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OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho Vánočního zpravodaje
Zdá se mi, že ten čas letí stále rychleji. Po roce tady zase máme adventní čas, a s ním přichází i letošní třetí zpravodaj. Přesto, že obec v letošním roce splácela milionový úvěr, který
měla na spoluúčast dotace na cestu za hřbitovem, tak se obci povedlo zdárně dokončit tři
velké investiční akce. Jednalo se o opravu čerpacích stanic obecní splaškové kanalizace a
dokončení dvou úseků místních komunikací na Parganě. S rozsahem jednotlivých akcí jste
byli seznámení v minulých číslech našeho zpravodaje.
V tomto zpravodaji se Vás pokusím seznámit s nejbližšími plány obce. Kromě připravovaného projektu na kompletní opravu veřejného osvětlení, o kterém jste již také byli
informováni v minulých číslech zpravodaje, má obec již podané žádosti o dotaci ve dvou
titulech ministerstva pro místní rozvoj a jednu v Operačním programu životního prostředí.
První žádost je na pořízení nového územního plánu. Ten původní má naše obec z března
roku 1999 a má platnost do roku 2020. Nový plán má stát 296 450,- Kč, podíl dotace má
být 227 480,- Kč. Výběrové řízení na pořízení nového územního plánu vyhrál Ing. Arch. Petr
Malý, který zpracovával i plán minulý včetně jeho změn. Druhá podaná žádost o dotaci
řeší zvelebení areálu Zamlýní, který se z důvodu velké vytíženosti obec snaží každoročně
doplňovat. V příštím roce je v plánu v případě úspěchu v DT č.2 z MMR do areálu doplnit 5
stojanů na kola, 8 stojanů na pytle na odpadky, 2 basketbalové koše a 7 kusů venkovních
cvičebních prvků. Další součástí je rozšíření pergoly, která už kapacitně nevyhovuje. Pod
pergolu chceme doplnit 8 venkovních stolů a 16 lavic s opěradly. Dalším záměrem je rozšíření balkonu na chatě. Poslední část projektu je doplnění zeleně v areálu. Z operačního
programu Životní prostředí bychom chtěli získat dotaci na svozový automobil s nosičem
kontejnerů s hmotností do 3,5 tun. Součástí žádosti jsou i čtyři velkoobjemové kontejnery
o objemu 5m3, paletový vozík a rudl.
U MAS Hanácký venkov chce obec v příštím roce podat žádost o dotaci na prodloužení chodníku od obecního úřadu, který nyní končí před Kubalovým. Nově by končil až
u Rubanového. V současnosti má obec schválenou studii, předběžně projednanou trasu
se zástupcem dopravního inspektorátu a jedná o vykoupení pozemku pod pomníkem a
plánovaným chodníkem u lípy v Dražkách.
V příštím roce si připomeneme výročí 100 let od konce I. světové války a vzniku samostatného Československa. Toto výročí chce obec, kromě oslav ve dnech výročí, uctít také
novým pietním místem obětí I.světové války. V současné době plánuje přemístění pomníku, pamětní desky, umístěné na budově obecního úřadu. Pomník je zapsaným válečným
hrobem bez ostatků, pamětní deska věnovaná obětem I. světové války je zhotovena z černého leštěného granitu. Její umístění je v současné době nevyhovující, především pro rozsáhlejší konání připomínek konce I. světové války. Proto má obec v plánu přemístění desky
do nového pomníku, který bude před sokolovnou. V parčíku na návsi tak můžeme uctívat
památku obětí a konce obou světových válek. V rámci úprav by byl také opraven i pomník
konce II.světové války a nově zvelebeno celé okolí pomníků. Financování přemístění pamětní desky se pokusíme řešit dotací od Ministerstva obrany.
Na přemístění pomníku by mohla hned v příštím roce navazovat dotace od OlomoucObčasník obce Vrchoslavice
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kého kraje v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. V tomto programu se v příštím roce pokusíme získat dotaci na komplexní úpravu prostor okolo sokolovny. V plánu je
udělat nové chodníky, v zadní části zpevněnou plochu ze zámkové dlažby, která bude od
zbytku prostor oddělena oplocením a v místě s různou výškou opěrnou zídkou. Dále je
v návrhu dotace v prostoru u sokolovny a pomníků udělat nové veřejné osvětlení a doplnění nové zeleně. Stávající přerostlé stromy,
které ohrožují pomník a vedení inženýrských sítí budou
v zimě pokáceny hasiči
Olomouckého
kraje
v rámci výcviku práce
s motorovou pilou.
Další akce, která
by mohla v příštích
letech navazovat na
přemístění pomníku je
oprava budovy Obecního úřadu s hasičskou
zbrojnicí, protože již
nebude objekt omezen nevhodným umístěním pamětní desky.
Největší investicí
příštího roku by mělo
být pořízení nového
komunálního traktoru s příslušenstvím na
Plán umístění pomníků světových válek
údržbu obce. Podle
finančních možností je v plánu pořídit ramenovou sekačku, pluh na odhrnování sněhu
a zametač. V současnosti obec řeší dodání traktorového nosiče kontejnerů, který je pořízen z dotace přes DSO Hanácký venkov. Z této dotace obec získala ještě velkoobjemové
kontejnery na traktorový nosič a velkoobjemové kontejnery na separovaný odpad – plast,
papír, sklo a nově i na železo.
Plánů na příští rok je hodně. Věřím, že alespoň ty největší se mi podařilo Vám představit. Už asi samozřejmostí je pokračování v zaběhlých akcích, ať už sportovních nebo kulturních a společenských. Věřím, že i díky úspěchu naší obce v titulu Obec přátelská rodině
2017, proběhnou tyto akce pro všechny účastníky i pořadatele k maximální spokojenosti.
O tom se ale dočtete v dalších příspěvcích.
A stejně jako každý rok chci závěrem příspěvku za obec Vrchoslavice poděkovat všem,
kteří pomáhají obci s investičními, kulturními i společenskými projekty. Přeji spoluobčanům i čtenářům našeho zpravodaje, aby jim Vánoce kromě dárků, přinesly rodinnou pohodu, štěstí a radost. A do nového roku vykročte ve zdraví a tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Návrh pomníku obětem první svět. války

Praha- Předávání ceny Obec přátelská rodině
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Návrh rozpočtu 2018

Příjmy celkem
název
třída 1 Daňové příjmy
daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk. Požitků
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
Tř. 4 Dotace
Dotace na volby
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu
Neinv. dotace
Dotace
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků
Stočné
Kultura
Inzerce ve zpravodaji
Zamlýní
Zájmová činnost a rekreace - děti
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Komunální služby
Komunální odpady
Odpady
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Péče o vzhled obce
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Předpokládané
Návrh na rok 2018
Plnění 2017
11 307 957
9 849 500
částka
částka
7 078 500
8 062 200
1 518 000
1 750 000
37 000
40 000
150 000
150 000
1 500 000
1 750 000
50 000
50 000
3 000 000
3 500 000
280 000
280 000
6 500
6 200
1 000
1 000
6 000
5 000
25 000
25 000
505 000
505 000
1 687 529
370 000
26 423
0
118 100
100 000
1 293 006
270 000
250 000
0
2 538 463
1 416 300
38 000
38 000
495 000
450 000
1 000
1 000
4 000
4 000
8 100
3 000
11 700
5 000
14 950
5 000
324 000
324 000
168 000
168 000
12 335
7 000
11 000
10 000
4 000
3 000
5 000
0
70 000
70 000
2 000
1 300
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Příjmy z poskytování služeb- kopírování, tisk ..
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté příspěvky a náhrady
Fondy

1 000
92 220
158
1 276 000
0
3 465
3 465

1 000
50 000
0
276 000
0
1 000
1 000

Financování celkem
Financování převod z minulých let
Převod do příštího roku
Splátky půjček

471 000
1 721 008
0
-1 250 008

0
450 008
-200 000
-250 008

Výdaje celkem
název
název
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Školy (Příspěvek PO 760 000 dary 60 000)
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (spolkům na kulturu
30000)
Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Ostatní činnosti – SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
Příspěvky spolkům - sport
Využití vol.času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálním odpadem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

11 778 957
částka
11 383 957
1 305 196
44 665
2 201 090
830 000
120 830
51 614

9 849 500
částka
7 806 577
50 000
50 000
759 000
830 000
150 000
60 000

20 000
10 000
40 427
23 000
400 000
200 000
29 000
239 000
120 000
50 000
363 000
10 000
451 000
13 500
300 000
86 500
962 000

150 000
10 000
23 000
22 000
150 000
200 000
20 000
50 000
174 000
100 000
130 000
15 000
830 000
20 000
300 000
80 000
700 000

Prodej majetku
prodej pozemku
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Z 13234 a 13013
270 000
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým
Požární ochrana
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Pojištění obce
fondy
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání
Transfery veř. rozpočtům (MRG)
celkem
Cesta Pargan, chodník do DV
škola
Zamlýní
Veřejné osvětlení - projekt
Nákup techniky
územní plán
Investice do nemovitostí
Příspěvky

50 000
162 300
5 000
900 000
13 000
921 000
65 000
38 500
1 276 000
50 000
12 335
20 000
395 000
0
395 000
0
0
0
0
0
0

42 000
100 000
5 000
1 500 000
20 000
800 000
65 000
38 500
276 000
50 000
13 974
23 103
2 042 923
400 000
0
50 000
250 000
1 056 873
60 000
150 000
76 050

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se sešlo 6.10. a přijalo tato usnesení
- ZO schválilo zadání výběrového řízení na projekt VO a následně vypsání výběrového
řízení
- ZO bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za
rok 2017 a výsledek kontroly z ÚP ČR
- ZO po projednání schvaluje ceník služeb za poskytování informací
- ZO bere na vědomí plán čištění nádrže na jaře příštího roku
- ZO schválilo příspěvek 20 tisíc na kamery do areálu fotbalového hřiště pro TJ Sokol
Vrchoslavice 1946
- ZO obce pověřilo starostu 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 schválilo, přílohu č.2 k obecně závazné vyhlášce obce Vrchoslavice č. 2/2015, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek se nemění)
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-

-

-

ZO vzalo na vědomí RO č. 8, 9, 10, Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 11
ZO schválilo přemístění pomníku I. světové války, opravu pomníku II. světové války a
vytvoření důstojného okolí u pomníků v prostoru před sokolovnou u příležitosti 100
letého výročí konce I. světové války. Dále schválilo podání žádosti o dotaci a investiční
záměr k realizaci akce na Ministerstvo obrany ČR
ZO schválilo pronajmout část parcely 623 v k.ú. Vrchoslavice o ploše 400m2 za cenu
200Kč/rok s podmínkou zachování chodníku podél parcely na severní straně parcely
ZO schválilo pronajmout část parcely 3062 v k.ú. Vrchoslavice o ploše 900m2 za cenu
450Kč/rok
ZO obce schválilo odkoupit část parcely 3171 o ploše cca 64 m2 za nabídnutou cenu
360Kč/m2, pokračovat v přípravě projektu, žádosti o stavební povolení a následně žádosti o dotaci z MAS
ZO schválilo vstup obce do dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy a
pověřuje starostu obce podáním přihlášky
ZO schválilo zahrnutí doplatku na plat učitelku do rozpočtu školy, který je součástí
rozpočtu obce a schválilo rozpočet školy – příspěvek obce činí 760 000 Kč

Základní škola
Vážení čtenáři,
před rokem jsem vás seznámila s děním ve škole ve školním roce 2016/17, ale jen do
konce roku 2016. Nyní budete seznámeni s akcemi školy od ledna do června 2017.

