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OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje
Začíná nám odeznívat nástup jara a s ním související práce na zahrádkách, sekání trávy
a jarní úklid. Proto se doma i na obci pomalu dostáváme do běžného tempa. Nyní nastal
čas se podívat na to, co nás letos čeká a vše si pečlivě naplánovat. Už víme výsledky většiny
žádostí o dotace, od kterých se většinou odvíjí další plány. Bohužel nám nevyšla žádost u
Olomouckého kraje na komplexní úpravu veřejného prostranství na návsi okolo Sokolovny.
V ostatních žádostech jsme už ale úspěšní byli.
Už víme, že budeme letos opravovat pomníky (válečné hroby) k oběma světovým válkám. Na opravu dostaneme dotaci od ministerstva obrany. Tato dotace nám udělala asi největší radost, protože letos oslavíme výročí 100 let od vzniku republiky. Ministerstvo obrany
přiděluje peníze každý druhý rok, takže jsme měli dostat dotaci až v roce 2019. Ale 14 nejlepších žádostí dostane peníze už letos a naše žádost je mezi nimi.
Další úspěšnou žádostí je dotace na pořízení nového územního plánu z MMR. V současné
době již zahájil Ing. arch. Petr Malý práce na nové dokumentaci. Během roku proběhnou
jednání a připomínky k územnímu plánu. O jednotlivých úkonech budou pravidelně zveřejňovány informace na veřejných vývěskách a bude o nich jednáno na zastupitelstvech obce.
Až bude nový územní plán hotový, bude zveřejněn na našich internetových stránkách.
U MMR jsme uspěli i v další žádosti, a to na rozšíření Vrchoslavického místa aktivního a
pasivního odpočinku na Zamlýní. V současnosti pořizujeme materiálové vybavení a v létě
bychom měli rozšířit pergolu a balkón chaty. Podrobně vše bylo popsáno v loňském posledním zpravodaji, když jsem popisoval připravovanou žádost.
U Olomouckého kraje jsme uspěli ve dvou žádostech. První je pro naše hasiče na pořízení vybavení za účelem zajištění akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Olomouckého kraje. Druhá je z programu památkové péče v Olomouckém kraji 2018 na
opravu obelisku s reliéfem Kristovy hlavy u vjezdu na farmu ZOD Agrispol.
Letos ještě čekáme na vyhlášení dotace od MAS a také od MPSV, do kterých chceme
podat žádost. Z obecního rozpočtu chceme bez dotací obnovit komunální techniku. Z důvodu stále vyšších nákladů na údržbu multikáry, a také hlavně z důvodu bezpečnosti odsouhlasilo zastupitelstvo nákup nového malého nákladního auta. O jeho pořízení se dočtete v
samostatném článku. Hlavní investicí ale bude nákup komunálního traktoru s příkopovým
ramenem. V současnosti obec sbírá nabídky a zjišťuje možnosti trhu s komunální technikou.
Další úspěch, který nejde vidět, ale má velký přínos pro naše občany je prosazení nového
autobusového spoje z Kroměříže do Vyškova a zpět. Vše začalo zrušením linky, která vyjížděla 16:20 z Kroměříže. V opačném směru (od Vyškova) nebyl spoj žádný. Proti zrušení spoje
se ohradila naše obec, ke které se okamžitě přidali Tištín a Mořice. Následovalo připojení
celého našeho mikroregionu a obcí Stříbrnic, Křenovic a Ivanovic. Díky tomu byl do jízdních
řádů zařazen nový spoj, který jede v 16:30 z Kroměříže do Vyškova a 17:20 zpět z Vyškova
do Kroměříže. Díky spojení všech obcí se nám povedlo prosadit autobus, který zastavuje ve
třech krajích. To se dá v době, kdy si každý kraj řeší dopravu samostatně jen pro své území
považovat za malý zázrak.
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Další úspěšné připomínky k jízdním řádům měla naše obec k objízdným trasám z důvody
oprav cesty od Prostějova do Mořic. Bohužel někdy změny trvaly déle, protože každá připomínka a následná změna prochází dlouhým připomínkovacím systémem. Nyní už by mělo spojení
fungovat tak jak má a po dokončení oprav se snad vše vrátí do normálu.
Mikroregion po návrhu Vrchoslavic a Mořic začal jednat s městem Prostějov a Olomouckým
krajem o vytvoření nájezdu na dálnici směr Olomouc za Žešovem. Město Prostějov se k návrhu
přidalo a nyní začal běh na dlouhou trať na jejímž konci snad bude nový nájezd.
Obec také zahájila jednání s Povodím Moravy, kdy se snaží obnovit nátok z Pavlůvky do požární nádrže a udržet tak vodu v krajině. Pokud se nám podaří prokázat, že původní nátok byla
povolená stavba, tak by se mohlo jednat o obnovení stávající stavby, díky čemu by odpadlo
složité jednání a následné povolování.

Koupalliště - původní stavidlo
Ty největší plánované akce jsem snad dostatečně popsal. Už asi tradičně máte možnost
chodit na procházky ke křížku za hřbitovem, kde jsou ve výběhu čtyři obecní beránci.
Na konci svého příspěvku jako vždy prosím o trpělivost v případech, když není všechna tráva
na obci včas posekaná a veřejná prostranství zametená. Letošní jaro jako vždy tráva rychle poskočila, tak se v některých částech čekalo na posečení déle. Snad se nám podaří letos vybrat a pořídit
traktor s příkopovým ramenem a tím v budoucnu údržbu urychlit. Stejně jako v loňských letech
musíme některé práce dělat v omezeném počtu lidí. Pokud je to ve vašich silách, budeme rádi i za
vaši pomoc při údržbě soukromých i veřejných prostranství. Všem, kteří tak činí, děkuji.
Závěrem všem přeji, aby blížící se letní období bylo krásně slunečné a odpočinkové. Dětem
spoustu prázdninových zážitků a všem ostatním krásné dovolené s rodinou či přáteli.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Výtah ze závěrečného účtu obce za rok 2017
PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

%

7 569 534,99

6 955 500.00

108.83

1 1184 379,32

1 156 000,00

102,45

3 465,00

0,00

0.00

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
CELKEM PŘÍJMY

Rozpočet schválený

1 647 799,00

320 000,00

514,94

10 405 178,31

8 431 500,00

123.41

VÝDAJE
Třída

Skutečnost

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

%

6 156 500,00

143,55

470 910,40

1 900 000,00

24,78

9 308 712,13

8 056 500,00

115,54

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE

Rozpočet schválený

8 837 801,73

FINANCOVÁNÍ
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 096 466,18
Prostředky byly použity na splacení úvěrů.

2 Vyúčtování finančních vztahů za rok 2016
Přijaté transfery:
Na výkon st. správy a školství

118 100,-

Dotace na volby do PS

26 423,-

Dotace úřadu práce – VPP

500 580,-

Rekonstrukce cesty – střed Parganu

222 500,-

Rekonstrukce cesty – konec Parganu

252 696,-

Hasiči - JPO oprava techniky

27 500,-

Obec přátelská rodině

500 000,-

Poskytnuté příspěvky a transfery:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice

Provoz

Myslivecké sdružení

Dětský den

10 000,-

SH ČMS (Hasiči)

požární sport údržba majetku

50 000,-

TJ Sokol 1946

Činnost spolku, kamerový systém
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760 000,-

70 000,- + 20 000,5

OBECNÍ OKÉNKO
TJ Sokol Vrchoslavice

činnost spolku, údržba majetku

80 000,-

Římskokatolická farnost

oprava fary

15 000,-

Příspěvek školním dětem

škola v přírodě

26 000,-

Občané

Vítání občánků

12 000,-

Příspěvky na obědy

28 885,-

Charita Kojetín

Služby

12 000,-

Krajský úřad

Dopravní obslužnost

42 840,-

MRG Němčicko

členský příspěvek

18 510,-

Svaz měst obcí

členský příspěvek

3 310,60

SPOV

členský příspěvek

2 000,-

3 Stav finančních prostředků na bankovních účtech
1.1.2017
ZBÚ Komerční banka

31.12.2017
1 448 138,74

653 718,02

ČNB

205 601,10

843 116,10

Česká spořitelna

255 737,73

266 008,63

Pokladna
Celkem
Úvěrový účet KB

Do 31.12.2027

Úvěrový účet Česká spořitelna Do 31.12.2017
Úvěry celkem

0,-

1890,-

1 909 477,57

1 764 732,75

-2 749 992,-

- 2 499 984,-

-1 000 000,-

0,-

- 3 749 992,-

- 2 499 984,-

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

Čerpání
dotace KÚ

Příspěvek
obce

Čerpání
příspěvku
od obce

Ostatní
příjmy

Ostatní
výdaje

Mateřská škola

1 028 590 1 624 774,78

300 000

294 066,00

33 400

33 400,0

Základní škola

1 728 720 1 087 860,18

375 000

372 014,51

19 918

19 918,0

Školní jídelna

349 190

383 100,72

40 000

37 228,44

233 524,00

232 926,74

Výdejna stravy

41 700

311 304,49

7 500

5489,00

0

0

Školní družina

305 030

46 189,83

37 500

30 525,00

0

0

3 453 230

3 453 230

Celkem
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760 000 739 322,95

286 842,00 286 244,74
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5 Tvorba peněžních fondů
Převod

