OBČASNÍK OBCE VRCHOSLAVICE

17. ročník
číslo 2

Na bicyklech Němčickem

Pohled na Pargan
2

Občasník obce Vrchoslavice

OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje
Tak jako každý rok se Vám v předhodovém čase dostává do rukou náš Obecní zpravodaj. A to
znamená, že je čas vyhodnotit, co se od začátku roku událo a co nás ještě v letošním roce čeká.
Pojďte si tedy přečíst, co je v běhu, a které novinky budeme ještě do konce roku muset realizovat.
Nemůžu začít jinak než dobrou zprávou. Podařilo se nám navázat na loňský úspěch v soutěži
„Obec přátelská rodinně a seniorům“. Tato soutěž má dvě oblasti, ve kterých se může soutěžit. V
loňském roce jsme získali první místo a ocenění v oblasti „Obec přátelská rodině 2017“. Pravidla
soutěže říkají, že vítěz jedné oblasti se nemůže v dalším roce do stejné znovu přihlásit. Proto jsme
se letos přihlásili do oblasti druhé a snad i díky zkušenostem z loňských ročníků se nám podařilo
získat první místo v soutěži „Obec přátelská seniorům 2018“ mezi obcemi do tisíce obyvatel. Kromě
ocenění jsme tak získali i neinvestiční dotaci ve výši půl milionu korun na podporu rodinných a
proseniorských aktivit.
V České republice je přibližně 4800 obcí do tisíce obyvatel, které se mohly do této soutěže v
naší kategorii přihlásit. Podání žádosti ovšem předchází spousta „papírové“ práce od vypracování
koncepce politiky stárnutí, přes analýzy rizik, udržitelnosti, SWOT analýzu, statistiky až po samotné
rodinné a seniorské aktivity. Kolik obcí se pustilo do procesu vyplňování přihlášky a zpracovávání
dokumentace nevíme. Každopádně my jsme už na začátku věděli, že uspět můžou jenom tři.
A na co bude půlmilionová částka použita? Způsob využití byl už součástí žádosti. Stejně jako
v loňském roce obec peníze využije k pořízení vybavení pro pořádání různých akcí. Návštěvníci
plesů, zábav, schůzí nebo obecních posezení si užijí posezení na 240ti nových dřevěných židlích
u 45ti nových stolů. K židlím se pořídí podsedáky a ke stolům ubrusy. Děti z naší školy budou na
kulturních akcích vystupovat v nových krojích s hanáckými motivy. Opět budou na obecních akcích sportovní trika a propagační materiály. Bude zdigitalizována i poslední (pátá) kronika a budou
dokončeny repliky všech kronik. Ve vánočním Obecním zpravodaji bude zvláštní příloha věnována
rodinným a seniorským aktivitám. V neposlední řadě bude pořízen materiál na propagaci a realizaci
rodinných aktivit.
Druhou novinkou je získání 100 tisíc od Nadace ČEZ na realizaci Oranžového hřiště. To bude,
nejen pro naše žáky, vybudováno v areálu vedle základní školy. V této chvíli s pracovníky školy vymýšlíme, jaká bude jeho výsledná podoba. Žádost o dotaci sice nebyla tak složitá jako v případě
seniorských aktivit, ale díky přetlaku zájemců a omezeným prostředkům uspělo až desáté podání
žádosti.
Jedním ze základních dokumentů pro další rozvoj obce je platný a aktuální územní plán. Jedná
se o druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině, resp. v katastru obce a jejího využití. Díky dotaci od Ministerstva
pro místní rozvoj, programu podpory územně plánovacích činností obcí, můžeme tento dokument aktualizovat. Nyní Ing. arch. Petr Malý připravuje podklady. K veřejnému projednání musí
dojít do 30. 4. 2019 a schválení nového územního plánu musí proběhnout do tří let od rozhodnutí
o přidělení dotace.
Další probíhající akcí je rozšíření Vrchoslavického místa aktivního a pasivního odpočinku na Zamlýní. V březnu 2016 přišel impuls od Honzy Rubana, poté i od dalších sportovců, že v obci chybí
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cvičební prvky nabízející zdravý způsob posilování. Krátkým průzkumem jsme zjistili, že toto sportoviště by využívali pravidelně mladí lidé i střední generace. A tak se požádalo o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj z programu pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Žádost byla kladně
vyřízena. Od letošního června máme objednané cvičební stroje, které by měly být instalovány na
konci září. V měsících září a říjnu by měly být dokončeny i ostatní části projektu, který jsem popisoval
v minulých zpravodajích. Celý projekt vznikl díky impulzu z řad občanů. Ne všechna přání se dají
splnit, ne vždy se podaří najít správnou cestu pro realizaci, ale jsem rád za každý impuls, který se
podaří dotáhnout do konce.
Třetí rozpracovanou akcí je chodník podél silnice první třídy (od Kubalového po Rubanovo) v
„Dražkách“. Na chodník už je zpracován projekt. V současnosti sbíráme stanoviska a připravujeme
žádost o spojený územní souhlas a stavební povolení. Ještě v letošním roce by měla být vypsaná
dotace od MAS, do které chceme projekt chodníku přihlásit.
Největší rozpracovanou akcí je projekt na kompletní výměnu veřejného osvětlení, přemístění
telefonních kabelů ze sloupů do země, udělání nových rozvodů obecního rozhlasu a vedení pro
optické vlákna po celé obci. První verzi projektu, která se bude ještě doplňovat a ladit už máme. Ale
v tomto případě půjde o běh na dlouhou trať, kdy je potřeba posbírat souhlasy všech vlastníků pozemků, kde se budou jednotlivá vedení realizovat. Dále vyjádření všech dotčených orgánů a správců sítí. Potom bude následovat žádost o spojený územní souhlas a stavební povolení. A jednou z
nejdůležitějších věcí je zajištění financování celé akce.
28. září slavnostně odhalíme opravené pomníky k oběma světovým válkám. Na realizaci jsme
získali dotaci od Ministerstva obrany ve výši 240 tisíc korun. O dotaci jsme žádali v lednu letošního
roku a podle pravidel dotačního titulu jsme měli peníze dostat až v roce 2019. Čtrnáct nejlépe zpracovaných žádostí dostalo výjimku na
realizaci již v roce 2018. Díky umístění
na dvanáctém místě, jsme měli možnost realizovat opravu už letos. Výročí
100. let republiky si tak můžeme důstojně připomenout u opravených
pomníků oběma světovým válkám.
O tom, co podání žádosti obnášelo,
se dočtete v samostatném příspěvku
tohoto zpravodaje.
Další neplánovanou investicí je
oprava prasklého ventilu na obecním vrtu v hliníku u Stříbrnic. Jelikož
se jedná o vrt s tlakovou vodou, musí
opravu provádět odborná firma. Tlak vody dosahuje 18 m vodního sloupce, teplota vody na povrchu je 19,6°C. Podařilo se nám dohodnout s firmou Ekodrill, která zahájila přípravu a výrobu atypických dílů. Samotná oprava by měla proběhnout na přelomu září a října. Po opravě bude následovat
ještě stavební úprava okolí vrtu, která zabrání zamrznutí a mechanickému poškození nadzemních
částí.
Největší plánovanou investicí letošního roku byl nákup nového obecního traktoru. Po dlouhém
vybírání, srovnávání a projednávání na veřejných zastupitelstvech jsme se rozhodli pro nákup stroje
od firmy PL Hrubčice. Vybrali jsme traktor KIOTI DK 6010, s motorem Turbo diesel CommonRail, 3
válec, zdvihový obsah 1826 cm3, 60 koňských sil. Zároveň s traktorem jsme pořídili i příkopové ra4
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meno Marolin M380. Dosah ramene je 380 cm s hlavou 80cm. Na traktor jde postupně dokupovat
vybavení jako je čelní nakladač, pluh na shrnování sněhu, zametač apod. Bude záležet na potřebách a možnostech obce. Věřím, že traktor bude pro obec velkým pomocníkem při stále rostoucích
plochách, které obec udržuje.
Závěrem děkuji všem, kteří obci pomáhají nejen s úklidem a údržbou veřejných i soukromých
prostranství. Již tradičně všem dětem, které šly po prázdninách do školy přeji, aby se jim tam líbilo, a
kromě nových vědomostí si odnesly i spoustu zážitků s novými kamarády. Všem ostatním přeji, aby
si užívali krásné babí léto. A těm, kteří to ještě nestihli přeji pohodovou pozdní dovolenou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Poděkování zastupitelům
Uplynuly čtyři roky, co jste na ustavujícím zastupitelstvu obdrželi svoje mandáty,
stali se zastupiteli obce a převzali odpovědnost za hospodaření s obecním majetkem,
dodržování plánu rozvoje a rozvoj obce. Za
toto volební období 2014 -18 jsme se společně sešli dvaatřicetkrát.
Chci Vám poděkovat za čas a energii
kterou jste práci pro obec věnovali. Taktéž
za všechny připomínky, návrhy, názory i
pomoc s realizací projektů. Jsem rád, že jste
přiložili ruku k díku při obecní i spolkových
brigádách, účastnili se kulturních, společenských i sportovních akcí na území naší obce.
Když se ohlédneme, je za námi kus společně odvedené práce, za kterou Vám všem patří
poděkování.
Dušan Svozílek, starosta

