče, tak na dětech byl
vidět elán a nadšení. Celkem jsme sebrali 6.639 kg papíru a nejvíce se na tom podílel Michal
Šebela, který s 964 kg vyhrál a odnesl si první cenu-tablet. Hned v závěsu byly Kačka a Klárka
Handlovy s 909,5 kg papíru a získaly stavebnici lego. Tomáš Fialka s 604 kg skončil na třetí
příčce a získal horolezecký batoh.
Všem účastníkům patří veliký dík a věřím, že v letošním roce budeme ještě výkonnější.
Tomáš Zmeškal
Občasník obce Vrchoslavice
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Knihovna
Milí čtenáři,
stejně jako loni, byla naše knihovna otevřená i o prázdninách. Někdo by si mohl říct, že kdo
má v létě při všech těch různých aktivitách čas na čtení, ale kupodivu mám pocit, že chodí v toto
roční období víc čtenářů, než během školního roku.
Aby taky ne. Ono se na zahrádce v pohodlném křesílku nebo v houpací síti přece tak krásně čte!
Obzvlášť, když do naší knihovny přibylo dalších 15 knížek. Všechny tyto knihy jsou buď novinky
nebo velmi žádané bestsellery.
Představím alespoň některé z nich :
MANŽELÉ ODVEDLE ( Shari Lapena) - Vaši sousedé nechtějí, abyste vzali své šestiměsíční dítě
k nim na večírek. Nic osobního, ale rušilo by pláčem. Váš manžel prohlásí, že to nevadí. Bydlíme
přece hned vedle. Zapneme dětskou chůvičku a každou půlhodinu ho půjdeme zkontrolovat.
Vaše dcerka spala, když jste ji viděli naposledy. Teď stoupáte po schodech do svého mrtvolně
tichého domu a vaše nejhorší noční můry se naplnily. Je pryč. Nikdy předtím u vás nebyla policie.
Teď prohlížejí celý váš dům a kdoví, co tam najdou.
PÍSEČNÝ MUŽ ( Lars Kepler ) - Jedné chladné zimní noci se na železničním mostě ve Stockholmu objeví mladý muž. Je vychrtlý, silně podchlazený a má legionářskou nemoc. V nemocnici
vyjde najevo šokující fakt: podle registru obyvatel má být mladík již sedm let po smrti. Jak je to
možné? Vždyť z jeho vraždy je podezřelý sériový zabiják Jurek Walter, kterého před třinácti lety
zatkl komisař Joona Linna a který byl odsouzen k doživotní izolaci na uzavřeném psychiatrickém
oddělení. Starý případ je nutno znovu prošetřit. Sériový vrah je obestřen spoustou záhad. Je třeba jednat rychle, neboť čas je neúprosný. Co když je dosud
naživu i mladíkova sestra, která tehdy zmizela spolu s ním.
TO PRŠÍ MOŘE ( Radka Třeštíková ) - Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejich rodičů a střídavá péče, o níž rozhodne soud. V otcově nové rodině se potká s Alešem, synem
otcovy ženy. Měla by ho považovat za bratra, ale ona se do
něj zamiluje. Nešťastně, protože Aleš v ní vidí především
sestru. Jenže to není jediný Hančin problém. Nejdřív otcova
a potom i matčina smrt ji zcela vykolejí a Hanka obtížně hledá způsob, jak se se vším vyrovnat hledá někoho, o koho by
se mohla opřít. Zprvu jí pomáhá babička, jejíž životní příběh
jakoby předznamenal i Hančiny osudy. A pak potká o hodně let staršího Huberta, který dělá, co jí na očích vidí. Ale
bylo jejich setkání opravdu náhodné, nebo Hubert sleduje
svůj vlastní cíl?
VE SLUŽBÁCH ZLA ( Robert Galbraith) - Představte si, že
jednoho dne obdržíte balíček s useknutou ženskou nohou...
I neohroženou Robin Ellacottovou, asistentku soukromého
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detektiva Cormorana Strika, tento záhadný balík vyděsí k smrti. Jejího šéfa hned tak nic nerozhodí, ale ani on tuhle výstrahu nebere na lehkou váhu. V minulosti narazil na čtyři osoby, které
přicházejí v úvahu jako viníci - a Strike moc dobře ví, že žádná z nich se neštítí ani nejhoršího
násilí. Policie se zaměří na jednoho z podezřelých, jenže Strikovi je čím dál jasnější, že právě ten
pachatelem není. Spolu s Robin se pustí do pátrání na vlastní pěst a ponoří se temných a zvrácených světů zbylých tří podezřelých. Záhy však dojde k dalším hrůzným činům a Strikovi a Robin
začne rychle docházet čas...
To je aspoň malá ukázka nových knih. Prozradit ještě můžu, že těmi dalšími jsou mimo jiné
velmi žádané romány pro ženy od slovenské autorky Táni Keleové- Vasilkové.
Přijďte, určitě si vyberete. Jak řekl Walt Disney :
„ V knihách je více pokladů, než mohou najít piráti na ostrově pokladů. „
Naďa Páclová, knihovnice