Příděl do fondu

čerpání

zůstatek

Sociální fond

15 408,21

19 121,95

11 060,10

23 470,06

Fond obnovy majetku

83 890,52

1 106 125,94

1 003 330,10

186 686,36

156 439,00

150 122,01

250 708,8

55 852,21

Fond obnovy kanalizace

6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.
- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
7 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2017 činí 598 681,30 Kč.
8 Doplňující informace
Kapitálové výdaje v roce 2017
Chodník do Dlouhé Vsi – příprava

5 000,-

Nákup techniky

18 150,-

Oplocení pozemku

34 433,-

Vybudování zázemí pro zaměstnance a JPO SDH (dokončení)

18 260,-

Rekonstrukce školy – vzduchotechnika

395 067,40

Výdaje na opravy a údržbu majetku 2017
Opravy cest

1 182 286

Opravy přečerpávaček – kanalizace

1 289 806

Oprava veřejného osvětlení

205 949

Oprava hasičské techniky

50 222

Příjmy
Paragraf
0000

Daňové příjmy

1019

Ostatní zemědělská a potr.činnost
a rozvoj

2219

Ostatní záležitosti pozemních
komunikací

Občasník obce Vrchoslavice

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

9217333.99

7275500.00

126.69

36947.00

38000.00

97.23

1040.00

0.00

0.00
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly

477667.00

495000.00

96.50

3319

Ostatní záležitosti kultury

0.00

1000.00

0.00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

0.00

4000.00

0.00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

7589.00

3000.00

252.97

3421

Využití volného času dětí a mládeže

12431.00

1000.00

1243.10

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

11469.00

3000.00

382.30

3612

Bytové hospodářství

295425.00

324000.00

91.18

3613

Nebytové hospodářství

149465.00

168000.00

88.97

3632

Pohřebnictví

12415.00

7000.00

177.36

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde
nezařazené

12221.00

10000.00

122.21

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

2400.00

4000.00

60.00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezp. a komunál.)

5000.00

0.00

0.00

3725

Využívání a zneškodňování
komunálních odpadů

65764.00

70000.00

93.95

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

450.00

2000.00

22.50

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

Činnost místní správy

6310

Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací

0.00

0.00

0.00

1114.00

1000.00

111.40

92289.32

25000.00

369.16

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

158.00

0.00

0.00

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

4000.00

0.00

0.00

10405178.31

8431500.00

123.41

Skutečnost

Rozpočet
schválený

C E L K E M P Ř Í J MY
Výdaje
Paragraf
2212

Silnice

2219

Ostatní záležitosti pozemních
komunikací

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2292

Dopravní obslužnost

8

%

1182586.40

820000.00

144.22

6607.00

10000.00

66.07

0.00

44665.00

0.00

42840.00

0.00

0.00
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod
a nakládání s kaly

1813839.12

1200000.00

151.15

3113

Základní školy

1248851.20

1230000.00

101.53

3314

Činnosti knihovnické

80850.29

150000.00

53.90

3319

Ostatní záležitosti kultury

79330.00

60000.00

132.22

3326

Pořízení,zachování a obnova
hodnot míst.kultur,nár,a hist.po

20000.00

5000.00

400.00

3341

Rozhlas a televize

0.00

10000.00

0.00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

40031.00

23000.00

174.05

3399

Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
prostředků

20347.00

20000.00

101.74

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

34176.00

60000.00

56.96

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

220000.00

200000.00

110.00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

18599.80

20000.00

93.00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

219274.66

8000.00

2740.93

3612

Bytové hospodářství

104113.50

380000.00

27.40

3613

Nebytové hospodářství

48296.00

100000.00

48.30

3631

Veřejné osvětlení

335189.60

130000.00

257.84

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj
jinde nezařazené

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezp. a komunál.)

9071.50

15000.00

60.48

414934.44

406000.00

102.20

11858.00

20000.00

59.29

225895.50

300000.00

75.30

87852.50

80000.00

109.82

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

760352.74

700000.00

108.62

4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním
skupinám obyvatelstva

30884.64

24000.00

128.69

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti
sociální péče

12000.00

0.00

0.00

5212

Ochrana obyvatelstva

0.00

5000.00

0.00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

158604.00

100000.00

158.60

6112

Zastupitelstva obcí

913331.37

900000.00

101.48

6114

Volby do Parlamentu ČR

12875.00

0.00

0.00
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6171

Činnost místní správy

938539.44

850000.00

110.42

6310

Obecné příjmy a výdaje
z finančních operací

64949.43

65000.00

99.92

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

38377.00

38500.00

99.68

6399

Ostatní finanční operace

83410.00

50000.00

166.82

6402

Finanční vypořádání minulých let

12335.00

12335.00

100.00

6409

Ostatní činnosti jinde nezařazené

18510.00

20000.00

92.55

8056500.00

115.54

CELKEM VÝDAJE

9308712.13

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se sešlo 28.12.2017 , 15. 3. 2018 a 24.4.2018 a přijalo tato usnesení
28.12.
- ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2018 ve výši: příjmy 9849500, výdaje 9849500, financování 0. Zastupitelstvo schválilo rozpočty fondů pro rok 2018.
- ZO schválilo prodat část parcely č. 310 o výměře 17m2 v ulici pod kostelem za 35 Kč/m2.
15.3.
- ZO schválilo dodatek č.1 ke stanovám DSO Hanácký, doplnění bodu m., čl. IV ve znění:
(hlavní činnost svazku je) m. společného plnění úkolů v oblasti obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR – vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016. Společný pro členské obce svazku a jimi zřízených příspěvkových organizací bude zejména pověřenec pro ochranu osobních údajů.
- ZO schválilo příspěvek:
- 10 tisíc z §3319 pro Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s. na Dětský den a smlouvu
o poskytnutí příspěvku s Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s.
- 10 tisíc z §3319 na zajištění chodu a rozvoj činnosti základní organizace ZO ČZS Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí příspěvku základní organizací Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Vrchoslavice
- 20 tisíc z §3326 pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice na opravy, údržbu a provoz
a smlouvu o poskytnutí příspěvku pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice
- 50.000 tisíc z §3419 pro Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí
příspěvku se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
- 80.000 tisíc z §3419 pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice
- 70.000 tisíc z § 3419 pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 a smlouvu o poskytnutí příspěvku s Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946.
- ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice za rok 2017.
- ZO vzalo na vědomí RO č. 12/2017 a 1 a 2/2018.
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24. 4.
- ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2017, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce ve
výši 598 681,30 Kč.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3
- ZO schválilo nákup dodávkového valníku – sklopky do 200.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo prodej Multikáry M25 SPZ PV3652, po vyvěšení záměru
o prodeji obálkovou metodou nejvyšší nabídce s minimální nabídkovou cenou 20.000,- Kč.

