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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho Vánočního zpravodaje
V loňském vánočním zpravodaji jsem psal, že čas letí stále rychleji. A letošní rok utekl snad ještě
rychleji než ty předešlé. Jako by to bylo včera, když jsem tady psal, co bychom všechno chtěli stihnout. A teď je jako vždy čas hodnotit co se povedlo, a zároveň i plánovat, co bychom chtěli v dalších
letech uskutečnit.
Hodnocení hotových akcí letos nechám na Vás, občanech obce Vrchoslavice. Věřím, že si všímáte změn, toho co se podařilo, nebo naopak nepodařilo, nebo nestihlo. Například opravu chaty s balkónem na Zamlýní musíme přesunout do příštích let. Neplánovaná oprava proběhla na obecním
vrtu v hliníku u Stříbrnic. Vrt je hluboký 201 m od povrchu. Zdrojem vody je artézská voda z hloubky
175 až 200 m o teplotě 19,6°C. V uzavřeném vrtu je tlak vody 18m vodního sloupce. A právě tlaková
voda byla důvod, proč bylo obtížné vrt opravit. Provádějící firma Ekodrill, s.r.o musela nejprve vyrobit atypické díly, odklonit tlakovou vodu do připravené odvodňovací rýhy a vrt nově napojit na
potrubí, které vede k požární nádrži. Terénní práce zajistil místní občan Mirek Černý.
V letošním roce bude napojení pouze provizorně přikryto polystyrenem a ochrannou
plachtou, aby nezamrzlo. Dále proběhne zaměření okolí vrtu. V příštím roce obec plánuje
opravu potrubí u požární nádrže s odbočkou
pro napojení zavlažování fotbalového hřiště.
Na základě zaměření bude navržen sjezd z cesty do Stříbrnic a přístupová cesta k vrtu. Okolo
vrtu bude postaven ochranný přístřešek. Dále
by mělo dojít k vysazení stromů okolo vrtu. Jelikož celá akce vyplynula z havárie ventilu, tak
jsme zatím ve fázi vytváření projektu, jak by
mělo nově okolí vrtu vypadat. Vjezd a přístupovou cestu samozřejmě můžou ovlivnit stanoviska dotčených orgánů, policie a ředitelství silnic a
dálnic, které spravuje cestu do Stříbrnic.
Mezi další obcí neplánované akce patřila návštěva České inspekce životního prostředí. Kontrola
zjistila, že na pozemcích ve vlastnictví obce Vrchoslavice dochází k nakládání s biologicky rozložitelným materiálem a k nakládání s výkopovými zeminami. Konkrétně si prohlédli lokalitu Hliník u
Stříbrnic, kam byl uložen bioodpad z obce a tráva z fotbalového hřiště, místo za ohradou s ovečkami a hromadu zeminy za garážemi. Ke všem třem lokalitám měla inspekce výhrady. Po kontrole
obec obdržela Záznam o úkonech v rámci kontroly se soupisem dokladů k doložení, na čemž se v
těchto chvílích pracuje.
V době, kdy probíhá uzávěrka Obecního zpravodaje nemáme k dispozici závěry inspekce. Ty
obdržíme po doložení a vyhodnocení požadovaných dokladů. Z pohledu obce je škoda, že když
se někomu nelíbí způsob uložení zeminy nebo biiodpadu, řeší tento problém ohlášením na ČIŽP,
namísto aby přišel na obec nebo zastupitelstvo obce. Vždyť všem nám jde o stejnou věc. Aby obec
vzkvétala, neustále se zkrášlovala a rozvíjela, chovala se jako správný hospodář k majetku, který
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zdědí příští generace a měla dobrou pověst.
Hromadu hlíny využívala spousta občanů při rovnání terénu kolem svých staveb nebo naopak,
když potřebovali uložit přebytek z výkopů. Stejně jako si spousta občanů zvykla odvážet bio za
ovečky. V obcích s podobnou velikostí a počtem obyvatel stojí odvoz bioodpadu až 150 tisíc ročně,
které jsme dosud mohli využívat jinde. A na hlínu na terénní úpravy se přijdou lidé z okolních obcí
zeptat několikrát ročně. Nezbývá, než doufat, že závěry kontroly ČIŽP budou pro obec mírné.
Jelikož si letos připomínáme výročí 100 let od konce první světové války a vzniku Československa, tak chci poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli na oslavách v naší obci. Myslím, že se
oslavy se podařily a opět se ukázalo, že akce dělané dobrovolníky v našem „rodinném“ duchu jsou
na vysoké úrovni. Jmenovitě bych chtěl poděkovat Adéle Palíškové, Martině Fialkové, Jarce Kvasničkové, Lucii Kroupové, Františku Rieglovi a Lence Štarhové za jejich práci.
Závěrem chci ještě jednou poděkovat končícím zastupitelům za jejich práci pro obec. Všem novým přeji mnoho zdaru ku prospěchu Vrchoslavic. Všem občanům, kteří přišli k volbám děkuji za
účast, podporu a zájem a sledování veřejného žití. Všem občanům i čtenářům tohoto zpravodaje
přeji krásný adventní čas, pohodové vánoční svátky s Vašimi blízkými. A do nového roku vykročte
ve zdraví a tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce