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se sešlo 14. 6. a 12.9.2018 a přijalo tato usnesení
14. 6. 2018
- ZO schválilo: a)
Přijetí dotace na podporu JSDH, dle čl. II odst. 1.
b)
Spolufinancování obce.
c)
Znění smluv
- ZO schválilo navrženou změnu hranice a dále schválilo dohodu obcí Vrchoslavice a Pavlovice o změněně obecní (katastrální) hranice.
- - ZO schválilo Dohodu o vytvoření společného školského obvodu.
- - ZO schválilo Plán rozvoje rodinné politiky pro období 2018 – 2028 a Plán politiky na podporu stárnutí pro období 2018 – 2028.
Občasník obce Vrchoslavice

5

OBECNÍ OKÉNKO
-

-

ZO schválilo nákup stroje - malotraktoru a vybavení od PL Hrubčice a pověřit starostu dojednáním nejvýhodnější ceny o které bude zastupitele před podpisem smlouvy informovat
ZO obce schválilo přijetí dotace na opravu sochy Boží muka dle usnesení Zastupitelstva
Olomouckého kraje č. UZ/10/34/2018 a uzavření smlouvy o dotaci.
ZO schválilo směrnici - Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních
údajů

12.9.2018
- ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330047883/001.
- ZO schválilo navržený strategický plán rozvoje sportu v obci Vrchoslavice do roku 2023.
- ZO schválilo doplatek spoluúčasti pro TJ Sokol 1946 na dotaci na ,,Vybudování závlahového systému fotbalového hřiště ve Vrchoslavicích“ ve výši 40% z celkové ceny díla, kdy max.
výše doplatku může být 150 tisíc Kč.
- ZO schválilo nové stanovy Svazku obcí Mikroregion Němčicko, zaslané Svazkem obcí Mikroregion Němčicko dne 2. 8. 2018.
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 6 a rozpočtové opatření číslo 7. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.8.

Dotace
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši
25 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vybavení jednotky
sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.
Peníze budou použity na pořízení osobních ochranných pomůcek – zásahové obleky a zásahové kukly.
Celkové předpokládané výdaje jsou 50 000,- Kč.
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 29 000,- Kč na částečnou
úhradu výdajů na opravu sochy Boží muka ve Vrchoslavicích.
Celkové výdaje jsou 58 433, Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 227 480,- Kč na částečnou
úhradu výdajů na vytvoření nového územního
plánu.
Celkové předpokládané výdaje jsou
284 350,-Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu
Podpora rozvoje regionů poskytlo dotaci ve výši 301 491,- Kč na částečnou úhradu výdajů na
„rozšíření vrchoslavického místa aktivního a pasivního odpočinku na Zamlýní“
Celkové předpokládané výdaje jsou 431 255,- Kč.
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Ministerstvo obrany z programu Zachování a obnova historických hodnot poskytlo dotaci
ve výši 240 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na rekonstrukci památníků obětem světových
válek.
Celkové předpokládané výdaje jsou 309 000,- Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí za první místo v soutěži Obec přátelská seniorům – výhra 500 000,- Kč.
Peníze budou použity na nákup stolů a židlí, digitalizaci kronik, vytvoření krojů s hanáckým motivem
Správní rada Nadace ČEZ schválila poskytnutí nadačního příspěvku na
akci s názvem Komplexní rekonstrukce dětského hřiště v MŠ a ZŠ v grantovém řízení Oranžové hřiště 2018 v částce 100000 Kč – oznámení nám bylo
doručeno 30.8.2018.

Obec přátelská seniorům
V roce 2017 rozčeřila hladinu poklidného života v obci Vrchoslavice zpráva o udělení titulu
Obec přátelská rodině v kategorii do tisíce obyvatel.
Když Ministerstvo pro místní rozvoj letos vypsalo další ročník soutěže Obec přátelská rodině
věděli jsme, že v tomto roce se podle pravidel o stejný titul ucházet nemůžeme. Nedalo nám to ale,
a pustili jsme se do zpracování přihlášky do soutěže o titul Obec přátelská seniorům.
Cílem soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2018“ je podpora realizace opatření a aktivit
zaměřených na seniory a na vytvoření prostředí přátelského pro rodinu napříč generacemi v obcích.
Vyhlašovatelem soutěže je opět Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských
center v ČR.
Do soutěže se mohla přihlásit jakákoli obec z České republiky. Soutěžící byli zařazeni do pěti
kategorií, podle velikosti obce. V soutěži bylo hodnoceno, jak obce a města v naší republice vychází
vstříc rodinám s dětmi a seniorům. Při hodnocení byl kladen důraz na mezigenerační charakter
všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna, na spolupráci obce s neziskovými organizacemi,
které vyvíjejí prorodinné aktivity.
Podařilo se splnit všechny podmínky účasti v soutěži, vyplnit formuláře a všechny odeslat. Pak
nastala několikaměsíční odmlka. Odkvetly stromy, ovoce na nich dozrálo a začalo se schylovat k
podzimu. Jedno, skoro podzimní odpoledne zazvonil telefon. Hlas na druhé straně aparátu oznámil, že Vrchoslavice byly v kategorii obcí do tisíce obyvatel opět vybrány jako vítězná obec.
A tak mi dovolte, podělit se s Vámi o tuto radostnou novinu. Věřím, že na dalším obecním posezení, plese nebo jiné kulturní či společenské akci oceníte nové židle a stoly, ubrusy, sedáky, na
sportovních akcích trika a propagační materiály. Badatelé po svých předcích si mohou v digitální
formě zalistovat kronikami a v neposlední řadě děti, vystupující na obecních akcích si mohou obléct kroje s hanáckými motivy, které právě vznikají za pomoci odbornice na Hanácké kroje, paní
Vojtkové z Hrušky. )
Dušan Svozílek, starosta
Občasník obce Vrchoslavice

7

OBECNÍ OKÉNKO
Oranžové hřiště
Určitě znáte Skupinu ČEZ, energetickým koncern působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a v Turecku s ústředím v České republice. Její nadace patří k nejvýznamnějším dárcům v České republice. Prostřednictvím svých projektů poskytuje finanční prostředky na podporu zdravého a aktivního způsobu života dětí a mládeže, zlepšení kvality života znevýhodněných
skupin obyvatel a celkový rozvoj aktivit občanské společnosti.
Naše obec opakovaně žádala o finanční podporu pro vybudování sportovního hřiště u naší
školy z jejich projektu Oranžové hřiště. Hřiště, které by děti využívali nejen v hodinách tělesné
výchovy, v rámci školní družiny, ale i o přestávkách nebo před začátkem výuky.
Trpělivost růže přináší. A tak se stalo, že naše, v pořadí desátá žádost o finanční podporu přinesla malé, oranžové poupě a byla kladně vyřízena. Přidělená částka je sice výrazně nižší (100 tis
Kč), než o jakou jsme žádali (650 tisk Kč), ale i za tuto částku jsme rádi.
Předpokládaná celková částka na vybudování sportovního hřiště u školy je 250 tis Kč. Financování zbylé částky je aktuálně v řešení.
Dušan Svozílek, starosta

Základní škola
Tak jako v celé republice tak i v naší malé, milé školičce jsme zahájili nový školní rok
2018-2019. Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti prvňáčků a jejich rodičů, žáků 2.-.4.
ročníku, hostů a zaměstnanců školy. Všechny žáky přivítala ředitelka školy a pan starosta.
Letošní školní rok zahájilo 27 žáků. 6 prvňáčků, 4 druháci, 6 třeťáků a 11 čtvrťáků.
Představím vám naše prvňáčky: Adamcová Terezka, Sázelová Eliška, Bačková Anička, jediný chlapec Denis Kaleja a děvčátka, která se do naší obce přistěhovala, Hedrichová Eliška a Sokolová Erika.
Přestože první školní den pršelo, naší školáčci měli rozzářené tváře a bylo znát, že se těší.
Doufáme všichni, že jim toto nadšení vydrží až do konce školního roku. K tomu jim i rodičům
přeji za celý kolektiv hodně zdaru.
Vašinová Ilona, řed. školy
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Jak jsme sbírali
V loňském školním roce obec ve spolupráci s firmou RESPONO připravila pro naši školu
druhý ročník soutěže ve sběru papíru. Cílem bylo nejen zapojit děti v užitečné věci, ale také
vydělat peníze pro školu. Soutěže se zúčastnilo 21 sběračů. Nesoutěžilo se jen tak pro dobrý
pocit ze správné věci, ale díky spojení obce s RESPONO byly za první 3 místa hodnotné ceny a
za účast sladká odměna.
Přesto, že hlavními soutěžícími byli v praxi hlavně rodiče či prarodiče, tak na dětech byl
vidět elán a nadšení. Celkem jsme sebrali 5.160 kg papíru a nejvíce se na tom podílel Tomáš
Fialka, který s 810 kg vyhrál a odnesl si první cenu - tablet. Hned v závěsu byla Zuzana Holubová s 770 kg papíru a získala stavebnici lego. Michael Šebela s 636 kg skončil na třetí příčce
a získal batoh.
Všem účastníkům patří veliký dík a věřím, že v letošním roce budeme ještě výkonnější.
Tomáš Zmeškal