Seriál „ Lidé, jak je možná (ne)znáte“
Návštěvníci country bálů, obecních a mikroregionálních akcí určitě znají nerozlučnou dvojici
Tonda (Bartošík) – Franta (Lička) a jejich nezapomenutelnou spartakiádní skladbu Poupata, krasojezdeckou show na kolech, taneček na písničku dua Zagorová/Vondráčková Dvě žlutá kuřátka …
Zastupitel František Lička ale není jenom recesista. V Divadelní spolku Na Štaci funguje jako
osvětlovač a kulisák, ve volném čase hraje badminton, věnuje se zahradě, rodinnému domu a kutilství, cyklistice, turistice a cestování. Můžete ho i s rodinou potkat na obecních akcích a brigádách.
Osud tomu chtěl, aby se s manželkou Katkou přistěhoval zrovna k nám, do Vrchoslavic. A aby
právě zde postavil dům a vychoval své syny. Jeho stále dobrá nálada, klidný a racionální způsob
řešení problémů je často přesně tím, co vypjaté atmosféře dodá potřebné uvolnění.
Dny se krátí, teplota klesá, možností potkat se ubývá a uzávěrka dalšího čísla Obecního zpravodaje je za dveřmi. Domlouváme si páteční setkání na pivku. Na setkání se těším. Vycházím výjimečně včas. V tom volá Franta, zda můžeme rozhovor o den odložit. Neuvědomil si, že s manželkou
jdou do divadla. Odkládáme tedy pivko na sobotu. To se mi, bohužel, už včas přijít nepodaří. To
ale Frantovi na dobré náladě neubírá. Hned nadšeně líčí zážitky z komedie ochotníků z Hvozdné,
kterou sehráli v rámci divadelních pátků v Němčicích. Probereme postupně děti, zážitky z dovolené,
pěstitelské výsledky ze zahrady. A k točené jedenáctce konečně přichází na řadu desítka otázek,
dnes pro: Františka Ličku, 44 letého zastupitele obce Vrchoslavice
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
FL: Baví mě pozorovat jak vzniká to, co můžu já sám ovlivnit, k čemu můžu přispět. Ať už rozhodnutím, názorem nebo i vlastníma rukama. Třeba výsadba ovocných stromů podél cyklostezky. To bylo
dobré rozhodnutí zastupitelů a přiložení rukou k dílu občanů.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
FL: Žabomyší války, nepřejícnost, zbytečné sousedské
spory. Často někdo v dobré víře něco udělá a výsledek jeho
práce další lidé pomluví. To je vždycky smutné. Taky mi vadí,
jako asi všem občanům, bezohlednost pejskařů, kteří po
svých miláčcích neuklízí hromádky. Obzvlášť v obytných částech obce je nepříjemné, když ostatní to po nich musí uklízet.
Občasník obce Vrchoslavice
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AP: Máš nějaký životní vzor?
FL: Vzor žádný nemám. Snažím se žít a dělat věci tak, abych se za sebe nemusel nikdy stydět.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
FL: Ty!
AP: No povídej, co jsem Ti provedla?
FL: Překvapilas mě pozváním na tento rozhovor. (smích)
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
FL: Mám rád a dobře se cítím v lese. Rádi s rodinou navštěvujeme zříceniny, hrady. Snažili jsme
se a pořád se snažíme ukazovat našim klukům (Vojta 16, Ondra 13) zajímavá místa v naší zemi. Ale
nejoblíbenější místo je jenom jedno. Pro mě je to táborová základna v Kladkách.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
FL: Těch je hned několik. Už jsem zmínil cyklostezky v okolí a vysázené aleje okolo nich. Dobře je taky
na Zamlýní a oblíbeným cílem procházek je Lopaťák.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
FL: Mám oblíbený žánr a to je krimi. Nezáleží jestli
filmové nebo literární zpracování. Prostě dobrá kriminálka. Taky rád sáhnu po časopisech Epocha nebo
Téma.
AP: Tipovala jsem Tě na Rychlé šípy…
FL: Tak ty jsem samozřejmě taky četl. V dětství jsem
si od sousedů půjčoval klasické mayovky a foglarovky
a příběhy kluků rychlošípáků přece zná každý kluk.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“,
s kým bys ho strávil?
FL: Většina lidí odpoví že s rodinou. Já bych ale den
navíc chtěl strávit tak, že pozvu blízkou i vzdálenější rodinu, sousedy a kamarády a uspořádám veliký mejdan.
AP: V čem vidíš smysl života?
FL: Vychovat děti tak, abych byl na ně hrdý a viděl
je vyrůstat.
AP: Životní krédo…
FL: Mé životné krédo je: „Nikdy nemít žádné krédo“
AP: Děkuji za rozhovor.
FL: Já zase za poslední překvapení.
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Obec přátelská rodině
Na počátku všeho bylo slovo. A to slovo bylo… bylo to vlastně jméno. A protože za vším máme hledat ženu, tak to bylo jméno ženské.
Jméno je Vám možná povědomé. Hana Žurowská. Referentka, která
v roce 2015 vypomáhala na Obecním úřadě. Ano, byla to právě ona,
která se jednou zmínila, že nedalekému Kojetínu se v roce 2011 podařilo uspět v soutěži
Obec přátelská rodině. Na základě této zmínky jsme začali pátrat, zda soutěž stále existuje,
jestli se do ní dá přihlásit, za jakých podmínek a co by v případě uspění bylo pro obec přínosem.
Celostátní soutěž Obec přátelská rodině usiluje o podporu prostředí přátelského rodině v českých obcích. Iniciuje a hodnotí stávající i plánovaná prorodinná opatření a aktivity,
které podporují místní rodiny. Vyhlašovatelem soutěže je, Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Stálá komise pro rodinu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací
center pro rodinu a Sítí mateřských center v ČR.
Do soutěže se může přihlásit jakákoli obec z České republiky. Soutěžící jsou zařazeni do
pěti kategorií, podle velikosti obce. V soutěži bylo hodnoceno, jak obce a města v naší republice vychází vstříc rodinám s dětmi a seniorům. Při hodnocení byl kladen důraz na mezigenerační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna, na spolupráci obce
s neziskovými organizacemi a spolky které vyvíjejí prorodinné aktivity.
Od začátku jsem si kladl otázku: „Jde vůbec v takové soutěži neuspět?“. Vždyť přece každý
starosta se snaží a dělá v rámci svých možností vše proto, aby obec, v jejímž čele stojí, byla
občanům, rodinám i seniorům přátelská. Co by to bylo za představitele obce, který by neměl
zájem, aby se v jeho obci dobře žilo, aby se nezajímal, co obyvatelům chybí, co pro ně může
udělat a jak zkvalitnit jejich život, vzájemné soužití a dbal o dobré jméno obce.
Otázky se mi honily hlavou jedna přes druhou, zvažoval jsem, zda vůbec naši obec přihlásit. Vždyť přece vyhrát musí všichni. A přesto první místo v každé kategorii získá jen jedna
obec.
Pomalu jsem pročítal strukturu žádosti, požadované dokumenty, analýzy a statistiky. Nakonec jsem usoudil, že naše obec je schopná doložit všechny přílohy potřebné k tomu aby
žádost byla zařazena do soutěže a tak jsme se s hrstkou dobrovolníku pustili do práce.
Obec Vrchoslavice se do soutěže poprvé přihlásila v roce 2016. Tehdy jsme se umístili na
docela hezkém šestém místě.
V tomto roce jsme zkusili štěstí napodruhé. Když uvážíme, že v kategorii obce do tisíce
obyvatel, je v České republice skoro pět tisíc obcí a kdyby se jen 1% z nich do soutěže přihlásilo, tak nám opravdu štěstí přálo. V září tohoto roku MPSV informovalo, že naše obec se
umístila ve své kategorii na prvním místě.
Jsem rád, že Vám tuto příjemnou zprávu mohu sdělit. Jsem rád, že čas strávený nad administrativními pracemi spojenými s vyplněním žádosti a doložením všech potřebných dokumentů měla smyls a obec ve které společně žijeme je i z pohledu zvenčí přátelská rodinám.
Ve chvíli, kdy tento zpravodaj vychází jednáme s vypisovatelem soutěže o předání ceny.
V dalším čísle OZ Vás budu informovat co titul Obec přátelská rodině naší naší obci přináší.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta
Občasník obce Vrchoslavice
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SDH
Vážení čtenáři
Dovolte mi, abych Vás seznámil s činností našeho sboru od minulého vydání Obecního zpravodaje.
Začal bych sportovním týmem mužů. Ten letos kromě již zaběhlých tradičních závodů uspořádal I. ročník Vrchoslavské pohárovky (noční závody v požárním útoku). Tohoto závodu se zúčastnilo přes 30 týmů mužů a žen. Dne 2. září 2017 se konalo poslední kolo VC MHJ okresu Přerov.
V této lize náš tým bojoval o přední příčky. Nakonec s minimální ztrátou skončil na celkovém
třetím místě. Našemu týmu se také povedlo dostat na startovní listinu hasičské soutěže Memoriál
V. I. Lenina (největší hasičské závody v ČR). Tyto závody jsou každoročně vysílané živě na internetovém serveru Youtube. Náš tým bude startovat s pořadovým číslem 121.
Dále mi dovolte pár slov za výjezdovou jednotku. Letos se naše jednotka zúčastnila jednoho
námětového cvičení. Toto cvičení bylo zaměřeno na pátrání po osobách. Naše jednotka spolu
s ostatními z našeho okrsku vytvořili rojnici a pátrali po dětech v bývalém areálu Cukrovaru. Během uplynulých devíti měsíců byla jednotka povolána k osmi mimořádným událostem (3x požár,
2x dopravní nehoda a 3x technická pomoc).
Co nás čeká a nemine?
30. 9. 2017 – Hodový guláš
1. 10. 2017 – Žehnání naší Tatry
11. 11. 2017 – Sběr železa
25. 12. 2017 – Štěpánská zábava (hrají skupiny Relax a Farao)
Na závěr bych Vás chtěl informovat, že je možné naše soutěžní družstvo a jednotku sledovat
také na sociálních sítích, a to na Facebooku – SDH Vrchoslavice a Instagramu - sdh_vrchoslavice.
Zdeněk Petr
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TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Tabulka I.B. třída, skupina „A“ PODZIM 2017
Poř.

Klub

zápasy

vítezství

remízy

prohry

skore

Body

1.

FK Troubky

7

7

0

0

28:07:00

21

2.

Lipník nad Bečvou

7

6

0

1

27:10:00

17

3.

Klenovice na Hané

6

5

0

1

25:09:00

15

4.

Sokol Ústí"B"

7

5

0

2

24:11:00

15

5.

TJ Haná Prostějov

7

4

0

3

18:19

11

6.

Horní Moštěnice

7

4

0

3

12:17

11

7.

Kojetín - Kovalovice "B" 7

3

0

4

16:20

9

8.

Sokol v Pivíně

6

3

0

3

14:19

9

9.

SK Radslavice

7

3

0

4

10:16

9

10.

TJ Smržice

7

2

0

5

10:24

8

11.

Újezdec

7

2

0

5

17:17

6

12.

Sokol Tovačov

6

1

0

5

10:12

5

13.

Vrchoslavice 1946

7

1

0

6

10:27

3

14.