Výměna strojů
Vzhledem ke stáří obecní multikáry, značné finanční náročnosti na její opravy a relativně
velké spotřebě, rozhodlo zastupitelstvo zakoupit sklápěč do 3,5tuny (řidičský průkaz sk. B) a
uvolnilo částku max. 200tis. Kč. Potud by vše znělo logicky a krásně. Na revitalizaci staré prorezlé multikáry jsme potřebovali nejméně 340tis. Kč, a tak za 200tis. nakoupíme zánovní stroj s
nižší spotřebou a vyšším výkonem. To jsme
ovšem netušili, že sehnat něco slušného a
nejen valník, ale sklápěč, za relativně málo
peněz, je docela těžký oříšek. Díky bohu
máme v obci šikovné občany, kteří jsou
odborně zdatní, autům rozumí a nezištně
pomohou, tak jsem požádal o pomoc s výběrem Jiřího Karneta. Touto cestou bych
mu rád poděkoval, protože jsme společně
strávili spoustu hodin nejen při výběru vozidel na internetu, ale i nějaký ten čas při
objíždění a zkoušení. Jej, ale to vám byly
vraky a podvodníci... Nakonec se podařilo sehnat slušný sklápěč Citroen Jumper
2,2 HDi, čerstvě po technické kontrole a
tak jsem bez otálení sednul na skútr a zajel do Batňovic v Podkrkonoší, podepsal
potřebné dokumenty, zaplatil, spolu se 6ti
sousedy naložil skútr na korbu a vyrazil k
Vrchoslavicím. První dojmy z docela dlouhé cesty byly více jak dobré. Díky starostovi se mě podařilo už za tmy dostat dolů
z korby i motorku a druhý den již „nový“
stroj vozil posekanou trávu. Tož držme mu
palce, ať i on nám dlouho vydrží.
Tomáš Zmeškal
Občasník obce Vrchoslavice
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Základní škola
DĚTI NAHLÉDLY POD POKLIČKU OBECNÍHO ZPRAVODAJE
Většina lidí má svého koníčka. O tom svém si přišla 29.května, s žáky třetího a čtvrtého
ročníku ZŠ Vrchoslavice, popovídat kronikářka a členka redakční rady Obecního zpravodaje,
Adéla Palíšková.
Bylo vidět, že dětem není obecní periodikum cizí. Diskutovali proč taková tiskovina vzniká, jaký
má účel a v čem může být užitečná. Plynule se přešlo na téma kroniky a historie obce. Každé dítě
zajímala historie domu ve kterém bydlí, ptali se na stáří staveb v obci, důležitá místa v obci, archeologické nálezy, až diskuse sklouzla k prvnímu osídlení oblasti, kde žijeme. Prokázali nejen
zájem o místo kde žijí, ale bylo vidět že když mají příležitost, dokážou se správně zeptat a zjistit
si co je zajímá.
Lenka Štarhová

ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Letos jsme jeli na školu v přírodě do Chvalčova na Tesák. Jelo nás 19 žáků. Každý den nám svítilo sluníčko, proto jsme chodili na túry, udělali jsme si celodenní výlet na Svatý Hostýn, hráli jsme
na hřišti hry, uspořádali jsme ping-pongový turnaj, a také se trošku učili. Když se setmělo, vydali
jsme se na stezku odvahy, kterou jsme všichni zvládli. Na závěr jsme se vyřádili na karnevalu, našli
jsme poklad, do kterého nám některé odměny věnoval OÚ Vrchoslavice a opekli si špekáčky.
Za super zážitky chceme poděkovat pí. učitelce Mgr. Lence Štarhové, pí. vychovatelce Ivě
Balákové a pí. školnici Evě Marečkové. Rovněž děkujeme pí. Heleně Brabcové za zprostředkování ubytování a dovoz a odvoz zavazadel.
Hezké prázdniny přejí žáci ZŠ Vrchoslavice
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Soutěž „Sbírám, sbíráš, sbíráme…“ pokračuje
Soutěž ve sběru papíru stále probíhá. Do soutěže se mohou žáci zapojit kdykoli. Stále není
rozhodnuto o vítězi. Do školy mohou papír nosit nejen děti, ale všichni občané. Budou-li chtít,
může se hmotnost jejich odevzdané suroviny připsat žákovi podle jejich výběru.
Svázaný, nebo jinak pohromadě udržitelný papír převezme a zváží paní Marečková ve čtvrtek 7.6. nebo 21.6.2018 v době od 15,30 do – 16 hod na školním dvoře. Větší množství, po
telefonické domluvě, lze odevzat i v jiný termín.
Pro děti jsou připraveny věcné ceny a sladká odměna. Veškeré finance získané odevzdáním papíru jsou používány pro potřebu školy.
Všem přispěvatelům děkujeme za aktivitu a opravdu ceníme i malých balíčků odevzdaného papíru.
Jaroslava Kvasničková, hospodářka

Houfem ovečky…
I letos obecní pastu oživili
čtyři beránci. Byli přivezeni
ve čtvrtek 26. dubna 2018 v
odpoledních hodinách. A jak
se jim daří? O tom se můžete
sami přesvědčit, když půjdete
na procházku.

Pokud bude letošní léto podobně suché, jako to loňské, můžete jim vzít i něco na zub. Suchý (ale skutečně suchý, bez stop plísně) chléb, jednoleté výhonky ovocných stromů (tzv. zloděje), padaná jablka, listy z košťálové zeleniny nebo plevele ze záhonů (pampelišky, jeteloviny
apod.).
AdPa
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Knihovna
Úvodem bych Vás chtěla, milí čtenáři, upozornit, že ani s příchodem prázdnin se provozní
doba knihovny nemění. Stále zůstává středa od 17.30 do 18.30 hod.
Další dobrá zpráva zní: i letos přibydou nové knihy.
Opět se zaměřím na oblíbené společenské romány pro ženy a to hlavně od českých autorů.
K tolik oblíbeným autorkám jako je Táňa Vasilková a Magda Váňová přibudou další . Jako bonbónek prozradím jednu z nich a tou je Kateřina Tučková (Vyhnání Gerty Schnirch, Žítkovské
bohyně). Její nejnovější kniha VÍTKA je o životě brněnské rodačky, hudební skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové.
Zklamaní nebudou ani milovníci severské krimi. I zde se objevují stále noví autoři. Opět
prozradím pouze jeden titul a tím je novinka od Jo Nesba Macbeth . Kniha o tom, že i po čtyřech stoletích se ve slavné tragédii mění pouze lidé, místo a čas. Hlavní přísady – ambice, vášeň
a zrada, zůstávají stejné.
Věřím, že se na nové knihy těšíte stejně jako já. A ještě mám pro milovníky knih jeden typ.
V Prostějově, vedle muzea je nově otevřená prodejna Levných knih. Ze zvědavosti jsem tam
nakoukla a byla jsem nadšená. Neuvěřitelný výběr kvalitních knih všech žánrů, včetně jazykových učebnic je ohromující. A věřte, že žádná braková literatura, ale knihy od autorů těch nejzvučnějších jmen. Pokud budete chtít někoho obdarovat nebo doplnit svoji domácí knihovnu,
tak doporučuji navštívit.
Na závěr přeji všem kouzelné léto plné sluníčka, pohody a úžasných zážitků a přidávám na
závěr další z řady citátů:
„S životem je to jako s knihou – abys mohl začít novou kapitolou, musíš udělat tečku za tou
starou…“ (Pavel Kosorin)