Knihovna - nové knihy
Milí čtenáři
Je září a s ním slibované nové knihy. Nebudu se o každé z nich rozepisovat, uvedu jen
název a autora a budu doufat, že budete spokojeni nebo třeba i nadšeni, stejně jako já.
Začneme u českých autorů :
Klára Janečková - Pád do tmy
Alena Mornštajnová - Hotýlek
Alena Mornštajnová - Slepá mapa
Alena Mornštajnová - Hana
Kateřina Tučková - Vítka
Radka Třeštíková - Dobře mi tak
Magda Váňová - Pavouk v síti
Magda Váňová - Když ptáčka lapají
Dále něco ze zahraniční tvorby :
Jo Nesbo - Macbeth
Gilly Macmillan - Spálená obloha
Dan Brown - Počátek
Elizabeth Littleová - Nejdražší dcera
Ellen Marie Wiseman - Tmavé stíny Willardu
Upřímně doufám, že si z těchto knižních lahůdek vybere úplně každý.
Dále bych Vás chtěla srdečně pozvat na další Podzimní listování. Tentokrát budeme
listovat knihou Miroslava Kobzy „Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku. Měla
jsem to štěstí, že jsem již tento pořad navštívila v sousedních Němčicích. Jeho obsah i
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autor sám mě natolik nadchli, že padlo rozhodnutí tuto besedu uspořádat i v naší obci.
Možná jste už zaznamenali, že od 17. září došlo ke změně půjčovní doby v knihovně a
to na pondělky v době 18 – 19 hodin.
V knihovně, nebo na Podzimním listování se na Vás těší
Naďa Páclová
Knihovnice

Seriál „ Lidé, jak je možná (ne)znáte“
V červnovém čísle obecního zpravodaje byl vyzpovídán poslední zastupitel František Škrabal. Ano,
to nejlepší nakonec, se říká. Už to vypadalo, že čtenáři
dočetli poslední kapitolu a seriálová kniha bude definitivně uzavřena. V životě ale často poslední slovo
mívá žena. A tak došlo na ženu, která sice nesedí na
židli zastupitelky, ale je tady taky pro nás, pro všechny.
Pojďme společně nahlédnout do života hospodářky Jaroslavy Kvasničkové (45), hospodářky, rodačky ze sousedních Vitčic, matky dvou dospívajících
dětí, členky sboru pro občanské záležitosti, členky
redakční rady Obecního zpravodaje a osoby podílející
se na většině akcí pro veřejnost, na území naší krásné
obce. O tom, že Jarka není jenom osobou vybírající
poplatky, pouštějící písničky v obecním rozhlase a píšící Obecní zpravodaj, asi není třeba většinu čtenářů
přesvědčovat.
Školní rok už má za sebou první zatěžkávací
zkoušky, léto pomalu předává vládu podzimu a blíží
se naše hody. Tím i další číslo našeho periodika. Příprava Obecního zpravodaje je vždycky čas, kdy s
dnešní seriálovou hrdinkou trávíme několik večerů.
Jeden takový jsme zaznamenaly i pro Vás, čtenáře: Hospodářka Jaroslava Kvasničková
AP: Co Tě na práci hospodářky nejvíc baví?
JK: Rozmanitost. Není to jenom úředničina, jak na velkých úřadech, není to jenom o účtování,
pokladně a práci s penězi, ale desítky nejrůznějších rozmanitých činností. Jeden den ověřuju dokumenty, další den připravuju podklady pro zastupitelstvo, pak zase přijde období poplatků. V létě je
třeba každé úterní odpoledne příjemným zpestřením mojí práce.
Jsem vděčná, že nemusím každý den, dělat rutinní zaměstnání bez uplatnění vlastní kreativity.
V tomto ohledu jsem šťastný člověk.
AP: Co Ti na té práci vadí?
JK: Nesmyslná nařízení, přebujelá administrativa a tabulky ministerstvům, které stejně úředníkům, sedícím v hlavním městě v klimatizovaných budovách, bez kontaktu s obyčejnou každodenní
realitou života na vesnici, vůbec nic neřeknou.
10
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Posílám každý měsíc do „centrálního mozku“ tolik čísel a statistických tabulek, že si přitom vždycky vzpomenu na známou definici
tří druhů lží: První kategorií je lež. Druhá kategorie je nehorázná lež.
A třetí kategorie je statistika.
AP: Máš nějaký životní vzor?
JK: V dětství to byl Mirek Dušín z Rychlých šípů. Teď mi v mysli
naskakují spíš lidé, kteří mi ukázali jak žít. Naučili mě obyčejné věci a
tím mi hodně dali. Jsem vděčná za vzory v rodině a za to, co mě naučili. Vyrůstala jsem v blízkosti babičky Řezáčové, ke které se sjíždělo 9
vnuků. Ta láska, se kterou přistupovala ke každému z nás, ta se nedá
naučit, nedá napodobit.
A pokud bych měla vzpomenout někoho z profesního života,
tak pak využiju příležitosti, abych poděkovala své předchůdkyni
Hance Novotné, za její úhel pohledu na problematiku naší práce.
AP: Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
JK: Příjemně, nebo nepříjemně?
AP: Vyber si. Já hlasuju pro příjemné překvapené, ale je to
na tobě.
JK: Úplně poslední překvapení bylo zjištění, že naše 12letá dcera, objevila v sedmé třídě kouzlo matematiky. Nezbývá než věřit, že
v době kdy tento zpravodaj vyjde, bude stále touto krásnou vědou
okouzlená. Občas stačí, když neoblíbený předmět začne učit oblíbený učitel a začnou se dít divy.
AP: Nejoblíbenější místo v ČR?
JK: Mám ráda ČR. Všude je něco, krásná příroda, historie na dosah, příjemní lidé. Je těžké vybrat jedno místo. Ale když to musí být
tak Žulová v Jeseníkách. V dětství jsem tam u příbuzných prožila každé prázdniny tři neuvěřitelné týdny. Dodnes, když čtu v nějaké knize o místech v okolí Žulové,
cítím vůni horského vzduchu, studí mě chodidla z ledového koupaliště, slyším šumění jesenických
lesů.…
Určitě to není místo nejkrásnější. Ani nepatří mezi místa, kam se často vracím, ale citové vazby
které na něj mám, jsou tak silné, že mě napadlo jako první. Dokonce dřív, než Vitčice, které asi čekalas. Žulová má pro mě největší kouzlo právě díky vzpomínkám.
AP: Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
JK: Doma. Když se sejdeme celá rodina, uděláme si grilované mňamky a posedíme na zahradě.
AP: Nejoblíbenější kniha nebo film?
JK: To se mění věkem, náladou a vším možným. Oblíbený autor Vlastimil Vondruška. Ale pokud
mám vybrat jednu – pak je to kniha proti špatné náladě „Osudy dobrého vojáka Švejka“. Často se k
němu vracím, je to knížka která neomrzí. Můžu ji otevřít na kterékoli stránce a vždycky potěší. HlásObčasník obce Vrchoslavice
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ky typu: „Voják, který nemá sirky ……je voják bez sirek“, nebo “ Život lidskej je tak složitej, že život
člověka je proti tomu úplnej hadr“ či „To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze.“ jsou věty
které spolehlivě zapudí i tu nejčernější náladu.
A film? No řekni, které z té spousty perfektních českých komedií dát přednost? Ducháček to
zařídí, Na samotě u lesa, Ať žijí duchové nebo Vesničko má středisková? Kdy dneska chceš jít spát?
Já začnu vyjmenovávat všechny svoje oblíbené filmy, ale před půlnocí neskončím…
AP: Kdybys dostala jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávila?
JK: S kým, to je přece jasné. Se svými nejbližšími. Ale jde o to jak. Moje představa „dne navíc“
je hodně romantická, ale budiž… Nedělní den, slunce vychází nad Hostýnem, opar nad polem se
pomalu rozpouští a budíme se s výbornou náladou.
Snídaně všem chutná, drobky padají přímo na talíře,
nikam nespěcháme. Těšíme se na výlet. Celá rodina v
jednom okamžiku usedá do auta a to nás zaveze na
všechna místa, která mám ráda. A já začnu vyprávět,
co jsem kde zažila, jaké místo a čím mě okouzlilo a kde
jsem potkala zajímavé lidi. Moji drazí budou poslouchat, pozorovat a znovu to všechno se mnou prožijí, a
pochopí proč mám ta místa ráda.
A kde se takový den navíc prosím Tě, objednává?
AP: To nevím, ale objednej ho prosím hnedka dvakrát.
AP: V čem vidíš smysl života?
JK: Stvořit, přivést na svět, vychovat a vypustit do světa další generaci. Proč jinak bychom tady
byli? Bylo by krásné, kdybychom mohli ty svoje zkušenosti mladé generaci předat. Aby se vyvarovali stejných chyb, nebloudili ve stejných slepých uličkách a neztráceli čas zjišťováním něčeho, co je
dávno jasné. Asi měl ten pan Werich pravdu, když řekl: „Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, tak
je to špatné. Protože každej blbec - starej - byl taky jednou mladej blbec.“
Jaké máš životní krédo?
Netrap se pro to co nemáš, raduj se z toho co máš.
Díky za rozhovor.