FC Želatovice "B"

6

1

0

5

5:18

2

Před heřmánkem smekni a před bezem klekni
Podzim se pomalu ale jistě blíží…Vzduch je jeho vůní prosycen, vzpomínky na prázdninová
sucha a tropická vedra pomalu blednou jak letní opálení.
Police ve sklepech a spížích se prohýbají pod tíhou zavařenin a marmelád. Mrazáky praskají
ve švech a plátěné pytlíky se sušeným kořením a bylinkami provoněly naše kuchyně. Každý má své oblíbené, často po generace předávané a odzkoušené
recepty, hodně zahrádkářů a kuchařek rádo experimentuje. Prozradím Vám, jak se mi letos povedlo uvařit falešnou borůvkovou marmeládu z černého bezu.
Bez černý je svým způsobem plevel. Dřív rostl
na každé mezi, ve škarpách a vývozech. Ptáci jejich
semena rozšířily do hájů, remízků a hliníků. Kromě
toho že je plevel, je i léčivou rostlinou. Dokonce se
říká, že Je lékem proti devíti nemocem a je považován za bylinu magickou. V minulosti se bezem léčilo
Občasník obce Vrchoslavice
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snad téměř všechno. Výhonky bezu se používaly na zmírnění bolesti zubů, mladé lístky smíchané
s ječnou moukou léčily popáleniny a přikládaly se též na rány způsobené pokousáním vzteklého
psa. Práškem z rozemletých suchých listů se zastavovalo krvácení z nosu.
Každý asi zná bezinkový čas se sušených hvětů. Pochutinu zvanou kosmatice vyrobíte máčením květenství v těstíčku a následným usmažení podobně jako květák. Z květů se dá připravit
bezová šťáva nebo kvašením osvěžující limonáda.
Nyní je ale doba plodů. Na jejich sběr je ještě čas i v říjnu. Vím, že někteří zahrádkáři doma
vyrábí skvostný likér. Ale ke slibované marmeládě:
1,5 kg na čtvrtky nakrájených, jadřinců zbavených jablek povaříme i se slupkami na kaši a rozmixujeme. Přidáme 0,5 kg opraných bezinek bez stopek, uvedeme do varu, přidáme 1 kg cukru
a pektogel 1:1. Povaříme, plníme do horkých sklenic, uzavřeme víčkem a které necháme 12 hodin
dnem vzhůru.
AdPa

Myslivci
Vážení občané a přátelé přírody
Chtěl bych Vás seznámit s našimi akcemi, které se nám daří plnit. Na myslivecké chatě jsme
začali s menšími opravami a výsadbou zeleně před chatou.
8. 4. 2017 jsme uspořádali opět pro občany Vrchoslavic, i z okolních obcí ,,Zvěřinové hody“
o které je vždy velký zájem.
3. 6. 2017 se tradičně konal ,,Myslivecký dětský den“ na kterém se sešlo 160 dětí, jak domácích tak i z okolních obcí v příjemném prostředí fotbalového hřiště. Všechny děti dostaly u vchodu lístek, na který si mohly po celé odpoledne vyzvedávat zdarma pití, sladkosti a párek.
Po skončení období žní jsme již začali přikrmovat drobnou zvěř jadrným krmivem.
23. 9. 2017 nás ještě čeká poslední akce a to jsou Podzimní zkoušky loveckých psů, které se
konají na chatě. I na tuto akci srdečně zveme všechny občany.
František Vozihnoj, Předseda MS Mořice-Vrchoslavice

Trávník a výsadba u myslivecké chaty
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Z farnosti
Doba prázdnin a dovolených je za námi a blíží se svátek patrona našeho kostela sv. Michaela.
Chceme tímto pozvat všechny na nedělní hodovou mši. Mše bude jako už tradičně spojená s žehnáním úrody. Letos, přestože rok byl suchý a na polích úroda slabá, zahrady daly v rámci podmínek
docela dobrou úrodu ovoce i zeleniny. Žehnáním úrody projevíme svůj dík za tyto dary, uvědomíme si, že není samozřejmostí aby člověk žil v takovém bohatství a hojnosti, pokorně vyjádříme úctu
k dílu božímu i přírody.
Chceme požádat o laskavé přispění Vašimi výpěstky na výzdobu stolu s úrodou v kostele. Může
to být zelenina, ovoce, dýně, květiny (řezané i v květináčích), med, hroznové víno, klasy kukuřice,
ořechy, cibule apod. Stoly s úrodou budeme připravovat v pátek 29.10.2017 po 16 hod. Budeme
vděčni za zapůjčené exponáty. Po mši si je můžete, požehnané otcem Tomášem, odnést zase domů.
Chceme tady také poděkovat všem, kteří letos pomohli při údržbě farské zahrady. Přestože sucho zasáhlo jak nově zasázené dřeviny, tak bylinné porosty, podařilo se udržet travnaté porosty
i záhony v dobrém stavu. Děkujeme i dětem ze ZŠ a MŠ, že doplňují do napájecích misek vodu.
Odměnou jim byla úroda třešní a jahod.
Stejně tak děkujeme I. Balejovi za muškáty, kterými jsme vyzdobili okolí kostela a kapličky
v Dlouhé vsi a všem, kteří je v době sucha pomáhali zalévat, což obzvlášť letos byla práce nelehká.
Pravidelné mše v kostele sv. Michaela:
Neděle 12,00 hod
Středa 16,30 hod
Farníci

Myslivecký dětský den
Úvodem moderátor Tomáš Brabec přivítal všechny přítomné, seznámil děti s programem
a tím začalo zábavné odpoledne s místní rodačkou Emílií Řezáčovou ,,Hrajeme si s Emily“. Poté
vystoupily děti z mateřské školky Vrchoslavice. Taneční představení se jim moc povedlo. Všem se
líbilo a děti sklidily velký úspěch. Na dvou stanovištích si mohly všechny děti i dospělí vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky a kuše na papírové terče se zvířecími motivy. Tato stanoviště patří k nejoblíbenějším.
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Na pozvání myslivců přijel letos děti pobavit ,,Klaun“ se svým programem. Tvořil dětem z balonků různá zvířátka a se svým vystoupením pobavil jak děti, tak i rodiče, kteří se také zapojili
s dětmi do jeho soutěží a tanečků. Děti byly odměňovány sladkostmi a drobnostmi, které měl
pro ně připraveny. Nemohl chybět ani stánek s cukrovou vatou a šikovná malířka, která kouzlila
dětem krásné obrázky na ruce, nohy a obličej. Pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení.
Mohli si zakoupit kýtu na grilu nebo klobásu z udírny. Po celé odpoledne přálo dětem krásné slunečné počasí a děti opravdu užívaly svůj den. Cílem akce bylo podpořit v dětech zájem o přírodu
a myslivost. Na závěr celého odpoledne byla losována tombola. Všem sponzorům, kteří nakoupili
různé hračky do tomboly, nebo přispěli občerstvením pro děti patří velké poděkování. Děti, i ty
nejmenší, si odnášely zážitky z krásného prožitého odpoledne.
František Vozihnoj
předseda MS Mořice-Vrchoslavice

Veterán rallye 2017
V sobotu 17.6.2017 se konal další ročník Vetrán rallye Mikroregionem Němčicko. Start byl
jako tradičně na náměstí v Němčicích. Rallye projela (až na Dřevnovice a Dobromilice, kde se
opravovaly vozovky) všechny obce MRG Němčicko. Letos se na startu zaregistrovalo 89 veteránů
a necelých dvě stě účastníků.
Kategorii motorek vyhrál Ladislav Branický na ČZ 125 a kategorii automobilů Miloš Krys se
škodou 1203. Cenu elegance získal na motorce RUDGE Roman Štěpánek a v kategorii vozidel
Tomáš Zajíc ve škodě 120.
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Já jsem měla největší radost z účasti vozu Hillman (majitel Miroslav Kleveta z Němčic nad
Hanou). Jedná se o vozidlo, kterým jezdil po okolí MUDr. Štěpán ke svým pacientům.
Naší obcí postupně projely všechny vozy. Kontrolní stanoviště bylo u radnice. Věřím, že Jarka
Barnetová si pohled na ně užila a vychutnala. Za její ochotu jí patří poděkování.
AdPa

Rockový mlýn 2017
O víkendu 23. – 24.6.2017 se na Zamlýní konala akce pro všechny rockové duše: Rockový
mlýn 2017. Akci tradičně moderoval Tomáš Brabec. Návštěvníci akce se dobře bavili, pořadatelé
byli s účastí spokojeni a snad i kapelám se našem vrchoslavicko-dlouhoveském podiu parádně
hrálo.
AdPa
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Vrchoslavické úterky
Od roku 1787 se nařízením Josefa II. Přesunuly prázdniny dětí ze září a října na červenec a srpen. Ano, už 230 let si děti v nejteplejší měsíce v roce užívají zaslouženého volna. Šedesát dnů
bez ranního budíku, osm týdnů bez školních úkolů, šedesát dnů pohody, volna a her. Dovolená,
tábor, stanování, zahraniční rekreace, pobyt u babičky…
Letos už potřetí dalo pár nadšenců z Vrchoslavic hlavy dohromady a pro místní prázdnináře
vytvořili sérii úterků s nejrůznějším programem. Hlavní myšlenkou bylo vymazat dětem ze slovníku slovo „nuda“. Ukázat jim, že volný čas nemusíme trávit na drahé dovolené, pod diktátem
reklamních letáků, v multikinech, sportovištích, hernách, zábavních parcích apod.. Léto můžeme
naplno prožít i doma. V místě, jehož fotka se neobjevuje na titulních stránkách časopisů, ani nefiguruje v katalozích cestovních kanceláří.
Obec Vrchoslavice si opět nad všemi úterky vzala patronát. Hned první úterý si v areálu Zamlýní děti tvořily keramické lampičky. Pro mnohé z nich byla práce s keramickou hlínou premiérou. Každý dostal hrudku hlíny a začala hra na (s)tvořitele. Nevzhledná šedá hmota se pod jejich
rukama za pomoci válečku na nudle proměnila na plášť lucerny. Pak přišlo na řadu dno a nastala
ta nejzábavnější část – zdobení. Každému pod vlastníma rukama vznikla originální lucernička
která, dnes už i vypálená, zdobí jejich zahrady nebo domácnosti.