Do konce školního roku - do 30. června 2017
-

zápis do 1. ročníku: dostavilo se 7 dětí
kulturní akce: - divadlo Lichožrouti, divadelní scéna Prostějov
- minicirkus - vystoupení ve škole
soutěže: přírodovědně- ekologická v Kladkách (3.a 4.roč), 3. místo v soutěži
plavecký výcvik v rozsahu 9 lekcí 1x týdně (únor – duben), na konci plaveckého výcviku
žáci obdrželi za splnění plaveckého limitu Mokré vysvědčení
fotografování: tradiční foto prvňáčků „Můj první školní rok“ a foto na konci školního roku
besídky s programem: Den matek - žáci připravili maminkám program i dárky
žákovská vystoupení: oslava MDŽ na Motorestu, Vítání občánků
škola v přírodě: 5 dní v krásném prostředí Velkých Karlovic si užilo 26 žáků
také jsme sbírali papír formou soutěže o nejlepšího sběrače (za pomoci rodičů)
vystavovali práce žáků ve třídách a práce zdobily i prostory školy. Červen byl na akce
bohatý:
1.6. Den dětí jsme si oslavili při soutěžích a hrách
dopravní značky v teorii a praxi si žáci zopakovali na dopravním hřišti v PV
exkurzí do včelína na faře v Němčicích se žáci seznámili se životem včel
navštívili nás i hasiči HZS v PV s besedou a ukázkami
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-

školní výlet jsme letos nasměrovali do ZOO Hodonín a navštívili úžasné Kovozoo ve Starém Městě u UH (kdo nezná, vřele doporučujeme…)
30. 6. jsme slavnostně ukončili školní rok 2016/2017 Výsledky celoroční práce a učení
jsme zhodnotili na vysvědčení. Z 31 žáků prospělo s vyznamenáním 19 žáků,11 žáků
prospělo a 1 žák opakuje ročník.

V novém školním roce 2017/18 proběhly a ještě
proběhnou následující akce:
-

Den otevřených dveří: rodiče se přišli podívat do výuky v 1. a 2. ročníku
dopravní hřiště v Prostějově absolvovali žáci 3. + 4. ročníku
veřejná vystoupení žáků: Rozsvěcování stromečku, vystoupení v kostele
mikulášskou besídku opět prožijeme ve škole, převlečeni za čertíky nebo andílky s krásnou nadílkou
Školní rok 2017/18 byl slavnostně zahájen za přítomnosti místostarosty a rodičů prvňáčků. Do 1. ročníku nastoupilo 5 žáků. V tomto roce nedošlo ke změně organizace školy. Škola
zůstala dvojtřídní se spojenými ročníky 1.+ 2. ročník v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé
třídě.
Počty žáků: 1. ročník 5 žáků, 2. ročník 5 žáků, 3. ročník 10 žáků, 4. ročník 3 žákyně.
Celkem 23 žáků. Letos jsme nesplnili zákonný požadavek na počet žáků ve třídě (24) a
museli je žádat zřizovatele OÚ o povolení výjimky z počtu žáků.
Žáci mohou ve škole pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost. Je to
Angličtina (8 ž) a Šikovné ruce (4 ž). Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou Střediska volného času Němčice n/H.
Poděkování
- všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci a iniciativu, pěkný
vztah k dětem a žákům
- rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
- zřizovateli OÚ- za výbornou spolupráci, zajišťování oprav drobného i většího rozsahu,
dále pak za finanční podporu včetně příspěvků na žáky školy (na školní potřeby a vánoční balíček 1.000,-Kč a příspěvek na ŠvP v hodnotě 1.000,-Kč na žáka)
- zaměstnancům OÚ za péči o okolí školy, sekání trávy a řešení drobných oprav a sběr
papíru
- vedení a pracovníkům Střediska volného času v Němčicích - za spolupráci na Mikulášské
besídce
- MěKS v Němčicích za nabídku kulturních akcí
- ZUŠ v Němčicích za spolupráci a kulturní zážitky
Každý rok na tomto místě vyslovuji našim žákům pochvalu za chování. Máme skvělé žáky,
kteří se chovají slušně nejen ve škole, ale jsou chváleni za pěkné chování i na akcích, kterých
se jako škola zúčastňujeme. Je velmi milé slyšet od lidí, kteří se na akcích podílejí věty:
„Vaši žáci se velmi pěkně chovali,“ nebo „Máte hodné děti “. Na takovou pochvalu jsme
všichni pyšní. Ke slušnému chování žáků přispívá rodinné prostředí naší školy, přátelský
přístup učitelek, vychovatelky i pracovníků školy a v neposlední řadě i správná výchova ve
vašich rodinách - milí rodiče. A za to vám, vážení rodiče, patří velký dík.
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Ještě k činnosti školní družiny za celý školní rok
Naši školáci po pilné práci ve vyučování nezaháleli ani ve školní družině.
Kromě volnočasových her a sportovních aktivit vykonávali i pracovní činnosti, při kterých vyrobili pítko pro ptáčky, vyřezali halloweenské dýně nebo vyrobili dárky ke Dni žen
a Dni matek. Svými výtvarnými pracemi vyzdobili faru na Vánoce a Velikonoce. Dále si žáci
sami zorganizovali taneční a pěvecké soutěže – SuperStar, StarDance a Tvoje tvář má známý
hlas. Dramatické schopnosti ukázali na besídce ke Dni matek a na Rozsvěcování vánočního
stromku. Rovněž se vzdělávali na interaktivní tabuli a vyplňovali pracovní listy s dopravní
tematikou, ochrannou člověka za mimořádných událostí, prevencí proti úrazům, zdravím a
hygienou člověka, recyklací a ekologií.
S ekologickým tématem byla spojena i naše poslední akce - „Milión ovocných stromů pro
krajinu“, při které žáci ve spolupráci s obcí a našimi zahrádkáři zasadili švestkové stromky.
Do nového roku bychom chtěli těmto stromkům i vám popřát spoustu síly, zdraví a ať
se vám i nám v naší malé milé vesničce pěkně vyrůstá a žije. To vám přeje vychovatelka Iva
Baláková a dětičky ze školní družiny.

Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního
roku?
Vánoční besídka s programem: u ozdobeného stromečku si žáci předají dárečky, dostanou dárek financovaný obcí, zazpíváme koledy a popřejeme si pěkné vánoční prázdniny.
Pak vás všechny srdečně zveme do kostela dne 25. 12. 2017 v 18:00 hodin, kde žáci opět
po roce vystoupí s p. E.Marečkovou.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv radostné prožití Vánočních svátků, hodně zdraví a pohody v novém roce 2018.
Mgr. Ilona Vašinová
ředitelka školy
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Knihovna
Milí čtenáři,
často se mi stává, že si lidé v knihovně stěžují, že si nepamatují, jestli knihu už někdy
náhodou nečetli. Pokud je to v knihovně, tak to obvykle není problém, protože v každé
knize je knižní lístek a na něm jsou čísla čtenářských průkazů. Pokud se k vám ovšem kniha
dostala jiným způsobem, tak tu máme malý problém .
Spousta lidí si samozřejmě přečte klidně knížku znovu. Obzvlášť, když je to kniha dobrá. Někdy to ovšem dokáže člověka pěkně naštvat... Když na stopadesáté stránce zjistíte, že
jste to četli a přesně víte, kdo je vrah. Tak je to přinejmenším ztráta času.
Mám na to vychytávku, ke které mě přivedl asi v šesté třídě nejlepší učitel češtiny, kterého znám. Není nic jednoduššího, než si koupit malý deníček a do něj si přečtené knihy
zapisovat, popř. si ještě přidat hvězdičku, když se kniha líbí. Uděláte si vlastně takový malý
čtenářský deníček. Já ho mám od šesté třídy a knihy v něm neustále přibývají. Když mám
chvilku, moc ráda si v něm zalistuji a prohlížím si, co jsem v kterém roce vlastně přečetla,
kolik knížek jsem za ten který rok stihla... Nevěřili byste, kolik vzpomínek se vám vynoří.
Jde to samozřejmě i elektronickou formu v počítači. Ani si nemusíte dělat složité tabulky. Stačí navštívit Databázi knih a ta už vás sama a velmi jednoduše navede. Ale pokud jde
o mě, tak ten ohmataný a kávou politý deníček mám mnohem raději .
A protože se nám blíží Vánoce, pro mnohé z nás nejkrásnější svátky roku, tak jsem tentokrát nevybrala citát o knihách, ale o Vánocích .
„Ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromečkem.“
Roy L. Smith (americký spisovatel)
Přeji Vám krásné Vánoce plné klidu, pohody a splněných přání
Naďa Páclová
knihovnice

Seriál „ Lidé, jak je možná (ne)znáte“
Honzu Zimena, rodilého Vrchoslavčáka zná mnoho spoluobčanů nejen jako zastupitele, farníka, ale taky jako předsedu spolku Vrchonet z.s..
Přijíždím potemnělou ulicí k jejich domu, mám trochu zpoždění a vzhledem k pokročilé hodině,
ač jsem ohlášená, raději prozváním mobil abych nevzbudila Kubíčka. Obavy byly zbytečné, jsem
očekávaná nejen Honzou a Danou, ale hlavně jejich synem, téměř 4 letým Kubíčkem.
Ještě než dosednu na židli a vytáhnu propisku, už se Kubík dožaduje, abych se i jeho něco zeptala. Takže první rozhovor na nečisto začíná:
AP: Vedle koho sedíš ve školce?
Kubík: Vedle Marečka Přikryla.
AP: Spíš po obědě ve školce?
Kubík: Spím, ale někdy i děti budím…
AP: Jaké nejoblíbenější jídlo vám ve školce vaří?
Kubík: Těstovinky! Ale ptej se mě už na doopravdické otázky.
AP: Já se ptám na doopravdické otázky. Na co bych se Tě, podle Tebe, měla zeptat?
12
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Kubík: Kdo je můj vzor, nebo kde se mi ve Vrchoslavicích nejvíc líbí.
AP: Aha, tak tady se někdo připravoval. Tak mi to teda řekni!
Kubík: Můj vzor je tatínek s maminkou a nejvíc mám rád náš dům, Maťův dům, hřiště a
Zamlýní.
Danuška: Tak a teď se pojď umýt a odpovídat už bude tatínek. Odvádí Kubíka přes jeho
protesty do koupelny.
Usedáme s Honzou ke stolu a já mu pokládám první doopravdickou otázku:
AP: Co Tě na práci zastupitele nejvíc baví?
JZ: A jak víš, že mě ta práce vůbec baví? Byl jsem zvolený, z toho plyne povinnost vůči voličům a občanům, tak nepřemýšlím, jestli mě to baví anebo ne. Když je potřeba něco udělat, tak
se to udělá. A že něco baví víc a něco míň, to je normální v každé práci.
AP: Co Ti na té práci vadí?
JZ: Omezenost, tupost, chamtivost, žárlivost, závist… Lidské vlastnosti, které negativně
ovlivňují životy jedinců, společnosti i život obce a to nejen té naší.
AP: Máš nějaký životní vzor?
JZ: Chtěl bych zpívat jako Karel Gott. Hrát hokej jako Jarda Jágr a nebo sestrojit podobný
vynález jako byla Křižíkova oblouková lampa. Ale teď vážně. Nemám životní vzor v člověku, ale
ve výsledku jeho práce. A všichni jmenovaní dostali talent od Boha, který díky své píli a poctivé
práci dovedli k dokonalosti. A to je můj vzor, to je cesta, kterou se snažím jít. Hledat to, v čem
jsem dobrý, v čem můžu být lidem a světu prospěšný.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
JZ: Dany, poraď, kdo mě překvapil?(bezradně se obrací na manželku která se vrací i s Kubíčkem z koupelny)
DZ: Toto je přece jedno velké překvapení každý den… (ukazuje na Kubíčka pobíhajícího
okolo)
JZ: No to jo. Poslední dobou pořád s Kubčou něco počítáme, sčítáme a odčítáme.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
JZ: S rodinou jezdíme na dovolené jenom po České republice, tak je těch oblíbených míst
hodně. Krásně je všude, protože tu krásu musíme hlavně chtít vidět. Ale kdybych měl říct jenom jedno místo, tak je to Český ráj.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
JZ: Co říct, abych neopakoval, co už na bylo
v rozhovorech se zastupiteli řečeno, ale současně abych neopomněl příjemná místa v naší
obci? Kubíček už to řekl a tak já ještě doplním
Žabák. Jednak proto, že ho ještě nikdo nikdy nevzpomněl a taky proto, že jsem patriot.
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AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
JZ: Naposled jsem četl Stavebně historický průzkum fary ve Vrchoslavicích. To bylo hodně zajímavé čtení. Na čtení a sledování filmů mám málo času. Ale když už si ho udělám, tak sáhnu po
fantasy žánru. Ať už knižním, nebo filmovém. To je to moje „nejoblíbenější“.
AP: Kdybys dostal jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávil?
JZ: Tak to asi čtenáře zklamu. Nebude to žádná významná nebo vážená osoba, dokonce ani
nikdo z blízkých. Kdyby, čistě teoreticky, se dal někde jeden den „vyšetřit“, já bych ho prospal. Spánkový deficit, který se naskládal kvůli pracovnímu vytížení, prohlubuje ještě tady ten malej nespavec
(ukazuje na Kubíčka), který i v sobotu a neděli, kdy bychom si rádi pospali, vstává v 6hodin. A přestože do postele jde v osm hodin, není výjimka že ještě v deset hodin nespí. Ale teď už jde, že!? (Dává
synovi pusu a posílá ho za Danuškou do pokojíku).
Kubík, ač nerad, odchází s říkankou : „Dobrou noc, ať tě peřinka pěkně zakrývá, ať máš krásné
sny a ať tě blešky koušou celou noc.“
AP: V čem vidíš smysl života?
JZ: Toto je strašně těžká otázka… Smysl vidím ve všem okolo sebe. Vždyť svět jako takový má
smysl, protože si ho z velké části sami tvoříme. A za vším co vidím, za vším co si utvoříme, je práce.
Podle mě je práce smyslem našeho života.
AP: Jaké máš životní krédo?
JZ: Zkusit se má všechno a Nic není tak, jak vypadá