Odhalení podmínku I.světové války

Výstava 100 let republiky

Poděkování
„Pozdrav a poděkuj radši dvakrát,“ slýchávala jsem od dětství. Teď přebírám štafetu po předchůdci
Tomáši Zmeškalovi, který na těchto místech pravidelně děkoval. Dnes vidím, Tome, neměls lehký
úkol. Jednoduše poděkovat není vůbec snadné. I když projdu vesnici křížem krážem, dům po domu,
všem poděkuju dvakrát, vždycky zapomenu na někoho důležitého, kdo si poděkování zaslouží.
Stála jsem před rozhodnutím, poděkovat obecně všem, kteří během roku přiložili ruku k dílu,
přispěli k chodu naší obce, zajišťovali pořádek v obci a okolí, kulturní, společenské a sportovní akce,
chod příspěvkových organizací, spolupráci spolků a elegantně se tak vyhnout riziku opomenutí
důležitého člověka. A tak vznikla první verze tohoto článku.
Pak ale zahlodal červík pochybnosti, jak tuto inovaci přijmou naši čtenáři. A tak jsem obsah
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článku o poděkování probrala s ženou o generaci zkušenější, věrnou čtenářkou Obecního zpravodaje, člověkem mně nejbližším. A ejhle, najednou jsem viděla svoje slova v úplně jiném světle. Když
člověk něco dělá, musí přijmou i riziko případné chyby. A tak tedy pokračuju v tradici a budu se
snažit vyjmenovat všechny, kteří si na tomto místě poděkování zaslouží.
Za obecní úřad děkuji partě našich obecních pracovníků, kam aktuálně patří Iveta Lukešová,
Marie Kroupová, Michal Bartlík a Petr Kourek vedenou Robertem Kypasem.
Za péči o obecní kapličku v Dlouhé Vsi paní Marii Kraváčkové, které výškové práce zabezpečuje
Karel Matoušek. Další„holkou pro všechno“ v Dlouhé Vsi je Oldřich Svačina a ve Vrchoslavicích Miroslav Černý. Naše jubilanty kromě stálic Aleny Králíkové a Blanky Hubené navštěvuje i Naďa Páclová,
ta má na starosti obecní knihovnu. Pořádek na místě posledního odpočinku zabezpečuje František Vozihnoj. O zeleň v ulici za hřbitovem, na Polničce a taky o ledovou plochu na požární nádrži
se stará Vítězslav Přikryl. Obecní archiv pilně doplňují fotografové Jirka Pinkas, Bohdan a Luděk
Sázelovi. Obecní zpravodaj dostáváte do schránek díky Martině Fialkové. S výsadbou nové zeleně
pomohli manželé Vránovi, Eliška a Hanka Sázelovy a Helena Zahradníková. Prostranství u zastávky
v Dlouhé Vsi kvete díky paní Wacykové. Další pomocníci z řad juniorů jsou Adam Řezáč, Alenka
Řezáčová a Kuba Handl, kteří ochotně pomohli se zálivkou zeleně u sokolovny, stejně jako manželé
Bojovi. Za trpělivost s mladou generací si zaslouží dík všechny ženy z MŠ a ZŠ. Kulturní akce v obci
fungují i díky spolupráci s ORION SVČ Němčice a ZUŠ Němčice. Sladké zakousnutí na kulturních a
společenských akcích mají na svědomí Alena Králíková, Zdeňka Palíšková, Jana Kovaříková, Marie
Kraváčková, Hanka Přikrylová a Štěpánka Svačinová. Zázemí pro zpívání u stromečku tradičně zabezpečuje rodina Cäsarova. Čekání na Mikuláše letos bylo programově zvládla Martina Bačková.
Běh osvobození by se neobešel bez Libora Sedláčka. Farská zahrada by na hody neoživla bez Lucie
Špačkové. Úsměv zdarma nám ke zboží přibalují prodavačky v obchodě Hruška.
V neposlední řadě nesmím zapomenout na své nejbližší spolupracovníky, zastupitele obce,
starostu Dušana Svozílka a hospodářku Jarku Kvasničkovou. Velký dík patří členům všech spolků, ať
našim hasičům za pomoc při zabezpečování jakékoli akce, nebo myslivcům, sokolům i fotbalistům
za sportovní, společenské a kulturní akce v našíobci. Všechny, na které jsem zapomněla doufám, že
během vánočních svátků potkám a opomenutí napravím.
Všem občanům přeju klidné a požehnané svátky, do nového roku hlavně zdraví a stálý úsměv
na tváři.
Adéla Palíšková
místostarostka