Další úterý starší děti šly po stopách a hledaly po obci 20 otázek týkajících se Vrchoslavic.
Trojice startovaly od radnice. Trasa vedla přes Dlouhou Ves, zapomenutou pěšinou okolo Hané,
k Pavlůvce, hřišti a vodní nádrži, přes Pargan až na farskou zahradu. Tam už stopaře, po víc jak hodinovém pátrání po úkolech, čekala skupinka mladších dětí, kteří šly kratší trasu s pěti stanovišti
okolo obecní pastviny s ovečkami. Na farské zahradě čekala všechny sladká odměna a v letním
parnu přišly vhod i bazénky s chladivou vodou.
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Následoval obecní
výlet. Letos na českomoravskou
vysočinu.
Dvanáctikilometrová
procházka
přírodou
zpestřená sběrem hub
a borůvek měla za cíl Devět skal, Malínskou skálu
a Dráteničky. Tu si několik odvážlivců trouflo
pod vedením zkušeného
instruktora T. Zmeškala
dokonce slanit.
Ještě ráno při nasedání do výletního autobusu jsem netušila, jaké
zážitky mě čekají. Ano,
Tomáš Zmeškal sliboval případným zájemcům slanění ze skály. Do řad zájemců jsem se ale nepočítala. Když jsme ale došli k Drátenické skále a utvořila se skupinka zájemců o výstup, nějak
jsem se do ní přimíchala. Nahoru to šlo, jenže na vrcholu jsem zjistila, že stejnou cestou, tzn. po
horolezecké stezce to nejde a jediná možnost jak se dostat dolů je slanit jako opravdový horolezec. Horolezectví je druh sportu, zvláštní záliba, pro někoho třeba i životní styl nebo druh
relaxace. Řeknu vám, že ani jedním z toho bych
to nenazvala. Byl to jedinečný zážitek, jak si
ověřit že dokážu i to, co jsem si myslela že nikdy
nedokážu. Díky Tomášovi a jeho vedení jsem si
mohla odzkoušet pocit stát, po dlouhých minutách visení na laně, nohama na pevné zemi. Ale
tomu předcházelo tak neuvěřitelné nervové
vypětí, že to si musíte jenom prožít. Ten zbytek z naší čtyřky odvážných, co to stejně jako já
dokázala (Valča, Klárka a Jirka Horák) ví, o čem
píšu. Tome díky!
Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, pokazil
se nám autobus, ale už jsme tu!

Občasník obce Vrchoslavice
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Asi nejteplejší úterý v tomto roce bylo ve
znamení výroby ptačích budek, krmítek a taky
řezbářských pokusů. Až se paní Zima zeptá, co
jsme dělali v létě, ukážeme na budky a krmítka,
které opeřenci v naší obci určitě ocení.
V druhé půlce prázdnin si děti ověřily svoji
obratnost. Lana, smyčky, karabiny, úvazky. To
všechno si děti na Zamlýní mohly osahat a vyzkoušet. Sportovní program doplnil Bohdan
Sázel. Díky němu a jeho modelům letadel děti
zažily, jak z nebe padaly bombóny.
K létu patří pohyb. Sportovní soutěže bývají
často jednoduché, ale pro děti o to poutavější.
Skákání, běhání, házení, to byla program dalšího, sportovně laděného úterka.

Výprava za telátky bývá přitažlivá pro
všechny generace. Cestou děti nakrmily obecní
ovečky padanými jablky. Na farmě ZOD Agrispol nás už čekal strejda Roman. Na úvod si děti
zahrály na zvěřinec. Pak přišla na řadu kytara
a tradiční písničky, např. Když jsem já sloužil to
první léto a pak už došlo na očekávaná telátka.
Každý si je mohl pohladit, podrbat za ušima
nebo si nechat olízat třeba ruku. Měli jsme štěstí, stihli jsme i odpolední dojení. Pak následoval
znalostní test a losování vítězů. A na závěr jsme
si prohlédli velké krávy na kravíně. Přes šedesát
spokojených účastníků odcházelo s úsměvem na rtech a těšící se už na další návštěvu farmy.
Všechno jednou končí. I ty nejlepší prázdniny mají svoje poslední úterý. Poslední prázdninová výprava byla letos zase k sousedům do Vitčic. Trasa plná zajímavých úkolů byla doplněná
i atraktivním krmením obecních oveček, vedla cestou necestou, ale cíl byl jistý. Vitčická zahrada
u školky a poslední prázdninová opékačka špekáčků.
Přátelé, rodiče, dobrovolníci, léto 2017 už leží ve složce “Úterky 2017“ v podobě nádherných
fotek. Léto 2018 se zdá daleko. Ale možná někdo z vás už má nápad či téma na další úterek. Vy20
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zýváme všechny, kdo se chtějí do série úterků
zapojit, aby si svoje nápady dobře poznamenali. Na jaře (nejpozději v první čísle Obecního
zpravodaje) bude vyhlášen termín schůzky organizátorů. Vítáme všechny, kdo chtějí věnovat
čas a energii našim nejmladším.
Hlavní myšlenkou úterků je, aby děti zapomněly na mobily, tablety a počítačové hry, objevily kouzlo jednoduchých her a místa v nejbližším okolí, kam se normálně nepodívají.
Vždyť prázdniny jsou tu od toho, aby se nejen sdílely, ale pořádně užily.
AdPa + Organizační tým letních úterků
J. Kvasničková, E. Bašková, manželé Zmeškalovi a Dušan Svozílek

Klíč od Mikroregionu je zpět ve Vrchoslavicích
Letošní soutěžní klání obcí našeho Mikroreginu proběhlo v Pivíně v sobotu 26. srpna. Tým,
který za naši obec v posledních letech pravidelně soutěžil, měl na tento víkend bohužel naplánované jiné aktivity. Po zjištění této situace jsem nevěděl, že sestavit jiný tým, který by reprezentoval
naši obec, bude úkol nejtěžší ze všech. V tento víkend se totiž sešlo velké množství akcí. Případní
závodníci, kteří nesoutěží pravidelně, měli program na sobotu dávno vymyšlený.
Oslovil jsem tedy sympatizanty naší obce a regionu. A povedlo se. Na složení našeho soutěžního týmu se potvrdilo, že naše regionální akce jsou pro ostatní regiony velmi prestižní. A tak se
dá se říct, že náš tým nebyl jen obecní nebo regionální, ale celorepublikový. Členové týmu reprezentující Vrchoslavice pocházeli z Prahy, Konice, Těšetic, Brodku, Němčic a hlavní a náš největší
fanoušek z Nezamyslic. Přesto byl tým odhodlán hájit obec Vrchoslavice, dát do soutěžního klání
vše a navíc si tento den pořádně užít.
Celý program byl v duchu filmového festivalu, kdy starostové byli režiséry svých obecních
hrdinů. Už při první soutěži na motiv filmu Rocky se potvrdilo, že se vyplatí sledovat ostatní
soutěžící a zvolit správnou strategii. Díky tomu se nám povedlo při přenášení vody v kelímku
v boxerských rukavicích přes překážkovou dráhu suverénně disciplínu vyhrát a dostat se do čela
tabulky soutěžících obcí. Společně s Nezamyslicemi jsme se v čele udrželi i po druhém kole na
motivy filmu Harry Potter, kdy soutěžící museli projevit dobrou koordinaci po obíhání medicinbalu a následném protažení míčku dřevěným bludištěm.
Po třetí soutěži nás na chvilku Nezamyslice sesadili na druhé místo. V tomto kole na motivy
filmu Indiána Jonese převozník v kolečkách vozil druhého závodníka, který předával části polystyrénového puzzle od hledače ostatním členům týmu, kteří sestavili z jednotlivých dílů obrazec.
Ve čtvrtém kole se nesoutěžilo na motiv žádného filmu. Motivem bylo kino, konkrétně rychlost snězení 5 l kyblíku sladkého popcornu a vypití 2 l coca coly dlouhými brčky. Ve vyhecované
atmosféře celý náš tým ve složení tří žen a dvou mužů podal skvělý výkon a vrátili jsme se opět
do čela tabulky před pořádající Pivín.
Následovala starostovská disciplína a já jsem se podruhé od shánění závodníku dostal do
obtížné situace. Soutěž byla na motiv filmu Pirátů z Karibiku, a přede mnou byla těžká chvíle neObčasník obce Vrchoslavice