Díky za rozhovor.

SDH
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH a
JPO za uplynulou dobu.
Závodní sezóna sportovního týmu byla zakončena účastí na největších závodech v ČR.
Celodenní čekání v deštivém počasí a únava si ale bohužel vybrali svoji daň. Byl zapsán (po
nezdaru na koši) neplatný pokus. I přesto, letošní sezónu můžeme zhodnotit velmi pozitivně.
O tom, jak sportovní tým mužů zlepšuje a zkvalitňuje své výsledky, není pochyb. V rámci ligy
MHJ okr. Přerov oproti loňskému 11. místu bylo vybojováno 3. místo. A že to bylo o „prsa“.
Bodové skóre bylo téměř vyrovnané! Což svědčí i o počtu pohárů, které letos obohatili již
14
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tak obrovskou sbírku v naší hasičárně. Moc děkujeme za přízeň
zastupitelům obce Vrchoslavice
a všem sponzorům, kteří nás po
celý rok podporovali.
V rámci hodového programu
proběhla na návsi soutěž ve vaření guláše. Počasí bylo příznivé,
guláše byly vynikající. V neděli
jsme popřáli našemu oslavenci
CAS-32 k 50. tým narozeninám.
Těšíme se na příští rok, kdy doufáme, že se do soutěže přihlásí i
další týmy.
11.11. 2017 proběhl sběr železa a elekto-odpadu v obci. Moc děkujeme všem, kteří nás i
tímto způsobem podpořili.
25.12. Zveme všechny občany, přátele, kamarády a příznivce sboru na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU. Zahraje skupina JUDAS PRIEST revival MORAVIA, RELAX pokřtí nové CD a potom vypukne after party se skupinou FARAO.
Z činnosti JPO:
Rok 2017 byl pro naši jednotku rokem výjezdů. Letos jsme po dlouhé době dosáhly rekordního čísla 12 výjezdů za rok. Tím se skvěle prověřila a osvědčila akceschopnosti a připravenost JPO Vrchoslavice.
Doplnily jsme vybavení třívrstvých obleků díky dotaci ve spolupráci Olomouckého kraje
a obce Vrchoslavice.
Děkujeme všem, kteří s námi byli v roce 2017. Přejeme krásné a pohodové svátky Vánoční a mnoho úspěchů v roce 2018.
členové SDH Vrchoslavice
PLÁN AKCÍ NA ROK 1. POLOLETÍ 2018:
24. 02. 2018 – VEPŘOVÉ HODY
10. 03. 2018 – TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES (kapela BENE, sokolovna)
12. 05. 2018 – MEMORIÁL VLADIMÍRA NOVOTNÉHO (hřiště)
13. 05. 2018 – O POHÁR STAROSTY SDH (hřiště)
15. 06. 2018 – VRCHOSLAVSKÁ POHÁROVKA (noční soutěž, hřiště)
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Sokol Vrchoslavice
Vážení spoluobčané Vrchoslavic,
chtěla bych Vás, jako každÝ rok, seznámit s činnosti naší TJ. Neustále se snažíme pro
naše děti vytvářet v sokolovně prostředí kam by rády chodily a vydováděly se. Máme stavebnicové sestavy, novou pěkně zbarvenou švédskou bednu nebo loni koupenou sedmi
dílnou sestavu na které se děti vydovádí a rády si z ní samostatně skládají překážky. Přesto
se každoročně stává že nějaké, většinou šikovné, děti ubydou. Naštěstí nám je nahradí
mrňouskové, které chodí cvičit se svými maminkami, babičkami a dokonce chodí i tatínek.
Nejen děti ubývají, ale bohužel i dospělí. Samozřejmě členství v Sokole je dobrovolné.
Většina členů to chápe. Vždyť na tom je členství v jakémkoli spolku založeno. A tak pokud
někdo ze stávajících členů se rozhodne spolek opustit, bude nás to mrzet, nicméně je to
jeho svobodné rozhodnutí. Může tak učinit vždy do konce ledna a spolek pak nebude počítat s nákupem jeho členské známky. Odhlášení může samozřejmě proběhnout i v následujících měsících, nicméně je platné až od následujícího roku a pro aktuální rok je už nutné
uhradit roční členský příspěvek. Nákup známek je v hodnotě cca 20 tis Kč. Naše jednota
dotuje každému členu příspěvek na známku částkou 200 Kč.
Samozřejmě věřím, že se naše členská základna bude jen rozrůstat, že v sokolovně najdou vyžití celé rodiny a my budeme naši mladou generaci vychovávat v duchu sokolského
hesla: „V zdravém těle zdravý duch.“
No a teď se zmíním o tom co a kdy se v sokolovně provozuje.
Pondělí:
16,30 - 18 gymnastika a nacvičování sletové skladby V Peřině (Broňa)
19,00 -20,00 aerobic (Jitka Svozílková)
Úterý
16.00 -17,00 předškoláci (Broňa) pravidelně chodí 4 děti
17,00 -18,00 by měli chodit školáci, ale...zůstávají jen ti malošci
19,00 -20,00 nacvičování country sletové skladby Cesta
16,00 – 19,00 florbal a pokračuje badminton
Čtvrtek
16,00 -17,00 předškoláci
17,00 -18,00 rodiče s dětmi (Lucie Špačková, Kroupová a Broňa)
nacvičování skladby Noty, rodiče s dětmi mají skladbu Méďové
17,00 -18,30 Velký sál - hasiči potom badminton
6 děvčat jezdí na gymnastiku z Nezamyslic naše mě zůstala jen Bětuška Rubanová.
Skladbu „Cesta“ – kategorii ženy cvičím já a 3 ženy z Mořic.
„Méďové“ cvičí 4 páry rodičů s dětmi. „Noty“ by mělo cvičit 8 předškoláků. „V peřině“ 8
devět co cvičí gymnastiku a měla se cvičit ještě skladba „Děti to je věc“ ale to jsou ti školáci
co mně chybí.
Jinak jako každý rok jsme se zúčastnili závodů v plavání, gymnastice i atletice. V září
jsme se zapojili do projektu České obce sokolské Sokol spolu v pohybu a Noc sokoloven.
Když se dětem řeklo, že se bude spát v sokolovně tak byly nadšené, ale rodiče moc ne.
To je tak ode mne vše. Chci vám všem poděkovat za vaše pochopení a podporu když
nám děti do sokolovny dovedete a ony se můžou vyřádit. Myslím, že v dnešní počítačové
době, kdy nejedno dítě sedne buď k telefonu nebo počítači je velký dar, když se dítě umí
hýbat a koordinovat své tělo při určitých pohybech a hlavně také umět svému tělu poro16
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zumět a dokázat zatnout svaly ve správnou chvíli. Je spousta dětí, které neumí ještě v 5té
třídě udělat kotrmelec. Ale to se naštěstí našich svěřenců netýká!
Chtěla bych všem popřát v novém roce hodně zdraví a sil něco budovat. A těm, kdo
zůstanou věrní naší jednotě, mnohokráte díky.
Broňa Žáčková
Cvičitelka

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Vážení spoluobčané,
naše tělocvičná jednota v tomto roce nezahálela. V rámci hlavní sportovní činnosti
(účast mužstva v krajské fotbalové soutěži „I. B třídě“) jsme v uplynulé sezoně 2016/2017
obsadili v konečném součtu 7. místo ze 14 mužstev s celkovým počtem 37 bodů a skórem
54 : 50.
V současnosti rozehraná sezona 2017/2018 je právě ve své polovině a naše mužstvo se
po podzimní neúspěšné části nachází na posledním 14. místě s celkovým počtem 9 bodů
a skórem 19 : 40. K tomuto umístění do jisté míry přispěla značná marodka a také pracovní
vytížení hráčů, což se projevovalo na účasti v tréninkové fázi a pochopitelně následně i
v mistrovských zápasech, a to hlavně při proměňování brankových příležitostí. Poslední
utkání, které se mělo odehrát v Újezdci u Přerova, bylo na naši žádost (právě z důvodu
špatného zdravotního stavu hráčů - 7 zraněných) odloženo na jaro. Tato pozice nás samozřejmě netěší, nicméně máme před sebou zimní přípravu a celou jarní polovinu soutěže na
to, abychom herně uspěli a i nadále setrvali v krajské soutěži.
Současné složení našeho týmu je následující: hráčský kádr tvoří Loučka Jiří, Jurčík Marian, Klesnil Tomáš, Trávníček Josef, Loučka Tomáš, Gajdošík Vít, Zatloukal Tomáš, Coufalík
Tomáš, Holub Aleš, Hradil Michal, Horák Pavel, Jurčík René, Bleša Vít, Fialka Ladislav, Přecechtěl Oldřich, Panáček Roman, Machálek Jan, Hradil Tomáš, Konupka Lukáš, trenér Panáček
Miroslav a vedoucí mužstva Štěpánek Petr.
Fotbalu ve Vrchoslavicích by jistě slušelo, kromě organizování mužské soutěže, vytvoření a péče také o fotbalovou mládež. Již v minulém zpravodaji jsme vyzývali především
rodiče dětí, kteří by v rámci naší činnosti měli zájem a chuť zapojit se do dění okolo fotbalu
právě organizováním a vedením mládežnické kopané ve Vrchoslavicích, aby nás kontaktovali. Zatím se nám nikdo nepřihlásil. Proto pokud se takoví mezi Vámi najdou, přihlaste se
prosím u činovníků výboru TJ Sokola Vrchoslavice 1946.
V souvislosti se zvelebováním našeho sportovního areálu musím rok 2017 označit za
velmi úspěšný, neboť se nám z velké míry podařilo dobudovat venkovní posezení se zázemím výčepu, který slouží k prodeji občerstvení při zápasech i jiných sportovních a kulturních akcích pořádaných nejen naší jednotou, ale i dalšími spolky působícími v naší obci.
Mimo své hlavní činnosti, tedy organizace a rozvoje fotbalu ve Vrchoslavicích, náš spolek uspořádal v uplynulém roce také několik již tradičních společenských a kulturních akcí.
Jednalo se především o dvoudenní hudební festival Rockový mlýn s místem konání v
areálu Zamlýní. V tomto roce proběhl ve dnech 23. až 24.6. již 13. ročník, na kterém vystoupilo 13 kapel. V pátek 23. června zazněly na Zamlýní skladby světových rockových legend
v podání revivalových skupin a v sobotu 24. června pak zahrály originální české formace,
Občasník obce Vrchoslavice
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mimo jiné TRAKTOR, DOGA a KERN. Musíme konstatovat, že se akce po všech stránkách
vydařila. Za tyto dva dny se na Zamlýní sešlo více než 800 spokojených příznivců rockové
muziky.
Z dalších akcí lze zmínit turnaj bývalých hráčů nad 40 let, který proběhl v sobotu 19.
srpna za účasti mužstev z Vrchoslavic, Dobromilic, Koválovic u Kojetína a Ivanovic na Hané.
Vítězem turnaje se stalo domácí mužstvo Vrchoslavic. Po sportovním zápolení byla vylosována bohatá tombola a potom následovala volná zábava za doprovodu reprodukované
hudby. Mezi tradiční aktivity našeho spolku patří také organizace sběru železa, který proběhl začátkem měsíce května.
Vážení spoluobčané v závěru roku, konkrétně v sobotu 23. prosince proběhne na návsi před obchodem Hruška domácí zabíjačka, na kterou bychom Vás chtěli touto cestou
srdečně pozvat. Můžete si zde zakoupit zabíjačkové produkty a v Hospůdce pod lípou pak
ochutnat vepřové speciality přímo z kotle.
Toto je tedy výčet našich aktivit za uplynulý rok, který pro nás všechny, co se o fotbal ve
Vrchoslavicích staráme, přinesl na jedné straně plno radosti a spokojenosti, ale na straně
druhé také starostí nad současným umístěním našeho mužstva. Tak už to ale ve sportu
bývá.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem fanouškům a příznivcům, kteří nás v rámci organizace a rozvíjení naší činnosti podporují a všem spoluobčanům popřát krásné Vánoce a
mnoho zdraví a štěstí v novém roce.
Těšíme se na fotbalové jaro spolu s Vámi.
Za T. J. Sokol Vrchoslavice 1946
Ing. Jindřich Vlč
starosta TJSV 1946