Příprava na stoleté výročí
Před 100 lety se začala psát historie našeho samostatného státu. Sto let mluvíme česky nejen doma, ale i na úřadech a ve školách, 100 let máme vlastní státní symboly, jsme suverénním
státem s vlastní ústavou a zákony, vlastní hlavou státu.
I naše obec si toto výročí připomene. Symbolicky, v den České státnosti, na sv. Václava,
patrona naší země, v pátek 28. září 2018.
Vzpomínková akce začne průvodem od radnice k sokolovně. Tam proběhne kladení květin
k pomníku obětem I. Světové války. Děti z naší školy si pod vedením Evy Marečkové připravily
12
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pásmo národních písní, které na místě zazní. V sokolovně v 15hod začne výstava 100 let republiky, kterou jsme připravili za pomoci pana Františka Riegla a Milana Zaorala z Kojetína. Pak se
můžeme těšit na koncert Krumsíňanky.
Památníky světovým válkám u sokolovny
Že je vznik naší republiky spojený s koncem I.světové války je věc známá. Z naší obce narukovalo do války 110 mužů, 18 z nich se do Vrchoslavic už nikdy nevrátilo. Obětem I.světové
války byla věnovaná pamětní deska umístěná na zdi radnice.
Kronika naší obce o konci války uvádí:
„Válka se vlekla pro Rakousko Uhersko bezvýsledně dlouho, až nastaly poměry neudržitelné. Na italské frontě byla porážka našich, mnoho do zajetí se dostalo a proto velmi překvapila
zpráva, že 28/10 1918 začíná existovati Československá republika. Radost mezi Čechy k nevypsání, orli lítali dolů, C.K. také…“
Po válce se v naší obci změnily nejen poměry politické, ale i majetkové. Také podoba obce
se začala měnit. Představme si, že Vrchoslavice v té době končily hřbitovem. Podél pravé strany
silnice nebylo žádných domů.
Po válce panský dvůr a polnosti k němu náležející, do té doby patřící Dřínovskému zámku,
byly v rámci parcelace rozděleny občanům, škole, farnosti a obci. Tak došlo k tomu, že obec
mohla na získaných pozemcích nechat vystavět další rodinné domy a také radnici. Obec rostla.
Kronika vzpomíná:
„…Obec dostala parcelu č. 400 za hřbitovem o výměře 3ha 84a a 01 m2 za celkový náklad
31.525 Kč. Z ní bylo odměřeno na stavby domků při silnici asi 60m, na stavbu hasičského skladiště a radnici tamtéž asi 12a a zbytek zůstal polem.“
„…Obecní dům čís. 100 (radnice) ve Vrchoslavicích vystavěn r. 1925 jako pomník osvobození půdy na pozemku, přiděleném obci při parcelaci.“
Až v roce 1929, jedenáct let po ukončení I.světové války se na radnici umístila pamětní deska padlým válečným hrdinům. Byla to doba těžká, po válce byl nedostatek potravin, život na
vesnici byl zcela závislý na výsledku sklizně a počasí. Až se začala ekonomická a hospodářská
situace zlepšovat, politická situace doma i ve světě se stabilizovala, přišel čas uctít padlé ve
světové válce.
Zalistujme opět kronikou:
„…V pátek v 28.VI. 1929 večer v hostinci p. Pazdery sehráli místní ochotníci za pomoci hostů z Němčic a Měrovic divadelní hru Hilmondský starosta (Psychologické drama belgického
dramatika. Příběh se odehrává v době 1. světové války v Belgii okupované Němci. Starosta
města Stilmond se rozhodne obětovat svůj život, aby uchránil obyvatele města před krutými
represemi za zabitého Němce. Pozn. redakce). Hra byla úvodem k odhalení desky padlým, zítřejšího dne.
Deska - šedá švédská žula – se jmény 18 padlých občanů jest dílem sochaře Chadima z
Kojetína. Zasazena jest na radnici. Za náhradu ceny (2100 Kč) usnesla se obec dáti z obecních
peněz 1000 Kč, protože žádný z pozůstalých – ač majetných - nechtěl na desku dáti ničeho.
Rozhodli se proto starosta obce František Králík a řídící učitel Jan Horák vydati provolání k
občanům, aby dobrovolně sbírkou přispěli na zbudování desky. Natisknuté provolání dodáno
do každé rodiny a za týden vykonána sbírka, kterou provedli občané Čeněk Kroupa a Metoděj
Coufalík. Vybráno 2531 Kč, takže obec nemusela ani povolených 1000 Kč vyplatiti…“
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Příští rok by tedy pamětní deska byla na radnici 90 let. Život na vesnici se ale mění. Prostory
u radnice nejsou dnes vhodným místem pro pietní a vzpomínkové akce. Proto jsme se rozhodli, umístit desku na místo důstojnější, z dnešního pohledu, zdá se vyhovující, na náves před
sokolovnu. Tam se už nacházel pomník padlým ve II. světové válce.
Kronika o historii tohoto pomníku uvádí:
„…22.4. 1951 položen základní kámen pomníku Rudé armády. První výkop provedli Nádběla
Vladimír st., Antonín Navrátil, , Kroupa Čeněk, Jašek Stanislav. Do základů zazděna v lahvi zapečetěná pamětní listina.
11.5. postaven na návsi u silnice - na místě bývalého panského dvora pomník Rudé armády.
Stavěl Jašek Josef.
13.5. odhalení pomníku. Od radnice k pomníku průvod (velká účast), účastnili se legionáři z
Němčic, Sokol, hasiči, ČSM, Hanačky v krojích…“
Připomenout si tak významné výročí jakým je 100 let samostatné republiky je věc, která se
nepřipraví ze dne na den. Využili jsme možnosti požádat o dotaci nejen na výstavbu pomníku
nového, na který se umístila pamětní deska padlým v I.světové válce, ale také na renovaci a opravu pomníku padlým v II.světové válce. Podmínkou přidělení dotace ale bylo uvést na památník
konkrétní jména padlých. Na první pohled se to zdá jako opodstatněný požadavek. Jeho splnění
ovšem bylo náročné. Začalo se pátrat v kronikách, okresních archivech v Přerově a Prostějově,
v dokumentaci hromadného pohřebiště v Olomouci. Velmi nám v této věci pomohl Mgr. Petr
Jirák z okresního archivu Přerov a paní Magda Bočková z okresního archivu v Prostějově. Ovšem
největší zásluhu na vypátrání a podložení všech jmen dnes uvedených na památníku padlých ve
II.světové válce má Dr. Zdeněk Bezrouk z KHV Dukla Prostějov. Díky zdrojům v Zemském archivu
v Brně, a jeho kontaktům v Centrálním archivu Ministerstva obrany v Praze a vojenském archivu
v Moskvě, jsme všechna jména padlých a data uvedená na pomníku křížově ověřili z minimálně
dvou zdrojů a v některých případech i přeložili do latinky. Považte, že ověření historie staré pouhých sedmdesát let, trvalo pěti lidem půl roku. Výsledkem je devět údajů, které si můžete přečíst
na pomníku:
major Alexej Vasiljevič Kuzněcov