21

OHLÉDNUTÍ
zklamat tým, který hrdě hájil jméno Vrchoslavic. Naštěstí se mi podařilo pirátskou truhlici otevřít
hned prvním klíčem a následné umístění nalezeného názvu naší obce do slepé mapy už byla
hračka. Ale prvním klíčem se povedlo otevřít truhlu i místostarostovi z Pivína, který nám v tabulce těsně dýchal na záda. Proto nastalo netrpělivé čekání na vyhlášení výsledků. Na třetím místě
skončili Víceměřice, a když moderátoři vyhlásili na druhém místě Pivín, tak jsme se pomalu začali
radovat.
Po potvrzení našeho vítězství jsme kromě medailí a putovního klíče od Mikroregionu získali
pohár, starostovského oscara, dort se znakem naší obce a krabici cukroví. Naše vítězství nám ještě
znásobil skvělý pocit z perfektně připravené akce, kdy Pivín nenechal nic náhodě. Celá obec byla
nádherně uklizena, areál krásně nachystaný a soutěže v originálním duchu. Po skončení závodního odpoledne následovalo vystoupení kapely Bon Jovi revival, ohňostroj a večerní zábava s kapelou Funny. Pivín zvládl letošní klání opravdu na výbornou. Závěrem děkuji členům soutěžního
týmu, jmenovitě Martině a Michalovi Kačabovým, Hanči Vilčákové, Káji Štěpánkové, Přemkovi
Bartošovi a naši největší týmové fanynce Petře Staroštíkové za skvělou reprezentaci naší obce.
Ing. Dušan Svozílek, starosta

Na bicyklech Němčickem, aneb Lidi kolo, to je famózní věc
Pro obyvatele mikroregionu Němčicko je tradičně druhá zářijová sobota dnem, kdy se silnice
a cyklostezky zaplní kolaři, kteří se snaží projet co nejvíce ze sedmnácti obcí, posbírat co nejvíce
razítek a dorazit na místo dojezdu. Tím místem letos byla sousední obec Vitčice.
Do Vitčic dorazilo několinásobně více lidí než je počet obyvatel obce. Koordinace celého dojezdu tak byla pro organizátory složitá. Do organizace akce se zapojil každý, kdo měl ruce a nohy.
Obyvatelé Vitčic tak bez pomoci externí agentury zvládly na výbornou to, co jinde dlouhé týdny
připravují profesionálové a za co si také nechají zaplatit. Patří jim uznání a obdiv.
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Na startu ve Vrchoslavicích si letos vzaly službu holky Baškovy. Jako místo startu si naši obec
zvolilo 94 cyklistů. Pro ně, ale i pro projíždějící cyklisty byla připravená výtečná škvarková pomazánka. Údajně se jednalo o nejlepší škvarkovou pomazánku na trati. Bohužel vydržela jen do půl
druhé. Další cyklistické zobání byly klobásky a švestkový koláč, stejně jako pomazánka, z dílny
šéfkuchařů Baškových. Dobré zázemí na vrchoslavickém stanovišti bylo dalším dílkem skládačky,
jejímž výsledkem byla skoro tisícovka spokojených cyklistů. Za to patří holkám Baškovým velký
dík.
Do cíle dorazilo a doklad o průjezdu minimálně dvěma obcemi, odevzdalo 943 účastníků akce. Když jsem viděla spokojené tváře dětí,
jejich rodičů, obyvatel mikroregionu i „cizinců“,
cyklo týmů i osamělých jezdců, recesistů i „vytuněných“ sportovců hlavně a organizátorů,
bylo mi příjemně po duši. Jak říkával pan řídící
Michalík: „Když je něco dělané s láskou, je to
hnedka vidět.“
AdPa

Občasník obce Vrchoslavice
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Noc sokoloven
22. září 2017 se TJ Sokol Vrchoslavice zapojil již do třetího celostátního ročníku akce Noc
sokoloven. V naší sokolovně se sešlo 17 dětí, z toho 13 odvážlivců tam dokonce nocovalo. Soutěže, závody a zázemí dětem pomohla připravit Lucka Špačková a Tomáš Cäsar, za což oběma
patří velký dík.
Broňa Žáčková, cvičitelka
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Celostátní setkání mládeže Olomouc
Možná někteří z Vás zaregistrovali, že se o prázdninách uskutečnilo 6. celostátní setkání
mládeže v Olomouci (CMS). Jedná se o křesťanskou akci pro mladé lidi organizovanou církví
ČR přibližně jednou za pět let. Hlavním poselstvím celé akce bylo povzbudit mládež ve víře,
což hlásalo i heslo setkání: „Nebojte se!“ Celého programu se zúčastnilo přibližně šest tisíc mladých. A na sobotní program, kde byly zvány i rodiny s dětmi, dorazilo na 500 rodin. Spolu
s mojí mladší sestrou Aničkou a dalšími kamarády jsme se tohoto setkání také zúčastnili a získali mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků.
Musím přiznat, že se mi moc líbilo, jak byla celá akce zorganizovaná. Hlady jsme netrpěli,
spali jsme na studentských kolejích a vždy byl po ruce někdo z organizátorů ochotný nám
poradit. Snad jen programu by se dala vytknout jedna věc, a to že byl nabitý tolika zajímavými a lákavými možnostmi, že bylo téměř nemožné si vybrat pouze jednu věc a nelitovat, že
nestihnete navštívit více aktivit najednou. Každý den bylo na výběr z více než třiceti různých
přednášek a workshopů na témata víra, církev, křesťan a svět, vztahy, manželství atd. (- např.:
exorcismus; „ožehavé“ momenty církevních dějin; vidět kus světa a zároveň pomáhat; víra a politika v každodenním životě). Také jsme se mohli zúčastnit sportovních aktivit, tvořivých dílen,
navštívit kláštery, výstavy apod. Jedno odpoledne bylo věnováno koncertům a celé setkání
doprovázely svým krásným zpěvem scholy. Nechyběly ani společné mše svaté, které doprovázela opravdu kouzelná atmosféra. Velice mě zaujala také mnohá svědectví. Například jsme měli
možnost slyšet prostějovského hokejistu Matouše Venkrbce a jeho vztah k víře nebo Anežku
Kašubovou, maminku dvou dětí, která prodělala rakovinu. Nejsilnější mi ovšem přišlo svědectví Itala Enrica Petrillo, jehož žena Chiara zemřela v roce 2012 ve svých dvaceti osmi letech na
rakovinu. Upřednostnila totiž život svého dosud nenarozeného syna před léčbou, která by jeho
zdraví mohla ohrozit. Byl to opravdu neuvěřitelný příběh plný mnoha podnětů k zamyšlení.
Tvrdila jsem, že nemám,
co bych vytkla organizaci
akce. Občas se však může
stát, že se někde vloudí
chybička… Byl čtvrtý den
ráno a já jsem se s Aničkou
chystala na modlitbu, kterou si připravila křesťanská
organizace
Společenství
čistých srdcí. V budově se
konaly hned dvě modlitby
a zmateným účastníkům
se pomáhali zorientovat organizátoři. Jednoho z nich
jsme se s Aničkou zeptaly
a on nás nasměroval vlevo.
Již při vstupu do přednáškové auly se nám to začalo
zdát divné. Povětšinou zde
Občasník obce Vrchoslavice
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seděly páry a vládla zde taková tichá a rozpačitá atmosféra, nicméně jsme se posadily. Následující hodina byla snad nejtrapnější v našem životě, ale bylo nám hloupé z té ztichlé místnosti
odcházet. Připadalo nám to nezdvořilé. Teprve až na úplném konci jsme zjistily, že jsme se
nedopatřením dostaly na modlitbu „těch, kteří spolu chodí“! Po chvíli trapna a naštvání na
organizátory jsme se musely samy sobě smát… bylo na výběr přes dvacet modliteb a my skončíme zrovna na téhle.
Věřím, že se toto setkání neminulo účelem a dodalo spoustě lidem odvahy nebo je naplnilo radostí. Já jsem si odnesla mnoho nových myšlenek a inspirací do svého života.
Ludmila Rubanová