Vrchonet
Milí příznivci Vrchonetu
S blížícím se koncem roku je tady malé bilancování. Ohlédněme se tedy za posledními
měsíci.
Jako už tradičně podzim bývá dobou paintballového utkání do Vyškova, bylo tomu tak
i letos. Sešlo se nás přes třicet. A že byla dobrá zábava, určitě vidíte z fotek.
Počet členů našeho spolku se blíží k pěti stům. Za každým členem musíme vidět další
členy jeho domácnosti. Můžeme tedy říct, že počet našich „ členů“ se pomalu blíží k dvěma
tisícům.
18
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Letos jsme dokončili velkou investiční
akci, kterou jsme avizovali na naší valné
hromadě, kdy jsme
naši síť připojili po
vlastní ose přímo do
optiky. Hlavní bod je
na školce ve Vitčicích
odkud máme bezdrátový propoj do Přerova ( 23 km, frekvence
11 GHz) a další bezdrátový propoj do Viceměřic na Kozlov na náš stožár ( 5,7 km, frekvence
80 GHz – na této frekvenci republikový unikát). Celkové náklady dosáhly téměř 400 000 Kč.
Více se o činnosti spolku dozvíte na naši valné hromadě, kterou plánujeme uskutečnit
na přelomu ledna a února.
Jan Zimen
Vrchonet z.s.

Zahrádkáři
Vážení přátelé, nejen z řad zahrádkářů,
rok dva tisíce sedmnáct nám spěje k závěru. Zahrádkáři ho trávili na svých zahradách,
uskutečnili tradiční výlet a doufejme, že snad také stihli připravit zahrádku na zimu. Ačkoliv sám jsem to stihl na poslední chvíli, souběžně jsem přemýšlel mimo jiné i o věcech
organizačních. Chtěl bych Vás každého poprosit o zamyšlení. Fakt je, že počet členů naší
základní organizace a těch, kteří v naší obci nějakou zahrádku vlastní, třeba i malou, je v
nerovnováze.
Povinností je hodně, času méně, tak proč bychom si měli práce ještě přidávat, možná
si mnozí v duchu říkáte. Pokud se ale zeptáme, co nám každému z nás může náš pozemek
u domu dát, každý by našel mnoho smysluplných odpovědí a výhod. Někteří by myšlenku
rozvinuli a ptali by se, co můžeme dát tomu kousku země my. I v tomto věřím, že každý
za sebe má někde v hloubi svého já k půdě úctu a povědomí co dělat pro správnou věc.
Proto budu rád, když jako jednotlivci začneme své vědomí správného přístupu k přírodě
rozvíjet a šířit mezi ostatní, aby ti, kdož tu budou po nás, měli možnost radovat se z její
krásy i užitku.
Chtěl bych vyburcovat nerozhodnost osob, jež by třeba i rády přišly nezávazně, zkusmo nebo i jen dočasně mezi nás, ke spolku zahrádkářů ve Vrchoslavicích. V předjaří každého roku bývá výroční schůze, v časném létě pak společný výlet a v průběhu roku třeba
přednášky, popř. soutěž, či výstava. Tyto akce nejsou pro nikoho povinné a neměly by být
ani samozřejmostí. Účast je velice proměnlivá a jde o to, že by bylo moc fajn, pokud by se
do budoucna zachoval smysl jejich pořádání. Jestliže se naše řady obohatí o nové osoby,
o nové nápady, o nové úhly pohledu, o nové zkušenosti a v konečném důsledku i o nové
společné zážitky a historky, bude mít naše organizace i nadále smysl.
Občasník obce Vrchoslavice
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Takto apeluji na nové potenciální členy a všechny ty, kteří nejsou líní, ani nechovají
lhostejnost k přírodě a zajímavostem obecně. Přijďte, ozvěte se a získáte informace, které
se někdy v budoucnu mohou hodit Vám, dětem nebo třeba Vašim vnoučatům.
Na závěr mi dovolte popřát přítelkyním, přátelům z našich řad a členům, klidné, příjemné a radostné vánoční svátky a úrodný rok dva tisíce osmnáct.
za ZO ČZS VRCHOSLAVICE Viktor Vlč,
předseda

Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
Letošní další hon uspořádala Myslivecká společnost Mořice – Vrchoslavice v sobotu 2.12.2017. V honitbě společnosti se vyskytuje převážně zajíc polní, bažant obecný, srnčí,
ale taky prase divoké, divoké kachny a v malé míře i koroptve. Na zamrzlý sněhový poprašek
v sobotu vyrazili čtyři honci s pěti psy (dva němečtí krátkosrstí ohaři, český fousek, velký münsterlandský ohař a border teriér) a čtyřicet osm střelců. Proběhl regulativní odstřel zajíců a bažantů.
Škodná se nepodařila odstřelit žádná. Po mrazivé procházce čekal myslivce na motorestě pečený
divočák se zelím.
MS Mořice – Vrchoslavice letos dokončila poslední úpravy okolí myslivecké chaty. Po několika
etapové opravě spočívající ve výměně oken, dveří, nové střeše, fasádě a úpravách interiéru to
byla poslední třešnička. Zpevněnou plochu doplnily keříky a nově zasetá tráva.
Členové začali i s průklestem hliníku u Stříbrnic. Pokračování prací v této lokalitě se chystá
v zimních měsících.
Kromě odstřelu zvěře a brigád čeká myslivce v zimní období hlavně přikrmování senem, jadrným krmivem, krmnou řepou a doplňování soli, aby zvěř do nové sezóny přezimovala v dobré
kondici.
František Vozihnoj, Předseda MS