Návrh rozpočtu obce 2019
Příjmy celkem
paragraf položka

název
třída 1 Daňové příjmy

1111 daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk. Požitků
1112 daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
1113 Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Občasník obce Vrchoslavice

11 462 648 10 528 500
částka

částka

7 542 492

8 957 500

1 666 751

2 000 000

28 637

50 000

158 155

170 000
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1121 Daň zpříjmu právnických osob

1 336 141

1 730 000

74 290

150 000

1211 Daň z přidané hodnoty

3 500 056

4 000 000

1334 Odvod za odněntí půdy

78 423

0

262 304

280 000

1341 Poplatek ze psů

6 550

6 500

1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

1 000

1 000

1361 Správní poplatky

4 780

5 000

44 923

60 000

380 482

505 000

1 563 825

153 000

70 887

0

112 200

123 000

1 086 738

30 000

294 000

0

1 406 731

1 418 000

768

38 000

31 560

0

1122 Daň z příjmu právnických osob za obce

1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

138x Odvod z loterií
1511 Daň z nemovitostí
Tř. 4 Dotace
4111 Dotace na volby
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního
4112
vztahu
4116 Neinv. dotace
4xxx

Dotace
Tř. 2 Nedaňové příjmy

6

1019

Příjmy z pronájmu pozemků

2219

Pozemní komunikace

2321

Stočné

446 438

450 000

3319

Kultura

2 980

21 000

3349

Inzerce ve zpravodaji

0

5 000

3412

Zamlýní

2 840

3 000

3421

Zájmová činnost a rekreace - děti

3 110

5 000

3429

Ostatní zájmová činnost

12 605

5 000

3612

Bytové hospodářství

293 632

324 000

3613

Nebytové hospodářství

127 841

168 000

3632

Pohřebnictví

4 913

7 000

3639

Komunální služby

19 873

10 000
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3722

Komunální odpady

5 748

4 000

3723

Odpady

3 000

0

3725

Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)

88 630

70 000

3745

Péče o vzhled obce

600

1 000

5512

Požární ochrana

7 355

0

6171

Příjmy z poskytování služeb- kopírování, tisk ..

661

1 000

6310

Příjmy z podílu na zisku a dividend

77 677

30 000

6330

Fondy

276 000

276 000

6409

Ostatní příjem

500

0

949 600

0

Tř. 3

Prodej majetku

3639

prodej MU

20 000

0

6409

Prodej Akcií

929 600

0

-1 356 061

0

-210 213

1 250 008

0

-1 000 000

-1 145 848

-250 008

9 684 393

10 528 500

Financování celkem
8115

Financování převod z minulých let

8115

Převod do příštího roku

8124

Splátky půjček

Výdaje celkem
paragraf položka název
paragraf

tř. 5

název

částka

částka

9 684 393

10 528 500

221x

Pozemní komunikace

72 536

1 720 000

2221

Dopravní obslužnost

42 700

50 000

2321

Odvádění a čištění odpadních vod

584 383

904 000

2341

Vrt

94 763

10 000

3113

Školy

810 062

830 000

3314

Činnosti knihovnické

12 382

15 000

3319

Ostatní záležitosti kultury

499 432

270 000
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3326

Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.