Zahrádkáři na zájezdě
Letos jsme vybrali pro náš tradiční zájezd nedalekou Kroměříž. Dne 21.6.2017 jsme
se autobusem vydali nejdříve do archeoskanzenu do Modré a pak do Kroměříže. Počasí
nám přálo, město bylo rozkvetlé, zahrady voněly rozličnou květenou a všude se bylo na
co dívat. Byli jsme prakticky za humny, ale přesto jsme prohlídkami a procházkami strávili
celičký den.
Výbor ČZS Vrchoslavice

Kronika obce Vrchoslavice v roce 1937 zaznamenala
Úterý 14.9. ve 3 hod. 29 minut zemřel tiše na zámku v Lánech první prezident Československé republiky a její budovatel Dr. T.G. Masaryk, naplniv 87 let 6 měsíců a 7 dní bohatého,
plodného života. Zvěst ta, ač již očekávána, naplnila celý český národ hlubokým bolem jeho
průchod dán všemožným způsobem.
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Pohřeb – vojenský v Praze a občanský v Lánech, vykonán za týden 21. září. Tělo zvěčnělého
uloženo jest v Lánech po boku jeho choti.
Obecní zastupitelstvo za účasti školních dětí a všeho občanstva vzdalo velikému mrtvému poslední poctu mimořádnou smuteční schůzí, konanou ve smutečně vydekorovaném sále
hostince u Pučanů. Po dobu pohřbu bylo na kostele zdejším vyzváněno, pouliční světla rozžata. Spi klidně, veliký mrtvý, po letech práce a bojů za pravdu, právo a spravedlnost.
Z obecní kroniky ze zápisu řídícího učitele J. Horáka
vypsali D. Vlč a A. Palíšková

Tomáš Garrique Masaryk
Zápis pana řídícího Horáka v kronice naší obce dělí od dnešních dní již 80 let. V podstatě celý lidský život již uplynul od úmrtí našeho prvního pana presidenta, a jeho éra se tak
pomalu, ale jistě stává historií. Historií, kterou málokdo přímo pamatuje. A to může svádět
a vést spíše k povrchním či formálním oslavám či připomínkám, po kterých zůstane jen pár
zvadlých kvítků na věncích a vyhořelých svíček u pomníků.
Když uvažujeme nad tím, jak by Masaryk sám „vzpomínal“, uvědomíme si, že kdykoliv
se obracel do minulosti, činil tak téměř výhradně v rámci myšlenek na současnost a budoucnost. Jeden z hostů topolčianského zámku se ho ve třicátých letech zeptal, jak bude
podle něj vypadat svět za dvacet, za padesát, za sto let:
„Nu, jak. To máte docela jednoduché: vyberte si z dnešku to, co je v něm dobrého,
a rozvíjejte to dál. Nebo si vzpomeňte na něco, co se dá zdokonalit, a hleďte si představit,
jak by to mělo být. To před sebou vidíte budoucnosti, o jej!“
„Myslíte, že budoucnost bude ve všem lepší a dokonalejší, než je náš svět?“
T. G. M. se maličko zamyslil. „Mohla by být. A v mnohém bude. Poslyšte, já jsem starý
člověk a mnoho pamatuju. Mnoho. A já vám řeknu, že přes všecko zlé je svět daleko lepší,
než byl za mého mládí. Je pokrok. Žije se líp – obecně. A to jsme teprve v začátcích. Vždyť
se sotva sto let pracuje vědomě na pokroku, na hygieně, na sociálních opatřeních. Jen si
považte, co se dá udělat za tisíce let! Vždyť máme na to tisíce a tisíce let před sebou!“
Masaryk se i po své osmdesátce stále díval dopředu. Nezůstal v „křeči“ uctívaného a milovaného presidenta Osvoboditele, ale stále se trápil otázkami budoucnosti. V rozhovorech a článcích přemýšlel, jaký bude svět, Evropa, jaká bude naše republika, jací budeme
my. A co je důležité, díval se dopředu s nadějí. Do jaké míry se tato naděje a krásná vize dokonalejšího světa vyplnila či jakou rychlostí se k ní přibližujeme, nechť posoudí každý sám.
Jisté je ale jedno, při smutném výročí jeho úmrtí by po nás nežádal o vzpomínku na něj samotného či o květiny pokládané k jeho pomníkům; jakkoliv mohou i tyto symbolické
skutky vyjadřovat hluboký a upřímný vztah.
Žádal by po nás stejný pohled do budoucnosti, jaký tak často činil on sám. Starostlivý,
zodpovědný, připravený k práci a především
plný naděje. Protože budoucnost, vždycky
alespoň z části, záleží i nás.
Dominik Vlč
Občasník obce Vrchoslavice
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Paintballový turnaj
Vrchonet s.z. pořádá v sobotu 7.10.2017 pro své členy další paintballový
turnaj. Akce se opět koná ve Vyškově. Věřím, že se pobavíme stejně dobře, jako loni. Na dobrou mušku a správnou partu se těší
Jan Zimen
Vrchonet team

Připravujeme v říjnu, listopadu
a prosinci 2017
• Strašidlení s vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí podzimní výzdobu okolí domu
• Farnost Vrchoslavice chystá opět dušičkovou mši na hřbitově
• Podzimní listopadové listování, tentokrát se spisovatelkou
Jarmilou Pospíšilovou(* 1965), autorkou např. Palačinky
s pepřem, Šaty z duhy, Vražda v lázních Skalka, Peří v průvanu atd.
• Rozsvěcení stromečku u radnice
• Advent na faře a v kostele trochu jinak – můžete zase čekat
adventní kalendář akcí ve Vrchoslavicích
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Volební (anti) pozvánka
Zamilovala jsem se. Ano, je to tak. Zamilovala jsem se do duchovního otce hrdinů Martina ze Stvolna (hlavní hrdina série knih: Prodavači ostatků, Sběratelé ostatků, Vládcové
ostatků a Zloději ostatků), Oldřicha z Chlumu či Oty ze Zástřizlí. Můj idol mistrně ovládá
hru na počítačové klávesnici a vykouzlí s její pomocí ročně minimálně jeden historický
román, je chytrý, vtipný, má plnovous a nádherné české křesní jméno. Mluvím o spisovateli, publicistovi a historiku Vlastimilu Vondruškovi. Čím mě tento moudrý pán v poslední
dobou skutečně dostal, je jeho kniha Breviář pozitivní anarchie (MOBA 2016). Vybočuje
z řady historicky laděných příběhů, které z jeho pera již desítky let vycházejí a s lehkou
nadsázkou ale hlavně se zdravým selským rozumem, pohlíží na naše současné dění, na
dobu v které žijeme, to vše hodnotí očima člověka znalého dob nedávno i dávno minulých.
Nechci fušovat do řemesla první dámě naší knihovny, Nadě Páclové. Ani Vás nebudu
zatěžovat sáhodlouhými citáty, kterými si pan VV získal mé srdce. Ale dovolte mi podělit
se s Vámi o zážitek z jedné kapitoly již zmíněné knihy. Obálka knihy říká, že přesnější název
pro ni by byl Ideologie v době uprchlické krize. Ani nevím jakou náhodou, zrovna v den
kdy jsem na večer měla naplánováno napsat do tohoto čísla OZ pozvánku k říjnovým parlamentním volbám, jsem tuto knihu otevřela na stránce s kapitolou „Volební rada závěrem.“
Autor, sobě vlastním jazykem, popisuje to, co většina z nás vnímá a chybí nám slova na
vyjádření pocitů ze situace, do které se naše společnost dostala. V kapitole používá citát
Otty Bismarcka, německého kancléře z 19.století: „Se zákony je to podobné jako s párky. Je
lepší, když nevidíme, jak se dělají.“
Obecní zpravodaj se Vám dostává do rukou právě v době, kdy na všechna místa která
má volič na očích usedají jak vlaštovky na dráty elektrického vedení oduševnělé obličeje
usměvavých představitelů politických stran, s naléhavou výzvou v očích, ukazující nám své
otevřené dlaně a hlásající hesla vymyšlená mediálními experty. Jaká, nemá smysl v této
době ani psát, jsou všude aniž bychom je cíleně hledali.
Můj oblíbenec začíná kapitolu takto: “Pokud bych měl pro nějakého politika připravovat volební kampaň, v níž by měl říkat voličům pravdu, pak bych mu vybral heslo: Nebojte
se, nebudu dělat vůbec nic, abych vám nekomplikoval život“
„Copak se nám vede špatně?“ Pokračuje dál a já v duchu volám: Ano, Vlasťo, toto lidem
řekni. Vždyť Ty, jako historik, nejlíp víš jak se vedlo generacím před námi. Ráda bych do
jeho řádků dopsala: Ani kronika Vrchoslavic nehovoří o tom, že by na území naší obce, za
posledních 100 let, došlo k úmrtí v důsledku hladu či bídy. Ale nechme mistra hovořit dál,
pokusím se mu už neskákat do řeči:
„Proč musí politici pořád vymýšlet nejrůznější nesmysly? K čemu jsou nám bezpečnostní vesty do auta, úsporné kávovary, žehličky, žárovky (jejichž provoz nás v součtu nákladů
stojí víc než ty staré), proč musíme míchat řepku do nafty a ničit motory aut, proč musíme
opatřovat domy energetickými štítky (poslanci si asi nevšimli, že energetický štítek úniku
tepla nezabrání, jen způsobuje únik peněz z našich peněženek), proč musíme opatřovat
potraviny přehledy nutričních hodnot (kvůli povinnému rozsahu jsou psány tak malým
písmem, že je stejně nikdo nepřečte, nemá-li u sebe lupu), proč musíme každým rokem
vyplňovat nové a nové formuláře, proč se pořád mění předpisy, proč se pořád mění zákony, takže se v nich už nevyznají ani právníci, a soudy proto nejsou schopny nikoho včas
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odsoudit, proč si nemůže hospodský rozhodnout, koho do své hospody pustí a zda si tam
smí nebo nesmí zapálit, proč se neustál mění pravidla pro školní výuku, proč… proč…“
Tak výstižně a obratně bych to nikdy nevyjádřila. Nevěřím, že tento článek výrazně
změní postoj našich občanů k volbám. Není v žádném případě cílen, aby usměrňoval jejich
volební rozhodnutí. Proto namísto vlastního zamyšlení, či původně plánovaného fejetonu
dokončím tento článek opět Vondruškovými slovy:
„Prosím volte líné poslance, kteří nebudou dělat vůbec nic. Pokud během roku neschválí žádný zákon a nevymyslí žádnou změnu ani novelu, dejme jim prémie, vyplatí se to.
V případě našich politiků platí naruby postavená moudrost: Líná huba, holé štěstí.“
Nashledanou u voleb. Jak cituje můj milovaný VV: „Demokracie začíná oblečením saka
a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.“(W. Churchill, anglický premiér,
20.století.
AdPa