Pokračování prací na faře
Letošní rok byl ve znamení stavebně historického průzkumu objektu budovy fary ve Vrchoslavicích. K tomu průzkumu dal podnět Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště
v Olomouci, jehož vyjádření potřebuje farnost k tomu, aby bylo možné podat stavební povolení
k opravám fary. Toto stavební povolení je součástí žádosti o dotaci. Jinými slovy bez průzkumu není
vyjádření, bez vyjádření není povolení a bez povolení nemůžeme podat žádost o dotaci. Ano, bystrý čtenář určitě vidí podobnost v pohádce o kohoutkovi a slepičce.
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Stavebně historický průzkum začal PhDr. Karel Žurek v červnu a skončil v září tohoto roku. Jeho
výsledky budou zohledněny v projektové dokumentaci. S několika zajímavostmi, které v průběhu
průzkumu vyšly najevo Vás budeme postupně informovat.
Dostal-li by se tento průzkum do rukou novináři z bulvárního tisku, palcové titulky by hlásaly:
Vrchoslavice přepisují dějiny. Ano, i takto by se dal nafouknout závěr studie o původním účelu farní
budovy. Pamětníci, kroniky a i další zdroje hovoří o domněnce, že budova darovaná farnosti vrchností z Dřínova mohla původně být i loveckým zámečkem. Výsledky SHP o zámečku nedokládají
žádnou skutečnost. K domněnce o původu stavby Dr. Žůrek uvádí:
„… tato informace je nepřesná. Budova je intaktně postavenou stavbou a dle dochovaných
konstrukcí pochází z poloviny 18.století. Není vyloučeno, spíše je to více jak pravděpodobné, že
plány na výstavbu a samotnou stavbu fary a přilehlých hospodářských budov financoval rod Walderode.“
Druhou zajímavostí je objevení nejstaršího dochovaného záznamu o existenci fary v naší obci.
Roku 1776 farář František Antonín Bojar píše o jisté „hrobárně“: „… chaloupka konec dědiny Wrchoslawicz vpravo jida od kostela zhuru Dlouhý Vsi položená Hrobární nazvaná…“. Dr. Žůrek se domnívá, že prvním místem kde fara sídlila byla právě zmiňovaná hrobárna.
Věřím, že se v budoucnu najde prostor a příležitost dát vám nahlédnout do dalších zajímavostí
ze stavebně historického průzkumu.
Dřevomorka
Houby dělíme na jedné, nejedlé a katastrofické. Toto samozřejmě není klasifikace hub podle
odborné botanické literatury. Tato taxonomie mě napadla když jsem se dověděla o výskytu nebezpečné dřevokazné houby dřevomorky domácí na místní faře.
Letošní rok byl obecně extrémně suchý. Zimní holomrazy, jarní nedostatek vláhy, letní vedra
a sucho. To všechno jsou podmínky, ve kterých dokážou spory jak těch užitečných, ale i těch zákeřných hub dlouhou dobu přežít v latentním stadiu. Toto extrémně suché počasí vystřídal několikatýdenní déšť. A začala houbařská sezona. Bohužel se dařilo nejen těm houbám, které člověku
přinášejí užitek. V závěru stavebně historického průzkumu se v přízemí budovy fary objevila jedna
z katastrofických hub – dřevomorka domácí.
Dřevomorka je svým způsobem horší než oheň, protože na díle zkázy pracuje tiše a nepozorovaně. Tím, že dřevokazné houby dřevní hmotu rozkládají, snižují pevnost dřevěných nosných prvků
a mohou vážně narušit statiku celého objektu.
Zralé plodnice produkují velké množství výtrusů, které mají klíčivost i několik let. Jsou velmi
lehké a přenášejí se vzduchem i na velké vzdálenosti. Dají se najít prakticky všude. Ve vhodném
prostředí z výtrusů vyrostou jemná vlákna - podhoubí, které se rozrůstají na povrchu i uvnitř dřeva,
kde vyvolávají hnilobný rozklad. Při nižší vlhkosti vzduchu není na povrchu napadení houbou příliš
patrné. Dřevomorka se rozrůstá velmi rychle. V příznivých podmínkách až 6 mm denně a asi 2 m
za rok.
Provazce dřevomorkového podhoubí jsou až několik milimetrů silné, mohou prorůstat i zdmi,
šířit se pod omítkami, řídkým betonem či v minerálních zásypech. Takto se dřevomorka může rozšiřovat do dalších prostor až na vzdálenost i několika metrů, kde na zdech i bez přítomnosti dřeva
vytváří povlaky mycelia a plodnice. To ztěžuje její likvidaci. Zdivo bývá působením houby rozrušováno.
Boj s tímto zákeřným nepřítelem byl hlavní činností podzimních měsíců. V první fázi došlo
k chemickému ošetření všech dřevěných předmětů v přízemí fary přípravkem Bochemit. Současně
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se poptaly firmy zabývající se likvidací dřevomorky. Bohužel vzala za své nová podlaha,
obložení, odškrabala se část zdiva.
Můžeme si klást otázku, jak dlouho dřevomorka na faře číhala. Kde se vzala mycelia
ze kterých se rozrostlo podhoubí? Proč k propuknutí nákazy došlo právě v tak suchém
roce, zda desítky milimetrů srážek v krátkém období probudily spícího nepřítele právě
letos?
Odpovědí se nabízí mnoho, žádná z nich ale není jednoznačná. Přítomnost nákazy
(možná mnoho let dřímající, možná z dřeva na otop a možná i ze starších dřevěných
prvků dovezených při úpravách fary), kolísání teplot díky nárazovému topení a následné srážení vody, nové obložení stěn, nedostatečné odvedení srážkové vody z důvodu
ochrany památkově chráněného objektu. Všechny tyto faktory bohužel ani odborníci z
Národní památkový ústav, se kterými se všechny kroky při rekonstrukci fary v minulých
letech konzultovaly a ke kterým se jednotlivě vyjadřovali a schvalovali je, nemohli předvídat. Přes bohaté zkušenosti památkářů s ochranou starobylých objektů, v letošním
extrémním roce dřevomorka zaskočila svým výskytem majitele mnoha objektů, které
považovali za dostatečně odvlhčené a po mykologické stránce zdravé.
Nyní faru čeká zásah odborné firmy. Navržený tříkrokový způsob ošetření (chemické
ošetření, ozáření mikrovlnami a další chemické ošetření hloubkovou injektáží) by měl zajistit likvidaci houby v zasažených místnostech (dvě zrekonstruované místnosti v přízemí). Farníky čeká chemické ošetření zbylých částí fary (1. patro a půda). Poté už nezbývá
než doufat, že se projekt na opravu fary a vybodování komunitního centra dočká vypsání
dotace a v nejbližších letech dojde ke kompletní opravě celé budovy.
Kostel zvenku i zevnitř
V kostele se z výtěžku z loňské adventní výstavy pořídil nový koberec. V jarních měsících opět proběhla sbírka na květinou výzdobu kostela. V těchto místech chci poděkovat
všem, kteří kostelu věnují ať už finanční částku, nebo i dar v podobě květin. Úklid kostela
probíhá pravidelně hlavně díky paní Popové a Hrabčíkové.
Okolí kostela stále více a více znečisťují divoce žijící holubi. Kromě výkalů na chodníku
před kostelem především ucpávají svými hnízdy okapy a dešťová voda stéká po fasádě.
Jejich reprodukční schopnost je ale mnohem rychlejší, než schopnost farníků zprůchodňovat okapy. Je to taková trvalá a nekončící výzva.
Letos si zase můžete ve vánoční čase prohlédnout v kostele betlém.
Duchovní život farnosti
Biblické hodiny od září probíhají na faře v Němčicích. Tam se také jednou týdně schází
budoucí biřmovanci z farnosti Němčic, Pavlovic a Vrchoslavic na lekce katechismu. Jednou
za čtrnáct dnů, ve čtvrtky dopoledne, probíhají v naší obci modlitby matek. Náboženství
pro školní děti a mládež probíhá na základní škole v Němčicích nad Hanou a nejmladší děti
se první znalosti o víře dovídají v rámci kroužku Sedmikrásek kde formou her, písniček
rozvíjející základní etické hodnoty. Kroužek probíhá v klubovnách DDM ORION Němčice
nad Hanou a vedoucí je Renata Plenařová.
Mše v kostele sv. Michaela můžete pravidelně navštívit ve středu v 16,30 hod nebo
v neděli ve 12hod.
za farníky Adéla Palíšková
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Slovo faráře
Milí čtenáři
Jsem moc rád, že se s vámi mohu podělit o radost z adventní doby, kterou právě prožíváme a o radost z nastávající doby vánoční, kterou s nadšením očekáváme. Možná si
říkáte: „jo s nadšením“ vždyť přece právě teď je čas plný spěchu, příprav a člověk nemá ani
chvilku, aby se zastavil a uvědomil si duchovní krásu a potenciál této doby, je toho třeba
tolik udělat a tolik ještě stihnout. Zkuste využít tuto chvíli, zastavit se a uvědomit si, snad i
trochu poodkrýt znamení a smysl doby, kterou právě prožíváme. Ve Starém zákoně se píše:
„Pane, nauč nás odpočítávat naše dny, abychom došli k moudrosti srdce“ V téhle větě je
ukryta velká moudrost. My si máme uvědomit, že není žádný den, který bychom nedostali
od Boha, a Bůh od nás každý den něco očekává, proto ho nesmíme jen tak přečkat nebo
přežít, či mít ho za sebou, ale jde o to, abychom dokázali vnímat důležitost každého okamžiku. Každý den má pro nás velkou hodnotu, nejen proto, že nám ho daroval Bůh, ale
také, že může být pro nás dnem posledním, protože jak říká Ježíš: nevíme dne a ani hodiny,
kdy budeme Bohem povoláni z tohoto světa. Ať se tedy snažíme žít své dny tak, abychom
nesetrvávali ve zlobě, hněvu, v závisti, či v jakékoliv jiné špatnosti, ale naopak, abychom
se snažili vědomě naplnit svůj den dobrem ve vtahu k sobě i druhým, abychom si plnili
své životní poslání, protože jednou z něho budeme skládat účty před Bohem. Zamysleme
se tedy krátce nad adventem. Slovo advent je z latinského slova adventus „příchod“, tedy
očekávání příchodu Ježíše Krista.
Když se podíváme na slovo očekávání obecně, musíme si uvědomit, že stále na něco
čekáme - na autobus, ve frontě, až na nás přijde řada, na úřadě či u lékaře, na výplatu, ale
rovněž čekáme, jak se vyvinou určité věci a situace, které právě prožíváme, jak se zachovají
lidé v našem okolí, jestli pro nás pozitivně nebo negativně. Čekání patří do života, protože
člověk nemá v moci uspíšit mnoho událostí, nemůže si vše zařídit, aby to bylo hned. Na
druhé straně ale člověk má povinnost přičinit se o věci, které lze učinit hned, nebo v co
nejbližší době. Tedy nečekat, až to „nějak“ dopadne. V každém případě ono čekání, stejně
jako sám život, má být stráveno smysluplně. Tak je to i s duchovním životem člověka, s jeho
vztahem k Bohu a se zaměřením všech skutečností života k němu. Každý člověk má daný
určitý čas –dobu svého pozemského života. Ten má naplnit co nejplodněji. Bůh nám dává
svůj čas, řecky kairos, který je časem příhodným, časem Boží přízně. Nabízí nám ho vždycky, a někdy opravdu výrazným způsobem. Je na nás, abychom ho dokázali přijmout a využít, protože v tomto čase s Bohem a s pomocí jeho darů dokážeme spoustu věcí vyřešit, dát
do pořádku, načerpat vnitřní pokoj, vyrovnanost. Zároveň je ale tento čas časem zkoušky,
časem, kdy nás Bůh očišťuje a připravuje nás na další úkoly. Připravuje nás především na
příchod Ježíše Krista, na setkání s ním tváří v tvář, ve věčnosti. Ano, tady na zemi máme
vždy čas se změnit, zanechat toho, co děláme špatně, obrátit se k Bohu, ke kterému směřujeme a zároveň vykonat spoustu dobra, abychom před Boha nešli s prázdnýma rukama.
Vždyť On sám říká: Cokoliv jste udělali pro jednoho z těch nejposlednějších, pro mě jste
udělali.
Milí čtenáři, za několik málo dnů budeme slavit vánoce, svátky Narození Krista. Uvědomme si tedy pravou hloubku těchto dnů. Nevnímejme je pouze jako svátky pečení, smažení, dárků a návštěv – ano i to je důležité, ale bylo by to málo, zůstali bychom pouze na
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povrchu. To, co je nejdůležitější je očím neviditelné jak se píše v knize „Malý princ“ Podstata vánoc spočívá v tom, že se nám narodil Spasitel Kristus Pán, který přišel proto, aby byl Bůh s námi,
Bůh, který je láska, nám otevřel bránu do nebe, aby se stal naším průvodcem tady na zemi. On
říká: Já jsem cesta, pravda a život. Kdybychom měli možnost, nahlédnou do budoucnosti a věděli, že bychom jednou měli zastávat nějaký důležitý úřad, žili bychom už teď tak, abychom se
na tuto funkci připravovali. Probuďme tedy v sobě v těchto dnech víru v Boha a žijme jako lidé,
kteří vědí, že jednou mají být v nebi, lidé kteří chápou, že právě v nebi je jejich domov – vtom
je naše křesťanská naděje. Proto nezapomeňte přijít do kostela, tam se slaví pravý smysl Vánoc.
za farnost Adéla Palíšková

Vrchoslavické hody ve znamení hasičů
„Ja jindá, to bévaly hody. V každym baráku se uklizelo, okna se umévaly, peklo cukrovi. V sobotu
se šlo do sokolovně na zábavu, tam se zešla celá dědina. Na nedělni hodovó mšu přišlo tolik lidi, že
si ani všeci nesedli a na oběd se pekla husa. Pak se šlo na kolotoče a chlapi skončili na fotbále. Ale
včil je už všecko jináč…“
Ještě je hodně pamětníků kteří takto popisují průběh hodových oslav na hanácké vesnici. Je to
rok, co se podařilo tuto starou tradici v obci Vrchoslavice vzkřísit.
Hody, vzpomínková slavnost na posvěcení kostela u příležitosti svátku jejího patrona sv. Michaela, se ve Vrchoslavicích slaví na přelomu září a října. V období, na počasí značně nejistém. Letošní
počasí bylo ale jako na objednávku. Slunečný teplý víkend byl po třech propršených nedělích příjemnou změnou.
Letos se do hodových oslav pořádně obuli místní hasiči. Je to nejaktivnějsí spolek v naší obci
s největším počtem členů, od těch nejmladších zapálených požárníků, přes střední generaci až po
zkušené matadory. V sobotu na návsi uspořádali soutěž o Hodový guláš. Z pěti přihlášených týmů
se po sedmé hodině ranní na plac dostavily čtyři z nich. Za chvíli už se Vrchoslavicemi linula vůně
osmažené cibulky a dušeného masa. To si zvolil každý tým podle svého uvážení. Kližka, hovězí líčka,
či hovězí zadní, kdo má s čím nejlepší zkušenosti. Degustace laickou
veřejností začala v 11 hodin a po poledni už se vyškrabovaly kastroly.
První místo podle hlasování
degustátorů obsadil tým Staňa
Vládek a Radek Jašek, na druhém
místě byli tři bratři Vaculíkovi, třetí
místo kuchtíci Potáčovi a bramborová medaile skončila u pořádajících hasičů. Ke gulášům nesmělo
chybět ani dobré pivo a hodovou
atmosféru doplnily kolotoče.
Hlavním hodovým dnem byla
neděle. Součástí dopolední mše
v kostele sv. Michaela bylo poděkování za úrodu. Oběti (košíky naplněné chlebem, ovocem, zeleninou, medem, ořechy atd.) k oltáři
24
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přinášeli nejmladší hasiči. Bohatá úroda ovoce se letos promítla i v slavnostní výzdobě kostela,
které se ujala hlavně mladá generace.
Závěrem hodové mše nastoupila před kostelem slavnostně vystrojená hasičská jednotka,
velitel hasičů podal panu faráři hlášení, že sbor je v plné síle nastoupen a technika připravena ke
slavnostnímu požehnání oslavenkyně „Tatrušky“. Tatruškou měl velitel Laďa Lecián na mysli padesátiletou Tatru CAS 32. Toto vozidlo ve Vrchoslavicích i okolí už 33 let pomáhá zachraňovat životy a
majetky lidí. Snad, s požehnáním, bude sloužit i dalších padesát let. Shromáždění uniformovaných
hasičů a jejich nástup před kostelem, dodal závěru hodové mše ještě slavnostnější ráz.
A že ani v hody není každý den posvícení ukázalo nedělní odpoledne, kdy na faře měla probíhat ochutnávka domácích pečených chlebů. Jen Bůh ví, co zapříčinilo, že pouze jedna jediná
hospodyňka dokázala včas upéct a doručit svoji voňavou dobrotu. Pořádající farnost Vrchoslavice
se tímto všem, kdo přišli a zrušenou ochutnávku, omlouvá. A Jarce Kvasničkové, která stejně jako
loni upekla delikatesní pivní chléb, patří nejen omluva, ale i vařečka pro vítěze. Organizátoři se při
představě, že se jeden jediný bochník rozkrájí a po čtvrthodině nebude co ochutnávat rozhodli,
přesunout akci na příští rok. Pekaři a pekařky pozor! Napřesrok bude vyhlašován nejen hodový
chleba roku 2018, ale ten letošní, tj. hodový chleba roku 2017. První místo je už obsazeno, ale ještě
jsou dvě volná místa na bedně.
AdPa