Seriál „ Lidé, jak je možná (ne)znáte“.
Před Vánocemi roku 2014 jste, milí čtenáři, mohli číst
první díl tohoto seriálu. Tehdy na deset otázek odpovídal
starosta obce. Šel rok za rokem, zpravodaj za zpravodajem,
postupně jsme nakoukli do životů všech zastupitelů. Blíží
se konec volebního období a s ním i konec našeho seriálu.
To nejlepší nakonec, říká lidová moudrost. A tak se dneska
můžeme podívat na život zastupitele, starosty Sboru dobrovolných hasičů, hasiče srdcaře, otce dvou dospělých dcer,
manžela a dědečka Františka Škrabala. Ten dědeček není
zmíněn pro nic za nic. Jeho vnuk Marek Pinkas (3. třída ZŠ
Vrchoslavice) byl totiž důležitou osobou, která se na rozhovoru podílela. Předně Mareček domluvil návštěvu u Škrabalů
doma. Franta od začátku, se zbytečnou skromností říká, že
nemá do Zpravodaje co sdělit, ale kdo ho jenom trochu zná,
ví že opak je pravdou. Byť člověk nevýřečný, určitě zkušený
Občasník obce Vrchoslavice
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a pracovitý ve všem, co dělá. Pohodlně se usaďte, sedíme v kuchyni rodného domu Františka
Škrabala (62 let).
Škrabalovi mají za sebou perný den. Byli v Prostějově přihlásit nový hasičský přívěs, pak na
sběru jahod, paní domu zrovna dokončila jejich zpracování. Usedáme ke kuchyňskému stolu a
než se dostaneme k první otázce, přibíhá vnuk Mareček. Už se dá tušit, že s většinou otázek si
bude mládí vědět rady líp, než zkušenější generace a nebo napoví manželka Dana.
AP: Co dědu na práci v Sboru dobrovolných hasičů nejvíc baví?
MP: Když vyhráváme!
FŠ: No jasně, když člověk vidí, že nástupci nás, starých hasičů poctivě trénují, rodiče
je podporují a pak na závodech sklízí úspěchy, to je radost. Bez toho, aby rodina děcka
v tréninku podpořila, to prostě nejde. Mladí
trénují dvakrát týdně, o víkendech jedou na
závody a to je hromada času.
AP: Co Ti na Tvé práci vadí?
FŠ: Pomluvy a nepravdy. Nejlepší je říkat všechno na rovinu, do očí. Vyříkat si co se nám nelíbí
hned. Ne se za rohem pomlouvat.
AP: Máš nějaký životní vzor? (Mareček upřeně pozoruje dědu, rád by mu poradil.
Franta ale bez dlouhého přemýšlení vysloví jméno, které říká vše).
FŠ: Laďa Novotný. Ten tady začal s hasiči pořádně pracovat, vést je k požárnímu sportu,
trénovat a připravovat na závody. To byl ten chlap, kterému náš sbor vděčí za to, kde dneska
je. Musíme si to připomínat, že Memoriál Vladimíra Novotného má své jméno po správném
chlapovi.
AP: Kdo dědu v poslední době překvapil a čím? (Franta kroutí hlavou, na znamení, že
žádné překvapení v poslední době nebylo. Zachrání ho vnuk)
MP: Přece ten náš černý kocour, když se vrátil! Je to tulák. Sice si přinesl pět klíšťat, ale po
výletě, který trval měsíc se vrátil a udělal dědovi i celé rodině velkou radost.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
Mareček s babičkou jednohlasně řeknou: Čeladná.
FŠ: Máme tam rodinu. Jezdíme k nim každý rok. Jsou to pohodoví lidí. Chovají od slepic,
přes kačeny až po perličky hromadu zvířectva. Jednu dobu měli dokonce pštrosy. Začali jsme
tam jezdit s holkama, teď už s vnukem. Je tam krásně. Klid, pohoda, chodíme na pečené pstruhy, že Marečku!
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
MP: Já si myslím, že je to hasičská zbrojnice.
FŠ: No, zbrojnice určitě.
16
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AP: Nejoblíbenější film, nebo televizní program?
MP: Děda se moc na filmy nedívá.
DŠ: Nejvíc se dívá na sport. Baví ho hlavně tenis, ale taky fotbal a hokej, když naši vyhrávají.
A dokumenty o přírodě nebo pořady o vaření. Pravidelně sleduje „S kuchařem kolem světa“.
Možná proto, že umí vařit. A dokonce líp než já. Umí uvařit prakticky všechno.
FŠ: Když uměl vařit můj děda, tak proč bych neuměl vařit já.
AP: Kdyby děda dostal jeden den v životě „navíc“, s kým by ho strávil?
FŠ: S Marečkem. (první otázka, u které děda František nezaváhá…)
MP: A babičku bychom vzali s sebou! A šli bychom na točenou zmrzku. Malinovou, višňovou nebo rybízovou (Mareček sedá babičce na klín a na důkaz toho, že by ji doma nenechali ji
obejme a děda přitaká, že by to byl den pro ně tři).
AP: V čem je dědův smysl života? (tak tady se Marečkovi nedaří vymyslet, co je pro
dědu tím hlavním v životě, ale babička napoví, že to asi bude práce)
MP: Asi jo, asi v té práci. Třeba teď jsme spolu dodělali bazén.
AP: Životní krédo…
FŠ: Člověk nepotřebuje žádné krédo. Normálně pracovat, nepomlouvat, neškodit a být k
lidem upřímný.
AP: Děkuji za rozhovor a příjemnou besedu prarodičům Škrabalovým a Markovi Pinkasovi!
Odcházím od Škrabalů, z domu kde žijí pod jednou
střechou dvě generace. Kde prarodiče věnují vnukovi to
nejcennější na světě, svůj čas. Z domu, kde další mladá
generace pokračuje v hasičské tradici. Z domácnosti,
kde návštěvu posadí k jídelnímu stolu v kuchyni, aby
si viděli do očí a kde nejmladší Mareček volně přebíhá z jedné domácnosti do druhé. Asi vždycky budou
platit slova Karla Čapka: „Mladá generace má pocit, že
s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten
lepší svět odchází.“ Soužití více generací pod jednou
střechou není lehké a vyžaduje spoustu tolerance. Je to
ale model, který tu v minulosti byl a fungoval. Dnes už
není tak obvyklý. Pro děti je to ale skutečný dar. Tady, u
Škrabalů a Pinkasů, je ještě svět v pořádku.
Deset otázek pro zastupitele bylo položeno a zodpovězeno. Jedenáct zastupitelů dalo nahlédnout pod
pokličku svých životů. Já všem děkuji za jejich trpělivost a ochotu se na seriálu podílet. Věřím, že i jménem
Vás, čtenářů, kteří jste seriál po celé čtyři roky sledovali.
AdPa
Občasník obce Vrchoslavice
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Vítání občánků
Jedním z nejhezčích článků v prvním čísle Obecního zpravodaje bývá reportáž z vítání občánků. Letos souhrou náhod bude vítání až 10.6.2018 a proto si na fotku našich nejmladších
občanů s jejich rodiči musíte počkat do dalšího čísla.
Abyste ale věděli, na koho se můžete těšit, tak to budou tyto narozené děti:
Adina Bašistová
Anna Ondrouchová
Vojtěch Svačina
Tiffany Kalejová
Sofie Izabela Tvrdá
František Dašek