1919 -

major Vasil Nikiforovič Valov

† 2.5.1945
† 1945

kapitán Nikolaj Lavrentěvič Ševčenko

1903 -

† 2.5.1945

seržant Ivan Petrovič Boboj

1914 -

† 2.5.1945

vojín T. J. Gajevskij

1895 -

† 2.5.1945

vojín K. P. Grinik

1910 -

† 2.5.1945

Josef Sziroluyak Honvéd*

† 28.4.1945

Truntas Mircea Toader *

† 1945

Neznámý vojín

† 1945
*rumunští padlí vojáci
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Na tomto místě nesmíme zapomenou ani
na padlé z řad německých vojáků. Protože padlý nepřítel, už není nepřítel. Byl to také člověk, z
masa a kostí, člověk který
plnil rozkazy svých nadřízených a často nebyl na
frontě ani dobrovolně. I
tito vojáci měli doma své
matky, manželky, děti…
Proto i jim věnujme tichou vzpomínku.
Pan Stanislav Kroupa na dny, kdy se ve
Vrchoslavicích
střílelo
(2.5.1945) vzpomíná takto:
„…Rus padl v Navrátilové zahradě (Vrchoslavice čp. 101) za chlívkem. Dávku dostal od Němce, který si na něj počkal
až vyběhne zpoza rohu. Němci byli v zahradách (dnes ulice Pargan) a stříleli směrem na Mořice
odkud šla fronta. Němec, který ho sestřelil ho pravděpodobně i obral o všechny cennosti. Když
utichla střelba, šli jsme se, my kluci, podívat na padlého Ruského vojáka. Dospělí nás nechali
přiblížit tak na pět metrů.
Padlý ležel za chlívkem. Bylo vidět že je prošacovaný. Vedle něj ležela stranická legitimace
s hvězdou, rozházené nějaké papíry popsané azbukou, ruská bankovka (z toho se dá usuzovat,
že ho šacoval Němec který bankovku nepotřeboval) a kus hadru (asi v něm měl něco zabalené,
možná ty doklady). Papíry a legitimaci si prý vzali Rusové. Měl ruskou uniformu a výložky kapitána. Bez orámování, 4 hvězdičky…“ Tolik vzpomínka žijícího pamětníka.
Dnes tedy máme před sokolovnou dva pomníky. Vlevo stojí původní, opravený pomník
padlým osvoboditelům z II.světové války. Vpravo nový pomník, s deskou přemístěnou z radnice, pomník padlým ve válce I.světové.
Při budování základů pomníku padlým v I. Světové válce byla do základů uložena plechovka s denní tiskem (Lidové noviny), sada aktuálně platných mincí a zpráva o průběhu
tohoto roku v obci.
V pátek 28. září 2018 slavnostně odhalíme opravené pomníky k oběma světovým válkám. Jsme rádi, že se nám podařilo oba pomníky „obléct do nového kabátu“ tak, aby na
stoleté výročí republiky byly důstojným místem vzpomínkové akce.
Srdečně Vás zveme do průvodu, ale také na výstavu, která bude mapovat období před
vznikem republiky, ale i klíčové momenty republiky do dneška.

Občasník obce Vrchoslavice
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OBECNÍ OKÉNKO
Na výstavu byly pozvány i děti
z naší základní školy. Věříme, že
vzpomínková akce pomůže v našich dětech posílit vlastenectví i
lásku k rodné obci.
Za všechny, kdo se na přípravě
vzpomínky sta let republiky podíleli Vás do pátečního průvodu
zvou
Adéla Palíšková
a Dušan Svozílek

Volby do obecního zastupitelstva 2018
Jak jste jistě postřehli, konají se letos na podzim volby do zastupitelstev obcí. Volby proběhnou v následujících dnech a časech:
Pátek 5. října 2018:
Sobota 6. října 2018:
Místo konání voleb:

14.00 hod – 22.00 hod
08.00 hod – 14.00 hod
zasedací místnost obecního úřadu - Vrchoslavice č.p. 100.

Základním právem každého občana je právo volit. V termínu konaných voleb vás může
zastihnout nemoc, nebo můžete mít jiný objektivní důvod nedostavit se do volební místnosti,
ale volit chcete. V takovém případě je možné domluvit si návštěvu volební komise s přenosnou
volební urnou doma. Na návštěvě volební komise se můžete domluvit v průběhu konání voleb,
nebo předem na telefonních číslech 582 386 081, 734 652 683. Přenosná volební urna bude
připravena také pro ty občany, kteří mají problémy s chůzí do schodů, tak aby mohli pohodlně
odvolit. Pod schody radnice je umístěn zvonek, který můžete během volebních dnů využít a
ušetřit si tím, cestu nahoru. Kromě voleb do obecního zastupitelstva, se ve stejném termínu
u nás konají také volby do Senátu Parlamentu ČR. V prostějovském obvodu je 11 kandidátů.
V naší obci byly zaregistrovány dvě kandidátky:
Společně pro Vrchoslavice s těmito
kandidáty:
1.
František Coufalík
2.
Dominik Vlč
3.
Marek Řezáč
4.
Pavel Horák
5.
Michal Svozilek
6.
Jaroslav Smékal
7.
Emílie Bašistová
8.
Kateřina Vaculíková
9.
Radek Wildung
10. Marek Karlík
11. František Králík

„Obec pro občany“ s těmito kandidáty:
1.
Dušan Svozílek
2.
Adéla Palíšková
3.
Tomáš Zmeškal
4.
Jan Zimen
5.
Jakub Zahradník
6.
František Lička
7.
Eva Bašková
8.
Antonín Bartošík
9.
Eva Marečková
10. Jaroslava Adamcová
11. Daniel Svačina
Jaroslava Kvasničková, Zapisovatelka volební komice
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SDH
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH a JPO za uplynulou dobu.
Závodní okénko:
V rámci ligy MHJ. Okr. Přerov chlapi utržili krásné 5. místo (z celkových 16-ti). Celkem
se kluci zúčastnili okolo 30 závodů, pokud se svatý Floriánek na naše chlapce pousměje,
tak se opět zúčastní největší soutěže v požárním úroku v České republice. Rezervace míst
proběhne 9. 9., pokud vše dobře dopadne tak 27. 10. vše můžete sledovat na fire.tv
Naše mládež, ale nezůstala pozadu. Letos za sebou mají celkem 12 závodů a z toho si
dovezly krásných 7 pohárů, takže o úspěchu našich „mlaďošků“ není pochyb. Jen tak dál.
Hodové okénko:
Na hody se můžete těšit na druhý ročník „Hodového guláše“. Vše bude probíhat na
návsi před Vrchoslavským kostelem sv. Michala. V době od 11:00 do 13:30 můžete přijít
ochutnat a hlavně rozhodnout, kdo se letos stane mistrem ve vaření guláše. Zábava bude
posléze plynule pokračovat formou zábavy a soutěží pro děti a dospělé. Moc se na Vás
těšíme.
V neděli se na místním hřišti utkáme v hodovém fotbalovém turnaji. Těšíme se na Vaši
podporu.
Co nás čeká a nemine?
10. 11. proběhne sběr železa a elekto-odpadu v obci. Moc děkujeme všem, kteří nás i
tímto způsobem podpoří. Žádáme naše občany, aby železný a elektrický odpad vytáhli až
v den sběru, popřípadě si sběr sami odneseme (z hůr, dvorů, zahrad…) dle Vaší potřeby –
předejde se případným krádežím a nepořádku v obci!
Odvoz odpadu může nahlásit na tel: 604 877 529 nebo v Hospůdce pod lípou.
25.12. Zveme všechny občany, přátele, kamarády a příznivce sboru na ŠTĚPÁNSKOU
ZÁBAVU. Po loňském úspěchu se můžete opět těšit na JUDAS PRIEST revival MORAVIA a
následně na skupinu FARAO.
Z činnosti JPO:
Rok 2018 je pro naši jednotku na výjezdy oproti roku loňskému slabší. Letošní rok
máme zatím 4 výjezdy z toho 2 námětová cvičení. Z dotace byly pořízeny zásahové obleky
pro naši jednotku.
členové SDH Vrchoslavice
PLÁN AKCÍ NA ROK 2. POLOLETÍ 2018:
29. 09. 2018 – Hodové guláš a odpoledne plné zábavy a soutěží
30. 09. 2018 – Hodové turnaj ve fotbale
10. 11. 2018 – Sběr železa a elekto odpadu
25. 12. 2018 – Štěpánská zábava
Občasník obce Vrchoslavice
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TJ Sokol Vrchoslavice 1946
UTKÁNÍ

ZAČÁTEK

VÝSLEDEK

19.8.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL VÍCOV

3:2

25.8.

SOBOTA

SOKOL DRŽOVICE

-

VRCHOSLAVICE

2:0

2.9.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

FK SKALKA 2011

4:0

9.9.

NEDĚLE

FK VÝŠOVICE

-

VRCHOSLAVICE

0:2

16.9.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

TJ HORNÍ
ŠTĚPÁNOV

11 : 2

22.9.

SOBOTA

SOKOL VRAHOVICE

-

VRCHOSLAVICE

27.9.