Strašidla si po roce dala dostaveníčko ve Vrchoslavicích
Úderem čtvrté hodiny podvečerní se v mnoha domácnostech
začaly z maminek, tatínků, ale i babiček nebo větších dětí stávat strašidla. Nebyla to ale obyčejná strašidla, byla to parta úžasných bytostí, které lemovaly téměř dva kilometry dlouhou trasu plnou strašidel
během akce, kterou na podzimní prázdninový den připravil ORION
– Středisko volného času Němčice nad Hanou ve spolupráci s obcí
Vrchoslavice, TJ Sokol Vrchoslavice, SDH Vrchoslavice, ZŠ Vrchoslavice
a Motorestem Vrchoslavice. Sedmý ročník této zajímavé akce s heloweenskou tématikou připravují nadšenci několik měsíců. Počasí nám
letos trochu zamíchalo kartami, ale meteorologové byli, stejně jako
my optimističtí. Předpověď vyšla na jedničku a tak se kolem čtvrté
hodiny počasí umoudřilo a úderem páté hodiny mohla vyrazit první
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hlídka na cestu za svitu slunečních paprsků. Slunce však po několika málo podzimních minutách
vystřídal měsíc a ten svítil na cestu všem 385 účastníkům akce. Průběžný start byl od 17:00 – 19:00
a po celou dobu přicházeli noví a noví příznivci této atrakce. Na startu si i přesto, že letos se fronty
netvořily, mohli všichni ulovit duchy nebo nechat namalovat něco strašidelného na obličej. Na
obvyklém a již osvědčeném okruhu podél Vrchoslavic měly děti i jejich rodiče možnost vidět 56
skvělých strašidelných bytostí. Projít kolem mnohých z nich chtělo tedy pořádnou odvahu. S tím
se netajili i někteří rodiče po příchodu do cíle. V cíli mohly děti kromě občerstvení vidět všechna
obávaná strašidla pohromadě. Velká úleva přišla při zjištění, že všechna strašidla jsou jen převlečení
velcí kamarádi a že se opravdu není čeho bát, protože strašidla ani bubáci ve skutečnosti neexistují. Součástí Vrchoslavského Strašidlení je také soutěž ve výzdobě strašidelných obydlí pro místní děti. Vítězství letos poputuje až do Dlouhé Vsi, protože dort za nejhezčí výzdobu získala rodina
Holubových. Na druhém místě skončili Fialkovi a na třetím Řezáčovi. Strašidelný dort pro vítěze a
muffiny pro všechny děti upekla Monika Obdržálkové a opět ukázala, že je moc šikovná. Upřímné
poděkování patří všem strašidlům na trase i v cíli, která při nízkých teplotách, jež podzimní večer přinesl, bubala o sto šest, také vrchoslavským hasičům, díky kterým byla zajištěna bezpečnost všech
účastníků během akce a obci Vrchoslavice i TJ Sokol Vrchoslavice za jejich chuť, se kterou se do akce
každoročně pouští. Eva Bašková

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR v obci
Počet voličů celkem
Počet vydaných obálek
Počet odevzdaných platných hlasů
Účast
Číslo strany Název
21
29
8
26

ANO 2011
SPD
KSČM

Počet
hlasů
87
49
31

478
282
275
59 %
Pořadí v
obci
1
2
3

% hlasů v
obci
31,64
17,82
11,27

Pořadí v
ČR
1
4
5

% hlasů
v ČR
29,64
10,64
7,76
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4
15
1
7
24
20
26
12
9
23
22
10
28
27
13

ČSSD
Česká pirátská
strana
ODS
STAN
KDU-ČSL
TOP 09
Realisté
Strana svobodných
občanů
Zelení
Sdružení pro
republiku
Dobrá volba
Rozumní
Dělnická strana
soc. spravedlnosti
Sportovci
Blok proti islamizaci
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20
18

4
5

7,27
6,55

6
3

7,27
10,79

17
16
15
4
4
3

6
7
8
9 - 10
9 - 10
11 - 12

6,18
5,82
5,45
1,45
1,45
1,09

2
9
7
8
13
10

11,32
5,18
5,8
5,31
0,71
1,56

3
2

11 - 12
13 - 14

1,09
0,73

11
17

1,46
0,19

2
1
1

1 3- 14
15 - 18
15 - 18

0,73
0,36
0,36

24
12
15 - 16

0,07
0,72
0,2

1
1

15 - 18
15 - 18

0,36
0,36

15 - 16
20

0,2
0,1
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Farní pouť po krásách slezských kostelů
Na letošní celodenní farní pouť jsme se vydali na Ostravsko a Opavsko s cílem shlédnout
zajímavé - nejen církevní - objekty. K radosti otce Tomáše se zaplnil celý autobus z velké části
věkově zralejšími farníky z obcí Němčice, Vrchoslavice, Vitčice, Srbce, Pavlovice, Hruška, Tvorovice a Nezamyslice. V Prostějově se k nám připojil pan Miklas, který celou pouť již tradičně
organizoval a tentokrát také vyrazil přímo s námi. Cestu jsme si krátili modlitbou růžence a
také jsme poslechli milá slova našeho pana průvodce.
První zastávkou se stal kostel sv. Cyrila a Metoděje v Ostavě - Pustkovci. Ten se podařilo postavit za pouhý jeden rok a v příštím roce oslaví teprve 20. výročí od jeho vysvěcení. Několik slov k jeho krátké historii i jednoduché, ale krásné vnitřní výzdobě nám řekl P.
Vladimír Ziffer. Zaujala nás především vyobrazená křížová cesta a socha Panny Marie s Ježíškem s prvky aktualizace jako symbolu toho, že život, ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše
Krista nepatří do historie, ale je živé stále. Dále jsme navštívili Muzeum II. světové války v
Hrabyni. Každému vojáku, který padl v této válce, je věnovaná cihlička s jeho jménem ve
venkovní expozici. Jmen na zdi stále přibývá s tím, jak vojenští historici pátrají po nových
a nových obětech. Do kostela ve Vřesině jsme dorazili právě ve chvíli, kdy se zde měl konat
křest. I tento kostel patří mezi nověji postavené a byl dokončen ve stejném roce jako ten
v Pustkovci. P. Gazda, který zaštiťoval realizaci obou těchto chrámů, nám řekl několik slov.
V Darkovičkách nás přivítala paní kostelnice a provedla nás kostelem Panny Marie Nanebevzaté, jehož původ sahá do 60. let minulého století. Jelikož ale komunistický režim víře nepřál, mohla být postavena pouze kaple, která ovšem nedostačovala. Rozšířena mohla být až po revoluci v 90. letech. Další zastávkou se stala Píšť, kde jsme se občerstvili a měli možnost si poslechnout kostelní sbory
z Píště i okolí. V Chuchelné - na česko-polské hranici - se nás ujal přímo pan starosta, který
nás provedl nejprve hrobkou rodu Lichnovských - kaplí sv. Kříže. Ta po II. sv. válce sloužila ke
konání bohoslužeb jako náhrada za zničený kostel. V 90. letech byl postaven nový chrám, a to
bez účasti firmy, pouze za pomoci farníků. Jako poslední jsme navštívili kostel sv. Bartoloměje
v Kravařích, který nás zaujal svou dominantností. Může se také pochlubit krásnou vitráží Panny Marie rozvazovačky uzlů, která je svým
rozměrem 26 m² největší na světě. Když
se o touze a potřebnosti tohoto obrazu
v kostele svěřil otec
Daniel svým farníkům, netušil, že potřebná částka 350
000 Kč bude vybrána
za pouhé dva týdny. Nyní tedy máme
všichni možnost se
zde pomodlit modlit28
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bu papeže Františka či zapálit svíčku za svůj soukromý úmysl - za jakýkoli problém, který
nedokážeme sami vyřešit. Za naše soukromé úmysly byla také sloužena mše svatá otcem
Tomášem na tomto krásném místě.
Na společnou večeři a ochutnávku vín jsme se přemístili do jediného vinného sklípku ve Slezsku - do Slavkova u Opavy. Na zpáteční cestě proto bylo docela veselo a návrat v pozdních hodinách nikomu nevadil. Z celého dne jsme si odvezli mnoho Božího požehnání, spoustu zážitků
a čas strávený s milými lidmi.
Alena Kolářová