Jubilanti
Vážení občané,
dlouholetou tradicí v obci je osobní přání občanům, kteří slaví významné životní jubileum
(70, 75, 80, 85, 90 a poté každý rok). Blahopřát jubilantům s trvalým pobytem v obci chodí
pověřené členky Sboru pro občanské záležitosti domů. Tam je jim předán dárkový balíček.
Chceme, aby tato milá tradice nadále pokračovala. Bohužel od 25.5.2018 vešlo v platnost nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů. Sbor pro občanské záležitosti již nemůže využívat
data z evidence obyvatel k účelu zjištění věku obyvatel. K osobnímu blahopřání je nyní nutný
písemný souhlas občana se zpracováním jeho osobních údajů.
Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme na to nadávat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Dnešní uspěchaná doba nás okrádá o tolik možností osobních setkání, že by byla
obrovská škoda aby tento dlouholetý zvyk zanikl.
Nedodržením nařízení EU 2016/679 by se obec vystavila hrozbě nemalých pokut a dalších
možných postihů.
Proto vás žádáme o spolupráci. Pokud nemáte nic proti tomu aby Vám členky Sboru pro
občanské záležitosti i nadále chodily ke kulatým výročím blahopřát, vyplňte prosím přiložený ¨Souhlas se zjišťováním a shromažďováním osobních údajů” a následně ho odevzdejte na
Obecní úřad Vrchoslavice (formulář byl vložen doZpravodaje). Uvedený souhlas je k dispozici i
na stránkách www.vrchoslavice.cz, kde je možné si ho vytisknout. Bližší informace vám budou
poskytnuty na tel. č. 582 386 081, 734 652 683 nebo na e-mailu: obec@vrchoslavice.cz.
Dále bychom vám chtěli nabídnout možnost bezplatného uveřejnění vzpomínky nebo
informace o jubileu vždy ve vánočním čísle Obecního zpravodaje, jak už proběhlo minulý rok.
V případě, že nebude na obecní úřad doručen podepsaný souhlas, nelze provést gratulaci
a předat dárek.
Věříme, že společně úředního šimla zvládneme, děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme hodně spokojenosti při oslavách všech významných životních událostí.
Jaroslava Kvasničková
hospodářka
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Odlehčovací služba terénní forma
Od 1. ledna 2018 se rozjíždí na Charitě Kojetín nové terénní sociální zařízení - ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Službu mohou využít i občané Vrchoslavicic.
CO TO JE?
Odlehčovací služby patří mezi služby sociální péče. Je určená osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí (tzn. lidé žijící doma o které pečuje
rodina, sousedé nebo známí). Cílem služby je umožnit osobě pečující o nemocného nezbytný
odpočinek nebo prostor k zajištění vlastních potřeb (např. zdravotní a lázeňské péče).
Terénní odlehčovací služby se poskytují v domácím prostředí nemocného. Posláním služby
je umožnit nemocným zachovat si v maximální možné míře dosavadní způsob života ve svém
domácím prostředí v kruhu rodiny a přátel, bez nutnosti odchodu do pobytové sociální služby
(domov pro seniory apod.), případně tento odchod oddálit.
KDO MŮŽE SLUŽBU VYUŽÍT?
• služby budou poskytované osobám, které jsou částečně či plně odkázání na pomoc druhých
• senioři, kteří z důvodu nemoci nebo vysokého věku nejsou zcela soběstační
• osoby s tělesným postižením nad 19 let (zhoršení chůze a hybnosti rukou po úrazech, po
mozk. příhodě aj.)
• osoby s chronickým onemocněním nad 19 let (roztroušená skleróza, onkologické nemoci,
mozkové příhody, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, zrakové či sluchové onemocnění, cukrovka aj.)
S ČÍM PRACOVNÍK CHARITY POMŮŽE?
• pomoc při běžných úkonech péče o svou vlastní osobu /oblékání, obouvání, přesuny, prostorová orientace aj.)
• pomoc při osobní hygieně (vč. péče o ústní dutinu, vlasy, nehty, pokožku, při inkontinenci aj.)
• zajištění a poskytnutí stravy (vč. pomoci při přijímání potravy, dohled nad pitným a osobním režimem)
• zprostředkování kontaktu se společností a vrstevníky, pomoc při využívání kulturních, sociálních a sportovních aj.)
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (instituce, úřady, zdravotní služby, obchodní síť, pošta aj.)
• zajištění výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (nácvik dovedností a sebeobslužných úkonů, podpora při zajištění chodu domácnosti, nácvik
obsluhy domácích spotřebičů a elektroniky aj.)
ÚHRADA ZA SLUŽBY
Tato služba je hrazená uživatelem, tzn., že za pomoc a péči pracovnic zaplatí uživatel podle
jejich skutečně spotřebovaného času. Na pokrytí těchto nákladů poskytuje stát potřebným
nesoběstačným lidem tzv. příspěvek na péči. S podáním žádosti o tento příspěvek mohou pomoci pracovnice odlehčovacích služeb.
PROVOZNÍ DOBA
Časový rozsah se odvíjí od potřeb uživatelů a kapacitních možností odlehčovacích služeb.
Deklarovaná pracovní doba je v pracovní dny od 7:00 do 19:00.
KONTAKTY
Podrobnější informace můžete získat na adrese odlehčovacích služeb Komenského nám. 46,
752 01 Kojetín. E-mail: cds@kojetin.charita.cz Tel. č.: 581 762 160, 737 213 480
Občasník obce Vrchoslavice
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
SDH
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH
a JPO za uplynulou dobu.
Nový rok jsme jako každoročně odstartovali výroční valnou hromadou, která se konala
6. 1. 2018 v místní sokolovně. Zhodnotili jsme rok uplynulý a naplánovali rok nastávající.
10. 03. 2018 jsme uspořádali ples opět v místí sokolovně. Na ples se přišlo pobavit krásný
180 „plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela BENE, na příští rok ale chystáme změnu.
Můžete se těšit na skupinu MARBO.
Ještě jednou moc děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli na organizaci a uskutečnění této vydařené akce.
28. 04. 2018 naši borci odstartovali sezónu. Letos se opět účastní ligové soutěže MHJ Přerov. Po loňském úspěchu kdy v celkovém pořadí skončily na 3. místě. Věříme, že letošní rok
bude ještě úspěšnější a snad bude konečně i to zlato.
12. 05. 2017 se uskutečnil již 29. ročník memoriálu Vladimíra Novotného. Počasí bylo více
než krásné a atmosféra naprosto úžasná. Přijelo skvělých 34 družstev. Soutěž byla poprvé zařazena do celého závodu MHJ okr. Přerov. První místo obhájil TAG Zahnašovice čas 17:59, druhé místo patřilo Polkovicím 17,94 a třetí byla Ratiboř 17:95. Výsledné časy byli opravdu velmi
těsné. Naším borcům se bohužel (tak jako posledních 8 let) na domácí půdě nedaří. Čas 26:30
při prostřiku na pravém proudu stačil na 17. místo z 22. týmů mužů. Ženy ovládly Dětkovice
(Vyškov) čas 17:92, Hodějice 17:95 a Polkovice 19:19. Celého odpoledne se
Neděle 13. 05. 2018 patřila dětem. Celkem přijelo 30 týmů mladší a starších žáku. Počasí přálo
stejně tak jako v sobotu. I tyto závody patřily k velmi vydařeným. Mladší žáci obsadili ve velké konkurenci 4. místo a starší žáci o 2 setiny rozdrtili Kobeřice a stali se favority této soutěže.
Touhle formou ještě jednou děkujeme našim sponzorům, kteří na tuto akci přispěli. Velmi si
Vaší podpory Vážíme.
15. 6. 2018 nás čeká druhý ročník noční soutěže „VRCHOSLAVSKÁ POHÁROVKA“. Budeme
velmi rádi, když přijdete podpořit domácí týmy a úžit si skvělou atmosféru nočních závodů.

20

Občasník obce Vrchoslavice

SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků

Z činnosti JPO:
Přes zimní měsíce byla prováděna každoroční údržba techniky. Od začátku letošního roku
naše jednotka vyjela již ke třem výjezdům.
14. 1. pomoc nemohoucí osobě v obci Vrchoslavice.
7. 4. evakuace osob ze zakouřených prostor – taktické cvičení Němčice nad Hanou
11. 5. taktické cvičení na dálkovou dopravu v Pivíně
členové SDH Vrchoslavice
Akce SDH pro rok 2018:
15. 6. 2018 - Noční soutěž „Vrchoslavská pohárovka“ – zahájení 21:00
Hody 2018 – Guláš fest na náměstí u Kostela, soutěže a hodové posezení
říjen/listopad - Podzimní sběr železa
25. 12. 2018 Štěpánská zábava v sokolovně

Občasník obce Vrchoslavice
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TJ Sokol Vrchoslavice
V sobotu 12.5.2018 se naši sportovci zúčastnili atletických
závodů v Prostějově.
Vrchoslavice nasadily želízka do tří kategorií: muži, žáci a
předškoláci. V kategorii „muži“ získal stříbro Vladimír Fialka, za
žáky unikla o fous Tomáškovi Fialkovi bronzová medaile. A že
není důležité zvítězit, ale hlavně zúčastnit se, dokazuje nejmladší z rodu Fialků Lukášek, který obsadil za předškoláky krásné desáté místo.
Patří jim, stejně jako dvěma dětem z Nezamyslic, kteří reprezentovali naši TJ, velký dík. Vidět soutěžit otce se syny byl velký
zážitek.
Broňa Žáčková

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Smoos I.B třída sk. A muži
Klub

tabulka k 28.5.20018

Počet zápasů

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

1.

Lipník nad Bečvou

23

19

0

4

87:29

56

2.

Sokol Ústí“B“

23

19

0

4

73:30

55

3.

Klenovice na Hané

23

15

0

8

62:36

47

4.

TJ Haná Prostějov

23

14

0

9

49:48

38

5.

FK Troubky

23

12

0

11

58:47

37

6.

Sokol v Pivíně

23

12

0

11

49:48

35

7.

FC Želatovice „B“

23

12

0

11

39:43

34

8.

Kojetín - Kovalovice „B“

23

11

0

12

51:54

32

9.

Újezdec

23

11

0

12

44:42

30

10.

Sokol Tovačov

23

8

0

15

34:41

28

11.

TJ Smržice

23

8

0

15

46:69

26

12.

SK Radslavice

23

8

0

15

24:64

25

13.

Vrchoslavice 1946

23

5

0

18

42:60

20

14.