ČTVRTEK

VRCHOSLAVICE

-

30.9.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

7.10.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

14.10.

NEDĚLE

TJ TIŠTÍN

-

VRCHOSLAVICE

15:00

21.10.

NEDĚLE

VRCHOSLAVICE

-

SOKOL URČITCE
„B“

14:30

27.10.

SOBOTA

TJ HANÁ
NEZAMYSLICE

-

VRCHOSLAVICE

14:30

4.11.

NEDĚLE

FC DOBROMILICE

-

VRCHOSLAVICE

14:00

SOKOL
ČECHOVICE „B“
TJ JISKRA
BRODEK U
KONICE
SOKOL BRODEK
U PROSTĚJOVA

15:30
17:00
15:30
15:00

Myslivecká společnost Mořice - Vrchoslavice
V sobotu 23. června proběhl na barokním
zámku Ohrada, poblíž Hluboké nad Vltavou,
17. ročník Národních mysliveckých slavností. Akci každoročně pořádá Českomoravská
myslivecká jednota a Národní zemědělské
muzeum. Celodenní akce měla pestrý program. Od ukázek práce se zvířaty, koňmi,
dravci či psy, mysliveckou gastronomii, troubení či lovecké dovednosti až po předání mysliveckých vyznamenání.
V letošním roce propůjčila Českomoravská myslivecká jednota vyznamenání I. stupně
také panu Františku Vozihnojovi, za jeho zásluhy o myslivost.
Vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ mají tři stupně: I. stupeň - zlatý odznak, II. stu18
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peň - stříbrný odznak a III. stupeň - bronzový odznak. Jednotlivé stupně se propůjčují podle
rozsahu a délky aktivní činnosti. Panu Vozihnojovi se dostalo za jeho celoživotní práci pro
přírodu toho nejvyššího ocenění.
AdPa

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
začátkem měsíce června proběhla v naší farnosti slavnost Božího Těla, v rámci které se po
mši svaté „putuje“ ke čtyřem oltářům, které jsou rozmístěny na návsi. Počasí nám přálo a akce
se zúčastnilo kromě místních i několik farníků z Vitčic a Němčic. Dalším setkáním byla mše
svatá u kapličky v Dlouhé Vsi. Ani horké počasí neodradilo řadu farníků od poutě z němčického
kostela. Hudební doprovod zajistil Ladislav Gazdag a po mši se představily děti z místní školky a
školy se svým programem. Poutníci měli možnost zakoupit si sladkou drobnost nebo perníček
na památku a pro děti byl připraven skákací hrad.
O prázdninách měly děti možnost přihlásit se a jet na Strogotábor společný pro všechny
farnosti. Na konci prázdnin se v naší obci konal den pro farnost. V dopoledních hodinách rozdávali členové společenství sv. Jana Křtitele pozvánky po jednotlivých domácnostech, odpoledne se pak konala mše svatá s následným posezením na obecním úřadě, kde jsme mimo jiné
měli možnost vyslechnout i různá svědectví ze života těchto lidí.
V nejbližší době bychom Vás chtěli pozvat na hodovou mši svatou, která se bude konat 30.
Září dopoledne. Do dalšího období přejeme mnoho zdraví a úspěchů!
Alena Kolářová

TJ Sokol Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych vás touto cestou informoval o dění v našem spolku. Během prázdnin,
kdy se v sokolovně necvičí a máme čas na potřebné opravy a údržby budovy se nám podařilo dokončit úpravy vedlejšího vestibulu před přísálím. Byla zde provedená kompletní oprava
stěn, stropů, osvětlení , elektroinstalace a podlahy.
Občasník obce Vrchoslavice
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Dále jsme opravili stěny v šatně a kompletně vyměnili novou podlahu v šatně. A v neposlední řadě se nám podařilo dokončit opravy stěny a dlažby v sociálních zařízeních. Celá
oprava si vyžádal výdaje 38 463,90 Kč a spoustu brigádnických hodin.

I když, budova sokolovny si vyžaduje daleko rozsáhlejší opravy v řádu statisíců korun i tímto zdánlivě malým krůčkem se zase naše sokolovna stala příjemnějším místem, kde můžeme
aktivně trávit svůj volný čas.
A to mne přivádí k myšlence , vás všechny srdečně pozvat do naší sokolovny. Jakož už tradičně od října nám začínají sportovní aktivity pro naše děti. Sokolovna nabízí spoustu možností
sportovního vyžití nejen pro děti ale i dospělé.
Daniel Svačina
Starosta Tj Sokol Vrchoslavice

MRG - Na bicyklech Němčickem
Pro obyvatele mikroregionu Němčicko je tradičně druhá zářijová sobota dnem, kdy se
silnice a cyklostezky zaplní cyklisty.
Jednotlivci, páry, skupinky i celé rodiny namazali řetězy, nahustili pneumatiky a vyrazili na cesty. Občas se mezi silničními, trackovými a horskými koly objeví i rarita. Letos na
trať, po několikaměsíčním tréninku, poprvé vyrazila na svém dvojkole i Eva Vaculíková z
Vrchoslavic.
20
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Vrchoslavicemi projelo přes tisícovka cyklistů a do cíle dorazilo 1176 kolařů.
Dobré zázemí na vrchoslavickém stanovišti bylo dalším dílkem skládačky, jejímž
výsledkem byli spokojení cyklisté. Počasí
vyšlo, zranění nebylo žádné, co víc si mohli organizátoři přát. Tímto děkujeme Jarce
Barnetové, Marii Horákové a Dáši Cäsárové,
které letos naše stanoviště zajišťovaly.
AdPa

Turnaj bývalých hráčů ve Vrchoslavicích se vyvedl
Sobotní ráno dne 18.8. přineslo po delší době ochlazení. V poledne už ale bylo vše ve
vyhřátých tropických kolejích. Ve Vrchoslavicích na hřišti zavoněly dobroty z udírny, pivo si
nasadilo čepici proti úpalu a diváci tak mohli spokojeně sledovat, jak to ještě bývalým hráčům
kope.
Kromě domácích, Němčic a Dobromilic si své síly na hřišti změřili ještě hráči z Ivanovic na
Hané, kteří nakonec na penalty zvítězili nad domácími.
Po vyhodnocení pokračovala zábava s místní kapelou Sem tam.
AdPa

Modrá krev - Kostel sv. Michaela ve Vrchoslavicích
v hledáčku filmařů
Další řada seriálu Modrá krev, kterou natáčí Česká televize, bude monitorovat také stopy
rodu Podstatských – Lichtensteinů. Scénář dokumentu zavál v pátek 22.června filmový štáb
i do Vrchoslavic. V našem kostele sv. Michaela se nachází dochované renesanční náhrobky
Tasa Podstatského, jeho druhé manželky Barbory, Ester Podstatké a Jindřicha ml. Podstatského.
„Seriál Modrá krev představuje významné šlechtické rody a je jakousi novodobou encyObčasník obce Vrchoslavice
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klopedií české šlechty,“ prozradila režisérka nové řady
seriálu Adéla Sirotková.
V době, kdy rod Podstatských vesnici vlastnil,
sloužil kostel jako jejich rodová hrobka. Po zbudování
nového kostela v r. 1857 se tyto náhrobky přenesly i
sem.
Rod Podstatských vlastnil vesnici po tři generace.
Tento tradiční moravský rytířský rod v obci rozmnožil
příjmy z vrchoslavického statku vybudováním pivovaru a sladovny. Nemalé příjmy přestavovaly i panská
hospoda a vlastní chmelnice. V které části katastru
obce se chmel pěstoval, můžeme dnes už pouze spekulovat. S odchodem Podstatských, zanikají totiž i
tyto zdroje obživy. Zachoval se pouze poplužní dvůr
zmiňovaný roku 1615.
Přímý potomek z větve Podstatských, jednaosmdesátiletý hrabě Johann Podstatzky z Lichtensteina
a Kastelkornu, žije ve Velkém Meziříčí. Přestože jako
malý byl nucen s rodiči opustit republiku, a většinu
života prožil v Chile, mluví plynně česky a aktivně se
podílel na scénáři dokumentu.
Závěr filmování v kostele zpestřila návštěva mláděte drozda. Tento opeřenec ne a ne najít
cestu k otevřeným dveřím a motal se filmařům pod nohama. Nakonec kameraman Jan Kníže
dokázal, že jeho dokonalý postřeh se hodí nejen za filmovou kamerou. Sotva létající mládě, za
pomoci celého štábu, chytil a pustil do přírody.
A kdy se dočkáme televizní premiéry? Tento rok se filmuje, pak zhruba rok se materiál sestříhá a kompletují se jednotlivé díly. Na novou sérii se můžeme těšit od září 2019.
AdPa