Psí zamyšlení aneb je oříšek na vymření?
K domu patří pes. Pes domácí je největší domestikovaná šelma a nejstarší domestikované zvíře vůbec, provázející člověka minimálně 14 tisíc let. Obecně se předpokládá, že se
jedná o zdomácnělého a umělým výběrem změněného vlka obecného. Celosvětová populace psů je odhadována na 500 miliónů, v naší obci je registrováno 113 těchto potomků
vlka obecného.
Dříve byl pes skoro u každého domu. Vycházím z počtu 114 psů, doložených v roce
1937. Tehdy bylo v obci evidovaných 107 domů ve Vrchoslavicích a 38 domů v Dlouhé Vsi
a 628 obyvatel. Rasa bývala většinou nečistá, původ nejasný. Pojídal zbytky z kuchyně, hlídal dům, bydlel na dvoře v boudě nebo šopě. Dnes v obci žije 610 obyvatel (počet domů
není relevantní srovnávat, před 80ti lety nebyly bytovky) a psů máme evidovaných 113.
Začala jsem pátrat, zda tehdy lidé chovali i čistokrevná plemena. Nejvíce si pamětníci
vybavovali řeznického psa u Horáků čp. 5.
Vypravila jsem se za panem Josefem Horákem.
„Otec choval bernardýny. Měl pár – psa a fenu. Ale štěňata jsme nikdy neměli,“ vzpomíná syn řezníka.
„Vrata bývala pořád otevřená, leželi v průjezdu, dovnitř pustili každého, ale ven se nikdo nedostal,“ ukazuje pan Horák do míst, kde hlídači lehávali. „Kdo chtěl vyjít měl problém. Postavili se, začali vrčet a jejich mohutný vzhled nikomu nedovolil vyjít ven ze vrat.
To musel přijít pantáta a na povel návštěvníka nechali odejít. Budili respekt, byli to velicí
psi. Taky byli dobře živení. Vařilo se jim maso v kotle, nažrali se a pak dva dny pili jen vodu.
Hlavně to byli výborní tahači. Pantáta je zapřáhl do vozíku a jel na trh. Ještě měli
foxteriéra, ten vždycky běžel před nima. Bernardýni byli dobří tahouni, poslušní psi, ale
jejich velitelem byl ten foxteriér. Když otec jezdil vykupovat dobytek, jezdíval hodně daleko po okolí, tak brával si jednoho z bernardýnů s sebou. Když se stalo, že se po úspěšném výkupu „zapomněl“ v některé z hospod, pes na něho věrně čekal. A když pantáta
cestou i s celou tržbou usnul, pes na něj lehnul a chránil ho,“ vzpomíná na svého tatínka
pan Horák.
Občasník obce Vrchoslavice
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Podle vzpomínek Františka Králíka byly ve Vrchoslavicích v padesátých letech minulého století minimálně dvě chovné stanice loveckých psů (u Coufalíků čp. 16 a u Králíků
čp. 15). Celkem běžný byl německý ovčák a snad i jezevčík. Budu ráda, když se Vám, čtenářům podaří zavzpomínat a doložit, která plemena se před II.světovou válkou a těsně po
ní v naší obci chovala. Bude to zajímavé srovnání. Možná nemáte vzpomínky vlastní, ale
pamatujete vyprávění svých babiček. Budu ráda za Vaše podněty.
A jak je to tedy s obyčejným křížencem, podvraťákem nebo chcete-li oříškem,
dříve nejběžnějším plemenem? Vypadá to, že ještě není na vymření. Posuďte sami, jak si
vede mezi třiceti sedmi chovanými rasami ve Vrchoslavicích:
AdPa + N. Páclová
Plemeno

Součet

Plemeno

Součet

Anglický buldog

1

Labrador

5

Bandog

1

Maďarský ohař

1

Belgický ovčák

1

Maltézský pinč

2

Bernský salašnický pes

3

Mops

1

Biewer teriér

1

Moskevský strážní pes

2

Bígl

3

Ohař **

3

Bojová plemena ***

3

Ořech

28

Border kolie

4

Patterdale teriér

2

Boxer

1

Pinč

1

Čínský chocholatý pes - labutěnka

1

Pudl

1

Čivava

4

Rhodeský ridgback

1

Dobrman

2

Rotvailer

1

Foxteriér

1

Shih-Tsu

1

Jack russel teriér

3

Scheltie

1

Jagdteriér

1

Tornjak (Bosenský ovčák)

1

Jezevčík *

6

Vlčák, německý ovčák **

14

Kavalír King charles španěl

1

Yorkšír

10

Kokršpaněl

1

Zlatý retrívr

3

Krysařík

1

Součet ****

117

* všechny varianty dohromady
** někteří bez upřesnění typu
*** 1x pitbul, 2x nezjištěné plemeno, nepodařilo se kontaktovat majitele
**** zahrnuta i štěňata nebo psi kteří během roku přibyli, přistěhovali se
34

Občasník obce Vrchoslavice

Z REDAKCE
Stalo se před 80ti lety
Srpen 1937
Koncem měsíce postavena telefonní linka z Vrchoslavic do Němčic nad H. nákladem
10.500 Kč. První rozhovor konán 31.srpna.
Stav dobytka
282 hovězí
35 koní
513 prasat
165 koz
114 psů
131 koček
1 497 slepic