Horní Moštěnice

23

7

0

16

27:74

20

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
v měsíci lednu se v naší obci uskutečnila již tradiční tříkrálová sbírka pod záštitou Charity ČR. Přispět do pokladničky jste mohli celkem třem vedoucím tříkrálových skupin, kteří
obešli celou obec, a to pí Marečkové, p. Rubanovi a p. Bartošíkovi. Výše vybraných příspěvků
i v letošním roce dokazuje, že se tento zvyk v naší obci již zabydlel a že dokážeme pomáhat
potřebným v našem regionu. Nezapomínáte přitom ani na naše koledníky a máte pro ně
22
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připravenou sladkou odměnu za
jejich nelehkou službu mnohdy
v mrazivém počasí. V letošním
roce zaměřila Charita Prostějov
výnos sbírky na přímou podporu
osamělých matek v tíživé životní
situaci, sociálně slabých rodin i
jednotlivců a na další rozvoj klientů v Chráněném bydlení Domova Daliborka.
Velikonoce letos připadly na
přelom března a dubna. Z Velikonočního třídenní se v našem
kostele konala mše svatá jen
na Zelený čtvrtek. Dalších dvou
obřadů bylo možné se zúčastnit v okolních farnostech. Velkým pátkem skončila čtyřicetidenní
postní doba. Bílá sobota je jediným dnem v roce, kdy mají dospělí možnost nechat se pokřtít.
Večerní obřad se křtem se konal v Němčicích n/H a mezi pokřtěnými byla i jedna katechumenka
z naší farnosti.
V dubnu se také konala letošní první brigáda na farské zahradě. Potřeba bylo především
upravit a zbavit plevele květinové a bylinkové záhony, prořezat stromy a prostříhat víno, kterému
se na zahradě daří a hojně se rozrostlo. K tomuto úkolu se sešla asi dvacítka dobrovolníků všech
věkových kategorií. Aktivně se zapojili i ti nejmenší, a to například odnášením trávy do kompostérů, kopáním či zkoumáním živočichů žijících pod zemí. Po práci následovala zasloužená odměna v podobě opečeného párku. Společně jsme poseděli u ohně do pozdních večerních hodin
a strávili tak příjemné odpoledne. Děkujeme všem za účast a na další brigádě se na vás těšíme
klidně i ve větším počtu.
Měsíc květen je zasvěcen Panně Marii, a proto se mimo jiné konaly i dvě májové pobožnosti
u kapličky v Dlouhé Vsi.
A co nás čeká v nejbližší době? Začátkem června bude slavnost Božího Těla, na kterou zveme
všechny a vítány jsou také malé družičky, a 10. června se bude konat pouť z okolních obcí ke kapličce v Dlouhé Vsi, která bude zakončena mší svatou vedenou
otcem Tomášem Stroganem s
hudebním doprovodem Ladislava Gazdaga. Na místě bude
možnost zakoupit perníčky na
památku a pro děti bude připraveno překvapení. Srdečně
vás všechny zveme a do dalšího období přejeme mnoho
zdraví a úspěchů. A nezapomínejme, že neděle je dnem klidu
a odpočinku!
Alena Kolářová
Občasník obce Vrchoslavice
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Tříkrálová sbírka
Už jsme skoro zapomněli, že byla nějaká zima. Přesto je na místě poděkovat za finanční
příspěvky všem, kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Za celý prostějovský děkanát se
vybralo 1,065.794,- Kč a v naší obci a Vitčicích 23.376,- Kč.
AdPa

Bloudění v hudebním labyrintu
Už počtvrté se ve Vrchoslavicích bloudilo labyrintem otázek. Po loňském velmi úspěšném
Filmovém labyrintu se letos opět sešli soutěživci všech věkových generací. V neděli 11. 2. 2017
uspořádala knihovna Vrchoslavice ve spolupráci SVČ Orion Němčice nad Hanou soutěž, tentokrát zaměřenou na oblast hudební.
Předchozí ročníky probíhaly na motorestu. Loni už jsme se v soutěžících přestávali orientovat. Týmy byly doslova napěchované u stolů, některé to lákalo i opisovat. Tak jsme se rozhodli,
přesunout akci do prostor přísálí sokolovny. Sešlo se přes padesát hudebních nadšenců, vniklo jedenáct týmů a soutěž mohla začít. Týmy si vybíraly otázky z deseti kategorií: vážná hudba,
pop, rock, česká filmová hudba, zahraniční filmová hudba, lidovky, folk & country, muzikál,
hudební nástroje a „Kdo jsem“.
Hudební sluch, pěvecký talent ani rytmus nebyly podmínkou účasti v soutěži. Věděli jsme,
že publikum nesmíme podcenit. Lidé znají hodně, tak jsme otázky tvořili záměrně těžší s tím,
že si mohli vyžádat nápovědu. Hudba je téma tak široké, že ani dvacet témat by nepostihlo
všechny oblasti. Za limitující faktor jsme zvolili rozměry promítacího plátna. Co už se nevešlo,
šlo z kola ven.
Na Hudební labyrint přijeli i přespolní soutěžící, vítězství ale zůstalo doma. Přestože není
důležité zvítězit, ale pobavit se, závěrečné počítání bodů rozhodlo, že první místo obsadila
rodina Holubova, hned za ní Horákovi s Radkou Zapletalovou a na třetím místě skončili Bartošíkovi.
Potěšilo nás, že si na Hudební labyrint našli cestu nejen mladí lidé a rodiny, ale i generace
seniorů.
Zbývá poodhalit ještě téma příštího labyrintu. Jedna z možností, je téma zeměpisu a vlastivědy. Nabízí se taky kombinace více témat, nebo zopakování veleúspěšného labyrintu o filmech. Každopádně další Labyrint bude. A o čem? Tak to nechte překvapit.
Naďa Páclová, Tonda Bartošík
a Adéla Palíšková, organizátoři
24
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Vítězové hudebního labyrintu
Občasník obce Vrchoslavice
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Obecní posezení
Už pošesté jsme pro občany uspořádali 8. března posezení u
kávy či čaje. První, nenápadně vypadají ročník, proběhl v zasedací místnosti radnice. Když prostory začaly být malé, přesunuli jsme
posezení na motorest. Po loňských zkušenostech, kdy návštěvnost
překročila kapacitu motorestu bylo jasné, že je třeba opět změnit
prostory. Volba byla jasná: sokolovna.
Už tradičně úvod patřil dětem z MŠ a ZŠ Vrchoslavice. „Do naší
školičky chodí spousta umělců. Jsou to rozené talenty. Zpěváci, recitátoři, tanečníci, herci, dokonce i loutkoherci,“ uvedla jejich vystoupení umělecká vedoucí Eva Marečková. Po vystoupení děti pomohly
starostovi obce rozdat přítomným ženám kytičky a taky vlastnoručně vyrobené dárky. Díky novému technickému vybavení, které obec
získala z dotace ze
soutěže Obec přátelská rodině, mohli
návštěvníci obecního posezení fotoreportáž
„Přehled uplynulého roku“. Komentované promítání fotek bylo proložené živou hudbou
osvědčeného dua Ladislav Gazdag (harmonika) a Martin Dostál (housle). Jejich produkce
pokračovala skladbami na přání posluchačů.
Když se snědl poslední zákusek, byl čas jít domů
a těšit se, jaké překvapení nás čeká příští rok.
AdPa
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Zvěřinec ve vrchoslavické sokolovně
Hra na veverky hledající potravu, lov motýlů, želvičky závodící
s krunýřem, čápi lovící žáby, opičí
dráha… to všechno byly soutěže
které si na dětský karneval „Mezi
námi zvířaty“, pořádaný obcí Vrchoslavice v neděli 25.2.2018, připravilo spolupořádající Středisko volného času Orion Němčice nad Hanou.
Karneval svým vystoupením
oživily taneční soubory SVČ Orion.
Většina skladeb měla na karnevalu
dokonce premiéru. Obava, že kvůli
chřipkové epidemii přijde málo lidí
se nenaplnila. Na účasti se nemocnost prakticky neprojevila.
AdPa
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Na Zamlýní se zase koulelo
V některých vesnicích na prvního máje ještě pálí čarodějnice, jinde staví májku. V některých vískách občany po stavění májky pálí žáha. My jsme si už po sedmé uspořádali turnaj v
kuželkách. Sportovní areál Zamlýní zaplnila pohodová nálada a rekreační sportovní výkony.
Sešlo se dvanáct tříčlenných, většinou rodinných, týmů. Jak ostřílených kuželkářů, tak i
nových tváří. Po pěti kolech byl jasný vítěz. Pomyslné zlato získal tým s názvem Masařky (J.
Masařík st., I. Vašinová a N. Masaříková). O druhé, třetí a bramborové místo se musely, formou
rozstřelu, utkat tři týmy. Stříbrnou příčku nakonec obsadili „Kluci“ v obsazení K. Matoušek, Z.
Přecechtěl a M. Svačina. Bronz získali Draci Zmeškalovi a bramborovka zbyla Kubalům.
A tak dárkové balíčky našly své držitele.
Organizátoři TZ, JK, AP
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Běh osvobození po osmé
Na letošní startovní čáru Běhu osvobození se postavila sedmačtyřicítka hobby běžců, aby
se vydala na něco přes šest kilometrů dlouhou trať. Do cíle dorazili všichni ve výborném rozpoložení a s úsměvy na rtech.
Suverénním vítězem, navíc potřetí v řadě pak byl podle očekávání Pavel Dvořák. „Letos to
bylo asi nejtěžší. Byl tu jeden soupeř, jenž se mě držel do poloviny trati. Nemohl jsem ho setřást. Povedlo se až v kopečku, což je má silná zbraň,“ usmíval se v cíli držitel zlatého hattricku
Dvořák. Zcela novou vítězku zaregistrovala ženská kategorie. Na nejvyšší stupínek vyběhla Renata Zmidlochová z nedalekých Nezamyslic.
Náš Vrchoslavický běh není jen obyčejný závod. Je to taky pohodové květnové odpoledne v hezkém areálu Zamlýní. Občerstvení, točení pivo, vystoupení mladých gymnastek se
sletovou skladbou nebo skákací hrad pro nejmenší. Je ale hlavně připomínku toho, že už třiasedmdesát let žijeme v míru, což není pro hodně lidí na Zemi samozřejmostí a že bychom za
to neměli přestávat děkovat.
Organizátoři z TJ Sokol Vrchoslavice a Obce Vrchoslavice už plánují další ročník. Všichni,
kterým se letos nepodařilo Běh osvobození do svého kalendáře zařadit, poznamenejte si prosím datum sobota 4. května 2019. Těší se Vás organizační tým.
8. ROČNÍK BĚHU OSVOBOZENÍ
ABSOLUTNÍ POŘADÍ
MUŽI
1. Pavel Dvořák M1 23.43
2. Filip Antel D1 24.14
3. František Horna M2 25.21
4. Dušan Kopečný M2 25.25
5. Pavel Horák M2 26.07
6. Jakub Ševeček M1 28.16
7. Petr Jordán M2 28.48
8. Tomáš Navrátil M1 28.54
9. Tomáš Vodička M1 29.04
10. Tomáš Tvadoška M2 29.47
ŽENY
1. Renata Zmidlochová Ž2 31.24
2. Eva Dvořáková D2 31.36
3. Soňa Ševečková D2 36.43
4. Kateřina Pavlíková D1 37.00
5. Elen Majerová D1 41.17
6. Petra Strašáková Ž2 41.56
7. Klára Zemanová D1 43.08
8. Eliška Borá D1 43.09
9. Monika Obdržálková Ž2 47.34
10. Kateřina Majerová Ž2 44.43
AdPa
Občasník obce Vrchoslavice
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Myslivecké odpoledne
Už všichni víme, že první červnová sobota
ve Vrchoslavicích patří myslivcům. Již tradičně
zajistili občerstvení, objednali počasí a pozvali
Pavla Nováka, který svým vystoupením doprovodil program, který probíhal na hřišti. V upraveném areálu si mohly nejen děti vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky i kuše, prohlédnout hasičskou techniku, vidět požární útok, sokolskou
sletovou skladbu, vystoupení dětí MŠ Vrchoslavice i Mořice, povídat si o zvěři, vyhrát spoustu
malých i velkých cen, užít si krásné odpoledne a na závěr pořádně zmoknout.
Jaroslava Kvasničková
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Boží Tělo
Slavnost Boží tělo proběhla v sobotu 2.6. dopoledne.