Veterán rallye projela i Vrchoslavicemi
Automobilový svátek naleštěných krasavců proběhl v sobotu 16. června na Palackého náměstí v Němčicích nad Hanou.
Veterán rallye je pravidelnou červnovou akcí
pořádanou Hanáckým auto moto veterán
klubem v AČR Prostějov a Městem Němčice
nad Hanou. Náměstí se zaplnilo jednostopými i dvoustopými vozidly, s datem uvedení
do provozu před rokem 1970.
V deset hodin startovala orientační jízda
vozidel. První zastávkou byly Vrchoslavice.
Na trase posádky sbíraly účastnická razítka,
konec byl opět v Němčicích. Odpoledne patřilo pohybovým a zručnostním soutěžím.
22
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Podívanou na krásná stará vozítka si
užily nejen dospělí, ale i naše děti které
svým maminkám pomáhaly rozdávat řidičům účastnická razítka.
AdPa

Druhý ročník Vrchoslavické pohárovky
Druhý ročník Vrchoslavské pohárovky, nočního závodu v požárním útoku žen i mužů, proběhl v pátek 15.června na fotbalovém hřišti ve Vrchoslavicích.
Vyšlo počasí, byla fajn atmosféra a organizátoři se těšili na hojnou účast jak závodních
týmů, tak diváků. A přání se stalo skutečností. Na závod dorazilo devětadvacet požárních družstev. Noční závody začaly s blížící se tmou o půl desáté večer. V upraveném a dokonale připraveném areálu TJ Sokol 1946 proběhl večer se skvělou podívanou. Nechyběly speciality z
udírny, steaky, grilované hermelíny a samozřejmě pivo.
Nejlepší čas, neuvěřitelných 15:08 sekund, tím i prvenství v druhém ročníku Vrchoslavské
pohárovky, patří mužstvu z Hodějic. Zlato v kategorii ženy putovalo do Dětkovic v okr. Vyškov.
AdPa

Rocková mlýnská kola se ve Vrchoslavicích
po roce roztočila
Během příprav na tradiční Rockový mlýn zažili organizátoři nejen zimu, vlhko a vítr, ale
taky obavy, jaké bude o víkendu 29. as 30. června počasí. Každý vodní mlýn srážky vítá, ale rocková mlýnská kola se točí lépe, když je hezké teplé počasí. A tak se přání organizátorů splnilo.
Páteční přívalová vlna revivalových skupin i sobotní repertoár přilákali do areálu Zamlýní
přes tři stovky milovníků rockové hudby.
AdPa

Občasník obce Vrchoslavice
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Vrchoslavické úterky byly i letos
Letošní léto si na nedostatek tepla, sluníčka, koupání a výletům příznivých dnů nemohl
stěžovat nikdo. Dva měsíce bez ranního budíku, osm týdnů bez školních úkolů, šedesát dnů
pohody, volna a her. Dovolená, tábor, stanování, zahraniční rekreace, pobyt u babičky… Ale
taky Vrchoslavické úterky.
Letos už počtvrté dalo pár nadšenců z Vrchoslavic hlavy dohromady a pro místní prázdnináře vytvořili sérii úterků s nejrůznějším programem.
Začali jsme výletem do ZOO Lešná. Další týden si děti malovaly na kameny, pak jsme se
vypravili za telátky, následovalo stopování s hledáním vykopávek a pokladu na Zamlýní, další
odpoledne jsme si pohráli a vykoupali se na farské zahradě, nechyběl ani obecní výlet k Rešovským vodopádům a do kukuřičného bludiště, vodní hrátky na Zamlýní a léto jsme ukončili
poslední prázdninovou výpravou do Vitčic.
Všechno jednou končí. I ty nejlepší prázdniny mají svoje poslední úterý. To letošní poslední
je už za námi. Ale léto 2019 se kvapem blíží. A stejně, jak se letos Martině, Lucce a Bohdanovi
podařilo oživit svými nápady letní úterky, možná i Vaše nápady čekají na svou příležitost. Tak
pokud nějaký nápad uzrál, seberte odvahu a přijďte se do našeho týmu realizovat.
Nezapomeňme, že hlavní myšlenkou úterků je, aby děti zapomněly na mobily, tablety a
počítačové hry, objevily kouzlo jednoduchých her a místa v nejbližším okolí, kam se normálně
nepodívají.
Vždyť prázdniny jsou tu od toho, aby se nejen sdílely, ale pořádně užily.
A. Palíšková, J. Kvasničková, E. Bašková, M. Fialková, L. Špačková a B. Sázel
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Strogotábor
Věřím, že si všichni už plnými doušky užíváme nového školního roku, ale dovolte mi na chvíli zalétnout zpět
k prázdninám a podělit se s vámi o jeden krásný týden
prožitý s mnoha úžasnými lidmi… Jak napovídá nadpis,
jedná se o farní tábor, tzv. Strogotábor, pořádaný již třetím rokem pro farnosti Brodek u Prostějova a Němčice
nad Hanou a jejich okolí (mj. i Vrchoslavice). Stejně jako
loni se celé naše dobrodružství odehrálo v nedalekých
Pačlavicích a k naší velké radosti se nás sešlo celkem 8
vedoucích a 28 táborníků. A samozřejmě nesmím zapomenout na velmi důležitý článek našeho týmu otce
Strogana.
Celým táborem nás provázelo téma Western. Naším hlavním úkolem bylo postavit železnici od západu
na východ, přičemž jsme se museli prát s tvrdými překážkami, které si pro nás nehostinná pustina Divokého
západu připravila. Nebylo to nic lehkého. Naši stavitelé
začínali úplně od nuly. Tvrdou prací získávali stavební
materiál, prozkoumávali nebezpečné území, vyjednáObčasník obce Vrchoslavice
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vali s Indiány, přestáli krach na burze atd. Úplně
největším nepřítelem byl však šéf konkurenční
stavební společnosti, který nám nepřestával škodit. Společnými silami jsme ale nakonec zdárně
položili poslední kus železnice a slavnostně ji
otevřeli.
Jednou z největších zkoušek, jak se ukázalo,
byla noční hra/stezka odvahy. Naši stavitelé se
po skupinkách vydávali na průzkum a zpočátku
šlo všechno hladce. Ty nejhorší místa z úkrytů
pro jistotu sledovali vedoucí, aby děti nesešly z
cesty. Po nějaké době však jedné vedoucí, stojící
na první křižovatce, začalo být divné, že kolem
ní ještě dvě skupinky neprošly. Zjistili jsme, že se
ztratily… Co teď?! Zoufale jsme spustili pátrací
akci, ale na tak krátkém úseku od fary (kde jsme
bydleli) po první křižovatku nebylo, kam špatně
odbočit. Pokyn zněl: “Na první křižovatce doprava.“ Tak kam se mohly vypařit?! Vše se vysvětlilo
poté, co nám zdravotnice zavolala, že jsou děti
zpátky na faře. Zjistili jsme, že jsme naše táborníky podcenili. Byli tak poslušní a bystří, že hned
první odbočkou vlevo zabočili vraty na farní zahradu a užili si prý svoji vlastní stezku odvahy s paní
sousedkou, před jejíž baterkou a pátravým pohledem se schovávali v trávě, aby jim nevynadala.
Musím se přiznat, že jsem měla strach, aby tábor dopadl dobře. Aby se nikomu nic nestalo, děti
si rozuměly a společný týden aspoň trochu užily. Samozřejmě se občas vyskytly nějaké problémy,
ale byl to krásný, a troufám si říct pro všechny obohacující, tábor. Jsem moc vděčná dětem za to,
jaké milé prostředí vytvořily pro nás vedoucí. Díky nim má člověk touhu v takových táborech pokračovat a dál se potkávat, protože to má smysl. A taky moc děkuji otci Stroganovi za krásné mše
a dobrá slova, kterými nás povzbuzoval ke konání skutků milosrdenství vůči všem okolo nás. Díky
všem a moc se těším a doufám, že se zase za rok sejdeme za dalším dobrodružstvím.
Ludmila Rubanová