Podzimní listování knihami Jarmily Pospíšilové
Dlouhé večery, chmurná nálada a mlhavé počasí. Typické znaky podzimního počasí.
A právě v tento nevlídný čas vrchoslavická knihovna pravidelně pořádá svoje listovaní.
Tentokrát se dne 23.11.2017 listovalo knihami Jarmily Pospíšilové.
Spisovatelka, známá hlavně jako autorka detektivek a společenských románů, občanským povoláním advokátka, přijela na besedu za svými čtenáři do nejjižnějšího cípu okresu Prostějov z Vincencova kde, mimo jiné, zastává funkci neuvolněné starostky.
Diskuse se točila okolo hrdinů jejích příběhů, tvorby příběhů ale taky o rodinných konstelacích které protkávají její příběhy.
„Svou první knihu jsem vlastně vydala jako druhou,“ říká o svých pisatelských začátcích. „Dlouho jsem v hlavě nosila námět knihy Leopard nemění skvrny. Když jsem se už
skoro odhodlala že ho napíšu, jela jsem na návštěvu ke známým na Drahanskou vrchovinu
do Ochozu. Byl právě konec jara, slunečný den, velmi pěkné počasí a tak jsme si vyšli na
procházku po okolí. Pomalu jsme došli až k místu, kde stály ruiny starého mlýna, který za
války vyhořel. Kromě pozůstatků mlýna tam stál ještě památník lidem, kteří za druhé světové války pomáhali partyzánům. Prohlédla jsem si pečlivě památník s fotkami mladých
lidí zastřelených těsně před koncem války. Všechno to na mě velmi silně zapůsobilo, že
jsem se musela v myšlenkách pořád to těch míst vracet. Už cestou domů se mi v hlavě začal
odvíjet příběh. A tak neplánovaně vznikla moje prvotina Prach, popel a dým.“
Po téměř dvouhodinovém posezení se čtenářky z Vrchoslavic, ale i sousedních Němčic rozcházely do mlhavé tmy s dobrou náladou, úsměvem na rtech a pocitem příjemně
strávených chvil.
Příznivci této píšící krajanky se mohou těšit na její, v pořadí už osmnáctou knihu „Malovaná pýcha“. Její křest proběhl v prostějovské knihovně 6.12.2017, jak jinak než za účasti
autorky.
AdPa
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Začátek adventu ve Vrchoslavicích
První adventní neděli ve Vrchoslavicích, v kostele sv. Michaela uspořádala Obec Vrchoslavice spolu s Římskokatolickou farností Vrchoslavice první adventní koncert. Svou žačku,
teprve patnáctiletou Kláru Korbovou, studentku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
představila její učitelka zpěvu Emílie Bašistová, roz. Řezáčová. Hudebního doprovodu na
varhany se ujala Marie Konupková z Dřínova.
Do ztichlého kostela pomalu přicházejí lidé a do ticha se odvíjí příběh:
Na adventním věnci hořely čtyři svíce. Bylo ticho, takové ticho, že bylo slyšet, jak svíce
mezi sebou potichoučku mluví. První svíce vzdychla a řekla:
„Já se jmenuji POKOJ. Mé světlo hoří, ale lidé pokoj nemají, nechtějí mne! Na mnoha místech
ve světě je válka, v mnoha rodinách a v mnoha vztazích nevládne pokoj.“
Její světlo bylo stále menší a menší, až docela zhaslo. Druhá svíce blikala a řekla:
„Moje jméno je VÍRA. Ale jsem už přebytečná. Lidé nechtějí o Bohu nic slyšet. Myslí si, že Boha
nepotřebují. Už není potřeba, abych svítila...“
A také druhá svíce zhasla. Tiše a smutně se přihlásila ke slovu i třetí svíce.
„Mně říkají LÁSKA. Už nemám sílu hořet. Lidé mne dávají stranou. Moje jméno používají pro
věci, které jsou sobectvím, a ne láskou. Vidí jen sami sebe a ne druhé lidi, které by měli milovat.
Nedokážou pro druhé nic obětovat.“
A její mihotavý plamínek zablikal a zhasl.
Do místnosti přišlo dítě. Podívalo se na svíce a řeklo:
„Ale, ale, vy přece máte hořet, nemáte být vyhaslé!“
Bylo mu skoro do pláče. V tu chvíli se přihlásila čtvrtá svíce. Řekla:
„Neboj se! Pokud svítím já, můžeme znovu zapálit i ty ostatní. Moje jméno je NADĚJE.
Dítě vzalo opatrně svíci do rukou a znovu zapálilo tři zbývající. Pokoj, víru, lásku i naději přinesl
Boží syn, na jehož narození se připravujeme.
A proto bděme a buďme připraveni!
Po koncertě se před kostelem posluchači zahřáli čajem, občerstvili perníčky a přesunuli
před radnici. Tam zahájení adventu pokračovalo dětským vystoupením žáků ZŠ Vrchoslavice představením o adventním věci a andělským tancem, pod vedením Ivy Balákové. Po
požehnání obecního stromu panem farářem a jeho rozsvícení, vystoupili ještě žáci ZUŠ
Němčice nad Hanou na saxofon, klarinet, housle a zpěv doprovodila kytara.
AdPa
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Své zkušenosti zahrádkáři ochotně předali školákům
Celkem 133 stromků či keřů zasadili žáci škol a školek ze čtrnácti obcí v působnosti MAS Hanácký
venkov.
Dodavatelem nejen stromků, ale i kůlů, popruhů k uchycení, chrániček a pletiva byla Ovocná
školka Litenčice, spol. s.r.o. . „Nejvíce bylo vysázeno slivoní. Z celkového počtu 133 stromků jich bylo
64. Dále děti vysazovaly hrušně, třešně, jabloně, meruňky, ryngle atd.,“ sdělil ředitel MAS Hanácký venkov Mgr. Dominik Vlč. Právě Místní akční skupina Hanácký venkov zprostředkovala financování celé
akce. Výsadbu pojala každá škola dle svých možností a představ.
Aktivita odkazuje na iniciativu „Milion stromů“, která vzešla ze společné snahy místních akčních
skupin o záchranu a propagaci tradičního ovocnářství a pěstitelství v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
Cílem programu je vrátit do erozí a sezónním suchem ohrožené zemědělské krajiny odolné tradiční
druhy a odrůdy ovoce, a tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k
místu, ale i podpořit zaměstnanost a celkově zvýšit odolnost území na klimatickou změnu.
Ve Vrchoslavicích se do akce Milion stromů zapojila nejen základní škola s družinou, ale také místní zahrádkáři. Devatenáct dětí s paní ředitelkou, družinářkou a školnicí doplnila čtveřice zkušených
zahrádkářů – manželé Vránovi, Josef Gloza a Stanislav Kyselák.
O tom, jak akce proběhla se dovíte od přímého účastníka akce, Vojty Sázela.

„Švestky sázel Vojta Sázel s kamarády“
Vojta je žák první třídy ZŠ Vrchoslavice.
Snad ani netuší, že jeho praděd František
Sázel na jaře roku 1930 zakládal jen kousek
od místa, kde letos zasadil se svými spolužáky deset slivoní, ovocnou školku. Ač o práci
svého praděda toho moc neví, možná z něj
roste jeho nástupce:
Už jsi někdy předtím nějaký strom zasadil?
„S mamkou jsem už doma na zahradě
sázel stromky. A taky na svojí malé zahrádce mám zasázenou jablůňku. Jednou jsem si
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vybral z ohryzku semínka, zasadil jsem je do květináče a vyrostly tři rostlinky. Zasadil jsem
je venku, dvě sice uschly, ale jedna tam pořád roste.“
Takže věděls, jak takový strom zasázet.
„Oni nám to přišli ukázat Vránovi, pan Gloza a pan Kyselák. Nejdřív jsem se dívali jak to
dělají a pak jsme si to taky zkusili.“
A poznáš si strom, který jsi zasadil Ty?
„Já jsem sázel strom s Tomáškem a s Renatkou a poznám ho. Udělali jsem si u něho
značku ze šišek. Vypadá jak šipka a míří k našemu domu, tak podle té značky ho poznám.“
Jeho pětiletá sestřička Eliška hnedka dodává: „Já ten strom taky poznám. My jsme tam
dnes ve školce nosili v konvích vodu a tak jsem zalila ten Vojtův.“
Výsadbou ještě není práce hotová. Do zámrzu se zalévalo a po celou zimu děti musí
trpělivě čekat na jaro, až se na stromcích objeví první lístky či květy. Minulý rok totiž byla
tak extrémně suchá a mrazivá zima, že se přes veškerou péči zasázené stromy na jaře
k životu neprobraly. Snad se letošní výsledek práce týmu našich aktivních seniorů a žáků
dočká veselejšího jara.
AdPa

Děti se Mikuláše opět dočkaly
V sobotu 2.12.2017 se v sokolovně ve Vrchoslavicích sešlo přes dvacet nejmenších dětí, aby
společně čekali na Mikuláše. Čekání si zpříjemnili tancování, soutěžemi a hrami. A když konečně
přišel svatý Mikuláš v doprovodu anděla a čerta,
děti pro něj měly, kromě básničky nebo písničky,
připravený vymalovaný obrázek.
AdPa
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Připravujeme …
Většina akcí, o kterých na těchto místech budete číst se stihla uveřejnit v adventním kalendáři, který už tradičně vytváří obec ve spolupráci s farností a roznáší do domácností
v obci.
22.12.
23.12.
24.12.
25.12
25.12.
26.12.

Zpívání u stromečku na Parganě
Pravá domácí zabíjačka na návsi
Půlnoční mše v kostele sv. Michaela v 17.00 h
Vánoční besídka žáků ZŠ a MŠ Vrchoslavice v kostele sv. Michalela, v 18hod
Štěpánská zábava v sokolovně
Hokejové derby Vrchoslavice – Mořice v Prostějově na zimním stadionu

A malé nahlédnutí do roku 2018
1.1.2018
Novoroční setkání na Lopaťáku
6.1. 2018
Tříkrálová sbírka
11.2. 2018
Hudební labyrint
25.2. 2018
Karneval pro děti
10. 3. 2018
Ples SDH
8.3.2018
Obecní posezení u příležitosti MDŽ
1.5. 20187
kuželky
5.5. 2018
Běh osvobození