Expediční kamerou od Norska,
přes Maroko, Kyrgyzstán, Nový Zéland až po Ekvádor
Festival Expediční kamera tvoří přehlídka filmů o
dobrodružných expedicích, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. Jedná se o největší přehlídku českých i zahraničních expedičních filmů uplynulé sezóny, vybíraných na filmových festivalech.
SVČ Orion Němčice nad Hanou je pravidelně
jedním ze dvou set spolupořadatelů tohoto tuzemského outdoorového festivalu cestopisných filmů.
Letošní, už devátý ročník promítání, proběhl v neděli 18.3.2017 ve Vrchoslavicích na motorestu. Diváci si během jednoho odpoledne měli možnost porovnat plavbu ručně vydlabanou lodí po Amazance s jízdou po divoké řece Saryjaz na
hranicích Číny a Kyrgysztánu.
Diváci se ještě podívali mezi kosatky, na nefritové vody Nového Zélandu nebo shlédli film
na památku mistra horolezce Luba Rybanského. Pro někoho výzva, pro jiné pouze příjemně
strávené nedělní odpoledne v útulné prostředí, ale rozhodně ne nuda. Expediční kamera má
totiž své příznivce vždy čím překvapit.
AdPa
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POZOR, POZOR - Prázdninová upoutávka!
Pro ty kdo ví, co jsou vrchoslavické úterky, ale i pro ty co to ještě neví, je tady dobrá
zpráva. Letos o prázdninách zase budou

Prázdninové úterky!
Tým dobrovolníků pro děti z Vrchoslavic, pro ty co jsou tady na prázdninách, ale i děti
z okolí připravuje na osm úterků během letních prázdnin odpolední, podvečerní večerní,
někdy až večerní program.
Pro nedočkavce je tady poodhalení letošního programu. Určitě nasvítíme farmu a telátka, čeká nás šipkovaná, tvoření, sport a hry v přírodě a taky obecní výlet.
Sledujte pozorně vývěsku obce, hlášení rozhlasu, webové a FB stránky, vše se včas
dovíte.
Zmeškalovi, D. Svozílek, E. Bašková, J. Kvasničková a A. Palíšková

Pozvánka
Jelikož se nám pomalu, ale jistě blíží prázdniny a s tímto obdobím je již tradičně spojena
hudební akce Rockový mlýn pořádaná naší jednotou, chtěli bychom Vás touto cestou pozvat
na již 14. ročník. Uskuteční se v termínu 29.6. – 30.6. 2018 v areálu Zamlýní. Festival se za ta léta
dostal do povědomí vcelku široké veřejnosti z blízkého i vzdálenějšího okolí. I letos na Vás čeká
zajímavý program. V pátek 29. června na Zamlýní zazní skladby světových rockových legend v
podání revivalových kapel a v sobotu 30. června pak zahrají originální české skupiny, mezi kterými mimo jiné vystoupí opravdové legendy naší rockové scény a to VITACIT a MOTORBAND.
Kompletní program na oba dny naleznete na www.rockovymlyn.eu
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Sokrates o demokracii
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem.
Chudí budou chtít část majetku bohatých - a demokracie jim to dá.
Mladí budou chtít práva starých - a demokracie jim to dá.
Cizinci budou chtít práva občanů - a demokracie jim to dá.
Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce - demokracie jim to umožní.
A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích
moci, vznikne tyranie horší než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.
Sokrates

Víte, že…
-

Od 1.2.2018 se zdražil poplatek za odeslání dopisu. 19,- Kč
Byl zaznamenán výskyt bobrů na Pavlůvce
První vlaštovka byla v obci spatřena 10.4.2018
Na zelený čtvrtek se v obou hospodách čepovalo zelené pivo
V pátečním vydání Prostějovského deníku 15.6.2018 vyjde v rámci seriálu „Jak jsme žili“
článek o Vrchoslavicích, spolu s historickými fotkami z obce. Nenechte si ho ujít. Noviny
budou v navýšeném počtu ke koupi v prodejně Hruška ve Vrchoslavicích.
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Ukliďme si svědomí
Pronásleduje mě to všude. V rozhlase, v televizi, novinách. Co? Dobrovolnická akce
„Ukliďme Česko“. V jeden den a hezky společně. Stačí na webu vyplnit registrační formulář
a na interaktivní mapě úklidů vybrat skupinu ke které se připojíte. V den D se pak všichni
sejdou, uklízí černé skládky, sbírají odpadky, nedopalky a psí hovínka. Pěkně organizovaně,
dobrovolně, pod vlajkou Ministerstva životního prostředí a mediálním dohledem. Uklízíme
opravdu Česko? Neděláme si tak trochu jarní úklid ve vlastním svědomí? Věřím, že valná
většina občanů si posmrkaný kapesník donese domů, ojeté pneumatiky nechá v servisu a
sešlapanou petku hodí do žluťáku. Ale ruku na srdce, obal od čokolády u koše přes supermarketem většina z nás nezvedne. A tak přemýšlím, jestli není něco špatně v našich hlavách.
Opravdu musíme čekat na výzvu dobrovolnické skupiny sedící v pronajaté kanceláři, pobírající plat na který se skládají fondy, donátoři i ministerstva, udržující web v hodnotě několika
set tisíc korun? Co nás přitahuje na pompézní akci? Že si můžeme dobrovolně sáhnout tam,
kam bychom normálně nesáhli? Nestačilo by občas třeba jenom zvednout volně ležící nepořádek, namísto jeho překročení…
AdPa