Mikroregion
se bavil i letos
Poslední srpnovou soboru 25.8. se v Koválovicích – Osíčanech sešly obce Mirkoregionu Němčicko, aby si mezi sebou změřili síly
v netradičních disciplínách.
Tým reprezentující naši obec letos neobhájil loňské prvenství. Uvidíme, jak se bude
dařit v Nezamyslicích v příštím roce.
AdPa
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XVI. všesokolský slet v Praze
Všesokolský slet je vyvrcholení tělovýchovné činnosti Sokolů formou veřejných cvičení pro
veřejnost. Slet bývá také příležitost pro setkání
světového sokolstva a společenskou událostí s
řadou doprovodných akcí.
Předsletová doba
Po uvolnění Bachova absolutistického režimu v Rakousko – Uhersku začaly vznikat různé
české spolky. V roce 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner se svými spolupracovníky založili na
tělovýchovu a národní uvědomění zaměřený
Sokol Pražský. Postupně vznikaly po českých zemích další spolky. Když se přiblížilo dvacáté výročí založení Sokola, navrhl dr. Tyrš se svými přáteli
uspořádat veřejné cvičení a průvod Prahou. Akce
prvního sletu Sokolů se povedla, zúčastnilo se jí
mnoho zahraničních delegací. Stále větší sokolská základna pořádala v pravidelných intervalech
další a další všesokolské slety. Jen války a změny politických režimů dokázaly tuto tradici měnit.
Období spartakiád
Po roce 1948 byly Všesokolské slety nahrazeny Celostátními spartakiádami (1955, 1960, 1965) a
třemi Československými spartakiádami (1975, 1980 a 1985) na strahovském spartakiádním stadionu. Po Sametové revoluci v listopadu 1989 byla v lednu 1990 obnovena činnost Sokola a zahájeny
přípravy k obnovení svých sletů ve zcela jiném společenském prostředí.
Letošní slet
Tradice Sokola, sletových i spartakiádních skladeb má své dlouholeté rozvětvené kořeny i ve
Vrchoslavicích. Do nácviku se zapojilo osm mladších žákyň z Vrchoslavic ve skladbě „V peřině“. Pod
vedením cvičitelky Broni Žáčkové předvedly ukázku skladby v květnu na akci Běh osvobození na
Zamlýní. Další skladbu „Noty“ Broňa secvičila se sedmi předškoláčky.
Šestnáctý všesokolský slet se konal ve dnech 1. až 7. července 2018 v Praze a nesl se v duchu
100. oslav vzniku republiky. Slet byl slavnostně zahájen v neděli 1. července tradičním průvodem
Prahou. Zúčastnilo se ho kolem 13 000 Sokolů ze všech koutů Česka, i ze zahraničí.
Vrcholem celoročního snažení bývá pro všechny cvičence vystoupení v Praze. Slávu Strahovského stadionu už odvál čas. Nyní se cvičilo na stadionu Eden. Vrchoslavice na této vrcholné akci
reprezentovaly dvě ženy.
První z nich, Hana Novotná, ve skladbě „Spolu“, kde se sešlo 864 cvičenek a cvičenců z České i
Slovenské republiky. Druhou reprezentantkou byla v country skladbě „Cesta“ Bronislava Žáčková.
Pro obě ženy byl i letošní slet silným zážitkem a kromě dojmů ze samotného cvičení si přivezly i
nespočet vzpomínek.
AdPa
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Boží muka před a po rekonstrukci
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Z redakce
Připravujeme v říjnu, listopadu a prosinci 2018
*
*
*

*
*

Strašidlení s vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí podzimní výzdobu okolí
domu
Farnost Vrchoslavice chystá opět dušičkovou mši na hřbitově
Podzimní listopadové listování, tentokrát se redaktorem olomouckého
rozhlasu, novinářem, fotografem, spisovatelem a hudebníkem Miroslavem
Kobzou (* 1969 )
Rozsvěcení a žehnání stromečku u radnice v neděli 2.12.2018
Advent na faře a v kostele trochu jinak – můžete zase čekat adventní kalendář akcí ve Vrchoslavicích

Úplné zatmění Měsíce
Na noční obloze byl v pátek 27.7.2018 k vidění mimořádný astronomický jev.
O půl desáté večer nastalo úplné zatmění Měsíce, trvalo 103 minut a bylo nejdelším úplným zatměním, jaké se na noční obloze odehrálo v tomto století. Trvalo hodinu a 46 minut.
Úplné zatmění Měsíce, kdy se jeho kotouč dostal do středu zemského stínu, se naposledy odehrálo v roce 2011, tehdy trvalo 100 minut. Středem zemského stínu Měsíc prošel ve 22:22 hodin
a úplné zatmění skončilo ve 23:13. To už se notně prokřehlí pozorovatelé těšili do postelí.
Současně se zatměním proběhl tzv. mikroúplněk, kdy se Měsíc dostal do vzdálenosti 406
222 km od Země. Je v té době o 14 procent menší než při opačném jevu, který se nazývá superúplněk. K tomu došlo letos 2. ledna.
Meteorologové na den zatmění předpovídali dobré pozorovací podmínky. Jak už to u předpovědí všeho druhu bývá, odpoledne a podvečer byla na velké části území silná oblačnost.
Postupně se však rozplývala, ale po deváté hodině se jako zázrakem objevil Měsíc v úplňku a
pozorovací podmínky se jen zlepšovaly.
Kdo si v pátek 27.7. udělal čas na pozorování, mohl o půl desáté večer, pozorovat ztmavlý
úplněk i celé zatmění nad jihovýchodním obzorem. Jestli teď čekáte zajímavou fotku s panoramatem kapličky, kostela nebo jinou siluetou obce, musím Vás zklamat. Přes všechnu snahu,
výběr optimálního stanoviště a ladění techniky se použitelná fotka tentokrát nepovedla. Třeba
příště. Podle České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV nastane další úplné
zatmění až 9. června 2123
AdPa

Stalo se před 50ti lety
Volby do Národního výboru měly být provedeny na jaře tohoto roku. Pro vnitrostátní
poměry byly odloženy na neurčitou dobu a funkcionáři setrvávají na volených místech i nadále. Proto i v tomto roce 1968 zůstává předsedou MNV Jaroslav Zimmer, jemu ve funkci
tajemníka pomáhá Pacola Miroslav a celá rada NV ve složení: Kroupa Čeněk, Zapletal Fran-
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tišek, Kroupová Ludmila a Michalík Jan. Práce tohoto národního výboru je velmi dobrá díky
aktivitě předsedy a výsledky práce jsou vidět na vzhledu obce, spokojenosti občanů a hlavně
na hodnocení vyššími složkami. Za velmi dobrou práci hospodářskou, politickou i kulturní
dostala obec titul „Vzorná obec“ a finanční částku 25.000 Kč od okresního národního výboru
v Prostějově…
…Obec je díky komunikačním prostředkům rychle informována o událostech v ČSSR i
světě. Proto citlivě reagovalo veškeré obyvatelstvo na politické změny, které se dály od počátku tohoto roku a zvlášť 21.srpen nenechal jediného člověka v netečnosti…
…21.8.1968 v noci o 3 hodinách byla republika obsazena vojsky Varšavské smlouvy.
Vstup cizích vojsk způsobil ohromné překvapení a téměř veškeré obyvatelstvo republiky zaujalo nepříznivý postoj a žádalo okamžitý odchod vojsk z území naší republiky. Všude na
plotech, vratech, zdech i na dlažbě silnic se objevily velké nápisy v české, slovenské, ale i
ruské, německé a maďarské řeči, vyzývající vojsko k okamžitému návratu. Veškeré informační
tabule a ukazatele směru na silnicích byly buď odstraněny, nebo zabaleny.
Z kroniky vypsala Adéla Palíšková

Víte, že...
-

-

-

Ve středu 8.8.2018 došlo k požáru trávy u cyklostezky u řeky Hané. Díky bleskovému zásahu našich hasičů se podařilo dostat požár brzy pod kontrolu
Při zprovoznění vrtu pramene v Hliníku u Stříbrnic pro účely závlah fotbalového hřiště se
zjistilo, že je poškozený jeho ventil. Než došlo k opravě, prasklina se zvětšila a voda začala
tryskat do okolí
Smrky v naší obci napadl škůdce kůrovec. Ač je to brouček velmi malý, dokážet udělat škodu velkou. Nejen smrk na Parganě, kde probíhá každoročně zpívání u stromečku, ale i tři
smrky na naší návsi vzaly, díky němu, za své.
Provozní doba knihovny je od poloviny září každé pondělí, v době 18-19 hodin
Požární nádrž je po vyčištění připravená na zimní provoz. Kal a bahno bylo odvezeno na
kompostoviště, odpadky byly zlikvidovány. Nezbývá než věřit, že budou i dobré podmínky
na bruslení.

Připomenutí vzpomínek
Vážení spoluobčané,
I letos můžete v posledním (vánočním) čísle Obecního zpravodaje vzpomenout výročí
svých příbuzných, blízkých či přátel, kteří už nejsou mezi námi.
Chcete-li služby využít, požadovaný text a fotku vzpomínané osoby přineste na obecní
řad, nebo předejte některé z členek Sboru pro občanské záležitosti (Alena Králíková, Blanka
Hubená nebo Naďa Páclová) a to do konce listopadu.
Fotografie budou vráceny. Zveřejnění vzpomínky není zpoplatněno.
Redakce Obecního zpravodaje
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Hasiči Litenčice

Úroda rajčat u Vránů
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Pomníky před sokolovnou r. 2017

Pomníky před sokolovnou r. 2018
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