583 450

10 000

3341

Rozhlas a televize

0

10 000

3349

Zpravodaj

23 535

23 000

3399

Ostatní činnosti – SPOZ

19 819

13 000

3412

Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)

412 055

53 000

3419

Příspěvky spolkům - sport

200 000

200 000

3421

Využití vol.času dětí a mládeže

26 572

20 000

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

22 363

20 000

3612

Bytové hospodářství

129 000

390 000

3613

Nebytové hospodářství

40 827

54 000

3631

Veřejné osvětlení

329 430

1 130 000

3632

Pohřebnictví

8 693

55 000

3639

Komunální služby

2 123 468

957 200

3721

Nakládání s nebezpečnými odpady

4 614

20 000

3722

Nakládání s komunálním odpadem

220 036

330 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

82 589

300 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

892 332

536 311

4xxx

Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým

43 072

80 000

5512

Požární ochrana

144 632

100 000

5212

Ochrana obyvatelstva – rezerva

5 000

5 000

6112

Zastupitelstvo obce

980 716

1 000 000

6118

Volby

49 251

0

6171

Činnost místní správy

694 283

861 000

6310

Obecné příjmy z fin.operací

52 226

55 000

6320

Pojištění obce

13 250

38 500

6330

fondy

276 000

276 000

6399

Platby daní a poplatků

74 290

150 000

6402

Finanční vypořádání

14 357

14 386

6409

Transfery veř. rozpočtům (MRG)

102 275

28 103
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Jednání zastupitelstva obce
Od uzávěrky minulého zpravodaje proběhlo zastupitelstvo pouze 1. 11. 2017
ZO schválilo volbu starosty veřejným hlasováním.
ZO schválilo UVOLNĚNÝ výkon funkce starosty obce Vrchoslavice, pro volební období 2018-2022.
ZO zvolilo pro volební období 2018-2022 uvolněným starostou Ing. Dušana Svozílka.
ZO schválilo volbu místostarosty veřejným hlasováním.
ZO zvolilo neuvolněnou místostarostkou Ing. Adélu Palíškovou.
ZO schválilo tříčlenný finanční a tříčlenný kontrolní výbor.
ZO schválilo Finanční výbor -Předseda - František Coufalík, členové- Pavel Horák, Mgr. Dominik
Vlč. Kontrolní výbor – předseda - Antonín Bartošík, členové - Jan Zimen, Jakub Zahradník
ZO stanovilo měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto: místostarosta odměna ve výši 60% z maximální částky dané zákonem
ZO schválilo výjimku z počtu dětí v MŠ na 25 dětí na školní rok 2018/2019.
ZO vzalo na vědomí informaci o dílčím hospodaření obce
ZO schválilo kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 9 a č. 10.
ZO bere na vědomí oblastí kompetencí a odpovědnosti místostarosty obce Vrchoslavice
ZO pověřuje starostu obce k zahájení jednání vedoucího možnému k odkupu nemovitostí:
- podíl ¾ pozemku parc. č. 552, jehož součástí je stavba č. p. 29, k. ú. Vrchoslavice (bývalé Bělaškovo) - pozemek parc. č. 591 a pozemek parc. č. 590, jehož součástí je stavba č. p. 63, k. ú. (bývalé
Župkovo), Vrchoslavice- pozemek parc. č. 391 a pozemek parc. č. 390, jehož součástí je stavba č.
p. 35 (bývalé Kocurovo). Dále o zjištění informací o dalších objektech, u nichž to starosta uzná
za vhodné, které se objeví v následujících letech a mohly by sloužit k pobytu nepřizpůsobivých
osob a ohrožení veřejného pořádku v obci. Tyto informace starosta předloží ZO obce k projednání.
ZO pověřuje starostu obce k zjištění nejhorších úseků chodníků a zpevněných ploch a případě
možností financování z rozpočtu obce a v rámci pravomocí starosty, zajistit opravu.
Další jednání zastupitelstva obce proběhne během prosince, je nutné schválit rozpočet na příští
rok. S jeho návrhem se můžete seznámit na dalších stránkách zpravodaje. Součástí rozpočtu je
kalkulace stočného a ceny za odvoz odpadů. Zastupitelstvu bude předložen návrh na zachování
cen platných v roce 2018.