A to je ta krásná země…
Blíží se léto. Čas dovolených, rekreací a cestování. Někdo míří k moři, jiný do hor, další plánuje strávit dovolenou na chatě či sjet některou z řek, kde ještě teče voda.
Svět je nádherné místo pro život. Schválně, zkuste najít v naší galaxii hezčí místo! Někdy
nás ale překvapí, jaké poklady nám leží přímo pod nosem, nebo kousek za humny. Remízky,
lesy, potoky, staré stodoly, boží muka, rozhledny, mosty… Když člověk zpomalí a pozorně si
ty obyčejné věci prohlédne, stávají se z nich klenoty. Takových klenotů potkáme během roku
nespočet. Co byste řekli tomu, podělit se o společné zážitky se čtenáři našeho Obecního zpravodaje? Nebojte, nemusíte brát všech 600 spoluobčanů s sebou na dovolenou. Stačí, když si
vezmete fotoaparát, nebo třeba mobil s foťákem.
Vyzýváme Vás touto cestou k zaslání pozdravu z dovolené po českých zemích. Najdete-li
místo, která Vám natolik učarovalo, že se rádi podělíte o tento zážitek, nebo byste ho chtěli
doporučit ostatní občanům k navštívení, vyfoťte jej.
Fotku doplňte informacemi:
•
kde se místo nachází
•
jak se na místo můžeme dostat
•
čím vás místo upoutalo
a vše pak pošlete do 9.9.2018 na email: rozhlas.vrchoslavice@seznam.cz .
Kdo upřednostňuje papír, ten vše může odevzdat ve stejném termínu do obecním úřadě.
Na obálku, nebo do předmětu emailu uveďte: „Země česká, domov můj“.
Věřím, že tato výzva osloví nejen ty, kteří rádi objevují hezká zákoutí naší země, ale i ty, kteří
se je objevovat teprve chystají. Jsme zvědaví, co právě Vás chytilo za srdce.
V hodovém čísle Obecního zpravodaje uveřejníme tři zajímavé tipy od Vás, našich čtenářů.
Přejeme hodně cestovatelských zážitků, pohodu na cestách a příznivé počasí.
Redakční rada OZ
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Katedrála sv. Václava
Člověk ani nemusí vyjet za hranice republiky. Stačí vyrazit třeba
do Prahy, nechat na sebe dýchnout
bilboardy, reklamní brožury či krásně nafocené obrázky z průvodce.
A hned se nám tam zdá tráva zelenější, zlato blýskavější a voda v řece
čistější.
Kolikrát ale máme za humny
skutečný skvost a pro oči jej nevidíme. Tak jsem po celý svůj života
brala jako samozřejmost dominantu Olomouce, katedrálu sv. Václava,
která tvoří typickou siluetu našeho
krajského města, ale nikdy jsem ji
nenavštívila.
Až letos v zimě jsem dostala
příležitost si tento chrám prohlédnout. V sobotu 17. února arcibiskup Jan Graubner pozval na sto
sedmdesát katechumenů z celé
arcidiecéze, aby byli přijati mezi
čekatele křtu. Při této příležitosti se
v katedrále sv. Václava konala mše.
Červenám se, ale před cestou
do Olomouce jsem musela prostudovat mapu, abych vůbec na Václavské náměstí trefila. Když jsem pak před tou ohromující stavbou stála, nechápala jsem, jak
jsem ji mohla po celý život míjet. Všichni známe katedrálu sv. Víta v Praze, chrám sv. Štěpána
ve Vídni, baziliku na Velehradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, vítězný oblouk v Paříži, Big
Ben v Londýně a mohli bychom pokračovat ve výčtu dominant donekonečna. Možná jste tuto
památku navštívili jako děti, nebo v rámci výjezdu na výstavu Flora, ale taky dost možná tento
skvost ještě čeká, aby se Vám mohl v celé své kráse představit.
Katedrála svatého Václava, zvaná také dóm sv. Václava, byla původně románská bazilika z
první poloviny 12. století. Počátkem 13. století byla přestavěna v románsko-gotickém slohu.
Následovaly další gotické stavební úpravy během 13. a 14. století. Počátkem 16. století vznikl
raně barokní presbytář. Koncem 19. století chrám prodělal radikální přestavbu v novogotickém
stylu, která mu dala současnou podobu. V roce 2008 byla dokončena generální oprava vnějšího
pláště katedrály. V letech 2008-2010 proběhla oprava části interiéru a vybraných liturgických a
uměleckých předmětů. Na konci roku 2010 bylo slavnostně v kryptě katedrály otevřeno Mauzoleum olomouckých biskupů, které nabízí vedle neopakovatelného turistického zážitku i prostor
pro zklidnění a zamyšlení.
Občasník obce Vrchoslavice
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Katedrála od roku 1995 patří mezi národní kulturní památky ČR. Její 100,65 m vysoká hlavní
věž je druhou nejvyšší kostelní věží v České republice. Tou nejvyšší je věž katedrály svatého
Bartoloměje v Plzni.
Až zase pojedete do Olomouce za nákupy, do aquaparku nebo za památkami, zkuste zařadit
do programu i cestu na Václavské náměstí. Můžete tak taky uctít památku posledního Přemyslovce, českého krále Václava II, který byl v sousedním domě bývalého olomouckého děkanství
4. srpna roku 1306 zavražděn.
Šťastnou cestu do Olomouce a příjemné zážitky!
AdPa

První úroda
Moruše znali naši rodiče a prarodiče jako
strom stojící v rohu dvora, jehož zralé sladké
plody s oblibou požíraly kačeny a jiná domácí havěť. Vzhledem k tomu, že samovolně
padají je sklizeň moruší problematická a tak
se od jejich pěstování v druhé polovině minulého století začalo upouštět.
V současnosti se moruše v České republice pěstují ojediněle, jsou hlavně v botanických zahradách. Ojediněle můžete spatřit
spíše starší stromy, jde o málo vysazovaný
ovocný strom. Oteplování klimatu ovšem
morušovníkům prospívá.
Právě proto, aby tento sladký plod, dozrávající postupně několik týdnů, neupadl v
zapomnění, byly morušovníky vysázeny i v
našich nových alejích v katastru obce. A tak
na cestě k farmě ZOD Agrispol od oveček,
můžete letos pozorovat a taky ochutnat první úrodu obecních moruší.
Moruše jsou v Evropě známé a sklízené
již od antického starověku. Na území českých zemí jsou semínka moruší archeologickými nálezy doložena ze středověku, z nové
doby jsou doklady o výsadbě z poloviny 19.
století z Prahy. Morušové háje byly podél
promenády na šancích nebo na Petříně. Tam se jim tak dařilo, že se úroda sklízela dvakrát ročně.
Konzumují se především černé plody moruše černé. Bílé plody z morušovníku bílého jsou
sice jedlé, avšak nemají natolik atraktivní chuť. Naopak jsou u nich prokázány vzácné léčivé
účinky. Sušené listy jsou složkou směsí proti chřipce, kořeny a kůra proti vyčerpání a stresu a
plody jsou nositeli dlouhověkosti. Nesmíme zapomenout taky jeho význam při pěstování hedvábí. Zdalipak se mezi pamětníky najde ještě někdo, kdo v dobách pionýra doma pěstoval housenky bource morušového?
AdPa
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O pohár starosty SDH
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Obecní Technika květen 2018
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