Zapojte se do úterků pro děti!
Ač počasí venku letní prázdniny nepřipomíná, nenechme se ukolébat padajícím sněhem a zamrzlými kalužemi. Léto tu bude ani se nenadějeme bude se ptát, co jsme dělali
v zimě.
Vyzýváme nadšené rodiče, prarodiče, studenty, maminky na mateřské dovolené či jiné
dobrovolníky, aby se zapojili do organizování letních aktivit pro děti.
Můžete jenom pomoct s organizací, nebo i přinést vlastní myšlenku. Pokud dostanete
během dlouhých zimních večerů nápad, co by se dalo během letních úterků s našimi dětmi
podniknout, sem s ním.
Mělo by se jednat o jednoduchou aktivitu kterou se děti inspirují a pak ji můžou sami
zopakovat, s využitím zajímavých míst v katastru obce (třeba i zapadlých a zapomenutých)
s minimální finanční náročností.
V jarních měsících proběhne plánovací schůzka, kde si dobrovolníci rozdělí jednotlivé
úterky. Zájemci se můžou na podrobnosti informovat u hospodářky J. Kvasničkové, která
pak i upřesní termín schůzky.
Těšíme se na Vás.
Realizační tým letních úterků
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Seriál: Vrchoslavická zvířata na V
Díl třetí: Včela medonosná
Se zvířaty je to jako se vším dobrým v pohádkách: třikrát a dost. A tak právě pročítáte třetí, poslední díl seriálu vrchoslavická zvířata na V. Po veverce a vlaštovce přichází na řadu drobný živočich
z třídy hmyzu: včela medonosná.
Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih učených
(J. A. Komenský)
Včela medonosná není volně žijící druh, ale její předchůdkyně obývala naši zemi mnohem dříve
než člověk. O její užitečnosti se učí děti už v mateřských školách. O používání včelích produktů k
léčbě nemocí svědčí stará moudrost: Med sto nemocí léčí a tisíci předchází. Kromě medu, včelího
vosku, mateří kašičky a propolisu je jejich úloha při opylování rostlinstva nenahraditelná.
Kdo včely chová ví, že starost o ně nespočívá jen v jejich podzimním přikrmování a jarním točení medu. Můj děda včelařil od svých sedmi let. Na konci života už neměl tolik sil, aby se o včely sám
staral, ale přesto i zimě, v hlubokém sněhu byla cestička ke včelínu každou zimu vyšlapaná a denně
chodil svoje včelstva kontrolovat.
Je to koníček fyzicky náročný, podmíněný hlubokými znalostmi, ale krásný. Kdo tomuto kouzlu
propadně, stává se včelařem na celý život.
Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života
(Albert Einstein)
O životě včel, včelím společenství, jejím vývoji, potravě, obranné strategii, nemocech, významu
chovu včel jsou popsány tisíce knih. Podívejme se na několik zajímavostí z jejich života:
• Včely létají průměrnou rychlostí 21-24 Km/h
• V průběhu snůšky je průměrná délka života včely asi šest týdnů, tři týdny stráví prací v úle a tři
týdny sbíráním nektaru a pylu
• Jedna včela nasbírá za celý svůj život asi 9 gramů medu
• K nasbírání 0,5 Kg medu pracuje 556 včel celý svůj život
• K nasbírání 0,5 Kg medu včely navštíví přibližně dva miliony květin
• K nasbírání 0,5 Kg medu musí včela vyletět asi 1600x z úlu
• K nasbírání 1 Kg medu včely naletí vzdálenost rovnající se cestě čtyřikrát kolem země
• Královna se při oplodnění spojí až se 17ti trubci v průběhu jedno až dvoudenního letu z úlu
• Včelí bzučení způsobuje extrémně
rychlé mávání křídel - až 11.400 krát za
minutu
Střípky z historie
Z 9. století se dochovala zpráva arabských cestovatelů Ibn Rusta a Ibn Mahmuda Gordiziho, že poddaní knížete
Svatopluka chovají včely v dřevěných nádobách a z medu vyrábějí opojný nápoj.
Ve 14. století přišla ze sousedních
německých zemí technologická novinka
„hromadná těžba“ medu a vosku z lesních brtí. Brtníci organizovaným způso36
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bem šplhali po stromech a z dutin, včelami obsazených, vylamovali části medných plástů. Karel IV.
vydal první patent týkající se včelařství v norimberské oblasti. Tento patent se stal vzorovým pro
podobné listiny i v českých zemích.
8. dubna 1775 podepsala Marie Terezie včelařský patent pro Moravu. Tímto právním dokumentem, který si podržel platnost až do r. 1950, se ustavila včelařská škola ve Starém Brně, držitelé
včelstev byli zbaveni jakýchkoliv daňových břemen a svým způsobem i nevolnických povinností.
Císař Josef II. (1780-1790) uložil farářům rozumět selskému hospodaření. Včelaření se stalo součástí
vzdělávání v kněžských seminářích. Průkopníky lidového včelaření se tak stávali především venkovští kněží.
První včelařský spolek byl v českých zemích založen před 145 lety v Nasavrkách, kde je dodneška včelařské učiliště.
Kdykoli pozoruji velkolepou práci včel v úle, zdá se mi, že paprsek Boží moudrosti zazářil
přede mnou
(R.A. Réaumur)
Včelaři z naší obce jsou organizováni v základní organizaci Českého svazu včelařů v Němčicích
nad Hanou. Všech sedm včelařů chová dohromady 51 včelstev. Nestarším včelařem je Otto Honz
(81 let). O padesát let méně je našemu nejmladšímu včelaři Viktoru Vlčovi.
Na dotaz, zda je počet včelstev v našem katastru dostatečný, ochotně odpověděl dlouholetý
včelař a důvěrník za naši obec pan Jaroslav Žáček: „Ze svých dlouholetých zkušeností můžu říct, že
katastr obce by uživil klidně až 70 včelstev. Lidé se mylně domnívají, že včely jdou na pastvu tam,
kde to mají nejblíž. Přestože mají přímo za úlem např. nově rozkvetlé řepkové pole, poletí tam, kde
našly první potravu a dokud bude kvést tato první potrava, budou jí věrné. Až potom se zaměří na
další pastvu,“ vysvětluje včelí chování zkušený včelař.
Pod hlavičkou ZO ČSV v Němčicích nad Hanou je sdruženo třináct obcí, kde včelaří 37 členů,
chovajících 380 včelstev.
Česká starodávná přísloví o včelách:
• Čím víc se člověk včel bojí, tím více se na něho sypou
• Mezi včely nedmychej
• Na zimu sto včel za vídeňský, na jaře jedna za krejcar
• Od včel med, od hada jed
• Rybníky, včely, ovce zmohou i zchudnou lehce
• Skoupě kdo včely přehlíží, sám ve škodu se pohříží
Seriál končí… A tak závěrem této zvířecí trilogie přeju všem čtenářům, aby jejich zahrady byly
provoněné květenou, plné života a aby jejich zahrádkářským aktivitám pomáhali užiteční živočichové. A pokud se přesto objeví zákeřný škůdce pamatujte, že v rozmanitosti je krása a všechno
živé má na tomto světě své místo.
Přeju Vám, milí čtenáři, abyste v medu našli lék na tolik
nemocí, kolik jich potřebujete vyléčit. A hlavně, až se budete
chystat otřít nůž nebo lžičku od medu do houbičky na nádobí vzpomeňte si, že chcete spláchnout do výlevky výsledek
práce možná i desítky drobných včeliček. Kdykoli mi v dětství ukápl med na stůl, děda významně zvedl prst a pravil:
„Na tu kapku se jedna včelka musela hodně nalétat…“. A na
toto, v dnešní době zdánlivé hojnosti, bohužel, často zapomínáme.
AdPa
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Stalo se před dvaceti lety
Do vánočního čísla by se určitě hodily vzpomínky na příjemnější události. Řádky kroniky ale mapují i stinné stránky života. Proto při vzpomínce na rok 1997 věnujme tichou
vzpomínku i na zmařený mladý život.
Krádeže a vloupání
V noci z 2. na 3. ledna 1997 vnikli asi 2 muži do domů čp. 78 a čp. 80 – Vystrčilovo a
Foltýnovo, dočasně neobydlených a ukradli jen drobné předměty. Pachatelé nezjištěni.
Dne 16. dubna 1997 pokusil se neznámý vandal vniknout vytrženou brankou do kapličky v Dlouhé Vsi. Nic se neztratilo. Dne 12. listopadu 1997 vnikl někdo opět do kapličky,
odstřihl třásnění od pokrývky na stole a přitom byly rozbity dvě sádrové sošky Panny Marie.
Bratrovražda
Dne 9. listopadu 1997 došlo v Dlouhé Vsi ve dvoře čp. 12 k hádce mezi bratry, při níž
Jan Kolář nar. 1976 udeřil sekyrou do hlavy staršího Václava a zabil jej. Oba bratři měli
mezi sebou různé neshody již delší dobu. V osudný den vyvrcholily zdánlivou maličkostí –
Václav vypustil bratrovy psy z kotců. Zaplatil za to životem. Vrah byl vzat ihned do vazby.
Václav nar. 1974 měl 24.11. kremaci v Brně.
Z kroniky vypsala Adéla Palíšková
Kronikářka

Zpravodaj 3/2017 je poslední
v tomto roce. Děkujeme všem stálým, ale i novým respondentům,
kteří letos obohatili stránky všech
tří čísel Obecního zpravodaje.
Děkujeme za přízeň čtenářům a
věříme, že i v příštím roce najdou
na stránkách obecního periodika
zajímavé zprávy.
Všem čtenářům přejeme klidné svátky a v novém roce 2018
stálé zdraví a spokojenost.
Redakční rada
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Společenská kronika
V roce 2017 se narodilo 7 děti: Lukáš Kroupa (prosinec 2016)
Martin Bartošek
Beáta Zhánělová
Václav Řezáč
Šarlota Žigmundová
Michal Kouřil
Vojtěch Svačina
Tiffani Kalejová
Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 28. 5.2017.

Opustili nás:

Životní jubilea:

Věra Daňková
Marie Vanská
Jiřina Velčovská
Jindřich Krejčí
70

Marie Kraváčková
Libuše Vaculíková
Josef Gloza
Vladimíra Dokoupilová
Jaroslav Žáček

75

Eliška Koutná
Miroslava Wacyková
Josef Jašek
Jaromír Vrána
Radomír Vaculík

80

Věra Foltýnová
Marie Pluhařová
Vladimír Nádběla
Jaromíra Petrželová

94

Vlasta Zapletalová

K datu 1.12.2017 se do naší obce přistěhovalo 23 občanů, odstěhovalo se 11 občanů
k tomuto datu má naše obec 625 trvale bydlících občanů z toho 128 dětí do 15-ti let.
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Vzpomínka
Vážení spoluobčané,
v každém posledním (vánočním) čísle Obecního zpravodaje budou mít občasné
možnost zveřejnit vzpomínku na své blízké, kteří už nejsou mezi námi.
Chcete-li v příštích letech této služby využít, můžete se během roku obrátit na členky Sboru pro občanské záležitosti Alenu Králíkovou, nebo Blanku Hubenou. Nebo fotografii a údaje o Vašem příbuzném, či osobě které chcete
vzpomínku věnovat, přineste na obecní řad. Fotografie budou vráceny.
Zveřejnění vzpomínky není zpoplatněno.
Vzpomínka
Dne 8.10. uplynulo 30 let co nás František Řezáč. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marie.
Dne 2.10. uplynulo 15 let co nás opustil Vlastimil Palíšek. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka Zdeňka a děti s rodinami.

Víte, že …
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Od 1.1.2018 jsou v platnosti nové jízdní řády autobusové dopravy v Olomouckém kraji. S
jízdními řády se můžete seznámit na stránkach www.kidsok.cz. Linky do Prostějova jsou
označeny: 780932.pdf a 780933.pdf. Dopravu v naší obci bude zajišťovat FTL Prostějov.
Odvoz komunálního odpadu (popelnice) bude v příštím roce probíhat opět ve čtvrtky,
každý lichý týden, první svoz bude mimořádně v pátek 5.1.
V případě mrazivého počasí bude možnost zimního bruslení díky našim hasičům nejen na Lopaťáku, ale i na nádrži v obci. Obec napustila do koupaliště vodu a je na nás,
abychom si led udržovali. Proto neházejme na plochu co tam nepatří a važme si práce
ostatních. Letos budou na kluzišti nově i hokejové branky.
V neděli 29.10.2017 dopoledne došlo v obci kvůli silné vichřice k opakovanému výpadku
proudu
V polovině listopadu byla vykácená suchá lípa na němčické straně mostu přes řeku Hanou; spolu s ní město Němčice pokácelo i lípu druhou na opačné straně silnice
Mezi Vrchoslavicemi a Dlouhou Vsí byl zaznamenán okus vrb u řeky Hané bobrem

Vážení přátelé, nadšení fotografové, představitelé spolků ve Vrchoslavicích
v souvislosti s oceněním naší obce titulem Obec přátelská rodině a dotací z tohoto
ocenění plynoucí se investovalo i do výpočetní techniky.
Obec Vám touto cestou nabízí službu archivace dat a hlavně fotografií z akcí pořádaných v naší obci.
Uložení fotek v plné kvalitě na úložišti pro Vás bude formou archivace a zálohování a
současně může obci sloužit jako zdroj materiálů např. pro ročenky, fotoknihy, materiály
pro sraz rodáků, fotky do Obecního zpravodaje, Cesty či mikroregionálního kalendáře.
Fotky v plné kvalitě, uložte do složky pojmenované ve formátu: rok_měcíc_den_spolek_název akce (např. 2017_12_23_TJSokol1946_zabijacka).
Pokud se nejedná o spolkovou akci, tak prostě vynechejte název spolku. Např:
2017_12_27_prochazka_zimni_vrchoslavice
Fotky můžete posílat mailem, nebo dodat na CD, DVD, USB. V případě potřeby si můžete na obci zapůjčit přenosný externí disk nebo USB disk.
Úložiště můžeme využít i pro fotografie z let minulých. Mate-li fotky hodné zachování,
využijte této možnosti a vyberte několik reprezentativních záběrů.
Věřím, že nejen spolky, ale všichni co rádi fotíte tuto službu využijete. Dále prosím,
abyste tuto zprávu lidem, o kterých víte, že rádi fotí, abychom mohli společně krásy naší
obce a našich akcí nejen uchovat, ale i prezentovat.
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Poděkování
V našem domě bydlíme přes 40 let. Vychovali jsme v něm oba syny. Dnes, už jsme
v důchodu věnujeme se naplno zahradě a úpravě jeho okolí, jako jsme to dělali celý
život.
Chceme touto cestou poděkovat
obci Vrchoslavice, že se letos konečně podařilo v naší ulici, lidově nazývané Krópák, udělat krásnou novou
cestu a hlavně osvětlení. Zvýšila se
tím bezpečnost ale hlavně se z průchodu naší ulicí stala příjemná procházka. Děkujeme.
Manželé Vránovi

42

Občasník obce Vrchoslavice

Podzimní sázení stromků

Zima ve Vrchoslavicích
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Slepá ulice prosinec 2016

Slepá ulice prosinec 2017
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