71
73
16
21
253
239

hus
kachen
morek
perliček
holubů
králíků
Z kroniky vypsala Adéla Palíšková

Seriál: Vrchoslavická zvířata na V
Díl druhý: Vlaštovka
Vítám Vás u řádků dalšího dílu našeho seriálu o zvířatech žijících ve Vrchoslavicích. Ještě
než se začtete do dalšího dílu, chci se s Vámi podělit o milý zážitek související s předchozí
dílem. Byl o veverkách. A právě veverka se letos, asi po desíti letech vrátila k nám na zahradu.
Samozřejmě ne ta stejná Zrzečka, jak jsme jí říkali. Letos k nám přihopkala tmavě hnědá, skoro černá Bobina. Věřím, že je to spíš Bobin, který si u nás hledá teritorium pro svou budoucí
rodinu. Když půjdete k ovečkám a budete tiší, třeba veverku uvidíte, jak skotačí na ořechu
u myslivny. Snad se Bobinovi bude na konci Polničky líbit.
Ale teď už je čas na dalšího živočicha z Vrchoslavic na písmeno „V“. Tentokrát se těšte na
orni, neboli ptačí díl.
Ve Vrchoslavicích žije hodně ptáků začínajících na V. Původně jsem váhala mezi volavkou, vrabcem a výrem. Když k nám posledně přijela na návštěvu teta Anička z Olomouce,
a při pohledu na vlaštovky na drátě radostně zavýskla:“Jé, vy tady máte Vlaštovky? Ty už jsem
neviděla léta…“, bylo rozhodnuto. Bude to vlaštovka.
Tetin úžas mě zprvu trochu udivil. Přítomnost vlaštovek ve městě ale musí být skutečně
vzácná. Vlaštovky se živí létajícím hmyzem, který chytají v letu nebo sbírají z vodní hladiny.
Takto za letu dokonce i pijí. V době dlouhotrvajících dešťů trpí hlady, protože hmyz nelétá
a ony si jinak než v letu potravu obstarat neumějí. No a stejně tak by nepřežily ve městech,
kde není dostatek ani velkého hmyzu, ani tzv. vzdušného planktonu (aeroplanktornu).
Právě díky úbytku hmyzu, respektive úbytku doma chovaných hospodářských zvířat, je
těchto překrásných zpěvných ptáků čím dál méně. V souvislosti s hmyzem musím vzpomenout
i dnes už skoro „vyhynulou“ mucholapku. Schválně, kde a kdy jste ji naposled viděli? Je někdo,
kdo ji letos použil? Tento primitivní, ale účinný a přitom ekologický vynález už generace dnešních dětí snad ani nezná.
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Vlaštovku si vybaví každý. Nejtypičtější je její dlouhý vidlicovitý ocas a dlouhá špičatá
křídla. Čelo, brada a hrdlo je rezavě hnědé, svrchní strana těla jednolitě modročerně lesklá, spodní bílá (hruď, břicho a spodní krovky ocasní). Ocasní pera mají zespodu řadu bílých
skvrn před koncem ocasu. Samec se od samice liší delšími ocasními pery. Uvidíte-li vlaštovku
s mátově zbarveným peří a méně vykrojeným ocasem,
jedná se o mládě.
Vlaštovka obecná je známý tažný pták z čeledi
vlaštovkovitých. Podobá se jiřičce obecné nebo břehuli říční či potoční. Podobný, ale jí nepříbuzný, je rorýs obecný. Je rozšířená je v Evropě, i, Severní Americe a severní Africe. Evropské vlaštovky zimují v jižní
Africe, kam odlétají na přelomu září a října, zpátky se
vracejí v dubnu.
Hnízdí v květnu až srpnu 2–3 krát ročně. Stavba
hnízda vlaštovkám trvá 2 týdny. Hnízdo je miskovité
z hliněných, slinami slepených hrudek, nahoře otevřené, vystlané stébly a peřím. Samice snáší 3-7 bílých,
červenohnědě skvrnitých vajec, na kterých sedí sama
po dobu 14–17 dní. Při jednom příletu rodič nabídne
potravu jednomu mláděti. Mláďata opouštějí hnízdo
po 19–23 dnech, ale ještě dalších 14–16 dní je oba
rodiče krmí. První týden se ještě na noc vracejí do
hnízda, ale potom je matka, která se chystá k dalšímu
zahnízdění, odhání.
Protože vlaštovka je v ČR ohrožená, je shazování jejich hnízd pokutováno. Nesmějí se shazovat ani
použitá hnízda, protože vlaštovky se
do nich mohou příští rok zase vrátit.
Kvůli mnoha nepřátelům a hrozbám
se vlaštovky nedožívají více než 5 let.
Když mají štěstí, mohou se dožít
16 let. Úmrtnost dospělých ptáků je
50 procent, mladých 80 procent. Létá
rychlostí až 80 kilometrů v hodině.
Přeju si, aby se vlaštovky do Vrchoslavic stále vracely. Vždyť by bylo
smutné, kdyby jaro nevítaly svým veselým štěbetáním a děti do školy nedoprovázely jejich řady, hezky seřazené na elektrických drátech. A snad i
ta trocha trusu se dá kvůli těmto krásným tvorům vydržet. Vždyť to všechno přece na vesnici patří.
AdPa
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11 důvodů proč bydlet na vesnici
1. Protože k tomu abyste se dověděli, že ke kostelu přijede pan Netík s masem
nepotřebujete chytrý telefon, stačí otevřít okno a poslouchat hlášení obecního rozhlasu. A pro ty co neslyšeli, se hlášení opakuje.
2. Protože kultura, divadlo, knihovna, kino… Když nestihnete nového Kapitána Ameriku, počkáte si půl roku, seženete dalších devět diváků a ve vedlejších Němčicích se může začít promítat.
3. Protože lidská solidarita. Autobusák ví, že v tuhle dobu jezdíte, tak než zařadí jedničku mrkne
do zrcátka, kolik lidí ještě dobíhá. A jen pan Komínek ví, kolik z nás nechalo v autobuse tašku,
průkazku, peněženku a jaká byla radost z nálezu.
4. Protože plesy, zábavy, akce, nedělní fotbal, léto plné akcí pro děti… . V sokolovně, na Zamlýní, na hřišti, na farské zahradě. Panák za pětadvacet. Ještě se dá občerstvit i za kovové mince.
5. Protože všude stejně daleko, všude stejně blízko. Krajské město Olomouc je vzdálené 40 km,
Zlín 49 km a Brno - ta zlatá loď, je po dálnici pouhých 53 km.
6. Protože pro každý prd nemusíte hned startovat auto. Obecní prodejna, ve které sídlí řetězec
Hruška je otevřený 7 dní v týdnu. Ochotné a usměvavé prodavačky nabízí tři druhy chleba,
dva druhy rohlíků, nespočet sladkého pečiva, čerstvou uzeninu a všechny potraviny, které
nezbytně potřebujete k vaření. Pokud se nezakecáte, je nakoupeno max za 15 minut. A když
je už zavřená Hruška, cinknete na ochotnou sousedku a vanilkový cukr je po ruce.
7. Protože jednodušší výchova - děti umí dojít do místní školy samotné a pěšky aniž by si rodiče
musely upravovat pracovní dobu a hledat u školy místo na parkování. Stejně tak do sokolovny na hasičský trénink nebo na letní úterky.
8. Protože estetika a pořádek – všem záleží na tom, jak to vypadá před jeho domem. A probuzení sekačkou je jenom důkaz toho, že je víkend a nemusí se do práce.
9. Protože na vesnici není bio. Vlastně je tu bio, ale nikdo tomu tak neříká. Na dědině je normální, že jabko vyroste na stromě, na vajíčku je přilepený kuřenec a že maso je z prasete.
A padavky nejsou bio odpad, ale surovina na výrobu moštu. A kdo už má z moštu průjem,
zanese přebytečné padavky obecním ovečkám.
10. Protože –Vrchoslavice – obec přátelská rodině - má zvuk. Stejně jako Dlouhá Ves. Zní to úplně
jinak než třeba Praha, Brno, Zlín …
11. Protože prostě proto.

Výzva fotografkám a fotografům
- Zaostřeno na Vrchoslavice
Podařilo-li se Vám zachytit na svých fotkách zajímavý a hezký kousek naší obce či okolí,
budeme rádi, když se s výsledkem svého fotografického umění s námi podělíte. Fotografie
může zachycovat flóru či faunu, zajímavé přírodní úkazy nebo místa v obci. Fotografie budou,
uloženy v archivu obce. Jejím zasláním udělíte souhlas s případným zveřejněním a uvedením
autora, např. v Obecním zpravodaji. Těšíme se na Vaše úlovky.
Redakce OZ
Občasník obce Vrchoslavice
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Víte, že …
•
•
•
•
•
•
•

dne 25. 5. 2017 byl na měrnémprofilu na Hané spatřen čáp černý; jeho průlet nad řekou
pak opakovaně (dvakrát) během června v brzkých ranních hodinách
ve dnech 9.8. – 11. 8. 2017 v naší obci řádila vichřice, zaznamenány byly škody na střechách převážně hospodářských budov
na rybníku Lopaťák je husa domácí (houser), umístěný panem Kňourkem z Němčic
na potoku Pavlůvka byl zaznamenán výskyt tří hrází bobra
o víkendu 19. – 20. 8. 2017 došlo k havárii vodovodního řádu v Dlouhé Vsi
Od srpna 2017 je v provozu v sousedních Mořicích, směrem na Pavlovice za dálničním
mostem, nová benzínová stanice. Stala se novou dominantou, obzvláště osvícená v noci.
Pranostika z Hanáckého roku 1923: O Velikonocích jasno, bude laciné máslo.

Zpívaní pro vrchoslavské telátka

Krmení obecních beranů
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Na bicyklech Němčickem

Naši mladí hasiči na závodech v Němčicích nad Hanou
Občasník obce Vrchoslavice
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Cyklostezka nad požární nádrží 2012

Cyklostezka nad požární nádrží 2017
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