Škola
Vážení čtenáři,
školní rok 2018/19 byl slavnostně zahájen za přítomnosti starosty a rodičů prvňáčků. Do prvního ročníku nastoupilo 6 žáků. V tomto roce nedošlo ke změně organizace školy. Škola zůstala
dvojtřídní se spojenými ročníky 1.+ 2. ročník v jedné třídě, 3.+ 4. ročník ve druhé třídě.
Počty žáků: 1. ročník 6, 2. ročník 4, 3. ročník 6, 4. ročník 11 žáků. Celkem 27 žáků.
Žáci mohou ve škole pracovat v kroužcích, které si vybrali jako mimoškolní činnost. Je to AngObčasník obce Vrchoslavice
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ličtina/ 5 ž/ a Šikovné ruce /3 ž/. Kroužky jsou vedeny pod hlavičkou ORION- Střediska volného
času Němčice n/H.
Poděkování - všem pracovníkům naší organizace - ZŠ, MŠ a ŠJ za svědomitou práci a iniciativu,
pěkný vztah k dětem a žákům
-

-

rodičům - za vstřícnost a kladnou spolupráci na výchově a vzdělávání
zřizovateli - za výbornou spolupráci, zajišťování oprav drobného i většího rozsahu, dále pak
za finanční podporu včetně příspěvků na žáky školy /na školní potřeby- vánoční balíček
1.000,-Kč a příspěvek na ŠvP v hodnotě 1.000,-Kč na žáka/
zaměstnancům OÚ za péči o okolí školy, sekání trávy, řešení drobných oprav a sběr papíru
vedení a pracovníkům ORION Střediska volného času v Němčicích - za spolupráci na Mikulášské besídce
ZUŠ v Němčicích za spolupráci.

Každý rok na tomto místě vyslovuji našim žákům pochvalu za chování. Je tomu tak i letos. Máme
skvělé žáky, kteří se chovají slušně nejen ve škole, ale jsou chváleni za pěkné chování i na akcích,
kterých se jako škola zúčastňujeme. Pochvalu jsme dostali i od p. šéfredaktora p. Vysloužila, který
přišel vyfotit naše prvňáčky a napsal o nás pár pěkných vět do Prostějovského deníku. Ke slušnému chování žáků přispívá rodinné prostředí naší školy, přátelský přístup učitelek, vychovatelky i
pracovníků školy a v neposlední řadě i správná výchova ve vašich rodinách - milí rodiče. A za to
vám, vážení rodiče, patří velký dík. Nedílnou součástí školy je školní družina.
Kromě volnočasových her a sportovních aktivit vykonávali děti ve ŠD i pracovní činnosti: vyrobili dárky ke Dni žen a Dni matek. Svými výtvarnými pracemi zdobí interiér školy. Dramatické
schopnosti ukázali na besídce ke Dni matek a na Rozsvícení vánočního stromku. Vzdělávali se
na interaktivní tabuli a vyplňovali pracovní listy s dopravní tematikou, ochrannou člověka za
mimořádných událostí, prevencí proti úrazům, zdravím a hygienou člověka, recyklací a ekologií. Na školní a farské zahradě jsme společně zasadili za pomoci pana starosty a obecních
pracovníků dvě lípy.
Co nás nyní ve škole ještě čeká do konce kalendářního roku?
Vánoční besídka s programem: u ozdobeného stromečku si žáci předají dárečky, dostanou dárek
financovaný OÚ, zazpíváme koledy a
popřejeme si pěkné vánoční prázdniny.
Pak - vás všechny srdečně zveme do
kostela dne 25. 12. 2018 v 18:00 hodin,
kde žáci opět po roce vystoupí s programem, který připravila p. E. Marečková.
Vážení čtenáři,
přeji vám za celý kolektiv: radostné
prožití Vánočních svátků, hodně zdraví
a pohody v novém roce 2019 .
Mgr. Ilona Vašinová, ředitelka školy
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Děti prvního a druhého ročníku

Kdo to ví, odpoví . A předtím se přihlásí…
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Knihovna
Máme tady Vánoce a letos poprvé s překvapením. Naše knihovna si pro vás připravila dárek v podobě knižní nadílky. Není to nadílka jen tak ledajaká. Jsou to knihy, které se už několik
týdnů drží na prvních příčkách čtenářských žebříčků.
Některé vám krátce představím :
Zlodějka knih (Markus Zusak )
Australský autor napsal silný, zajímavý a neobyčejně čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil
Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný divák , s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou.
Má všechny předpoklady pro to, být svědkem a vypravěčem. Ale příběh Liesel Memingerové
je tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a
úlevu z konců.
Zusakova kniha se vydává na smutná místa, rozhodně ale není skličující. Kniha se stala záhy
po svém vydání mezinárodním bestselerem.
Vypravěčka (Jodi Picoultová )
Sage pochází z rodiny s židovskými kořeny a její babička přežila holocaust. Ona sama se
snaží vyrovnat s jiným traumatem – se smrtí matky. Na skupinové terapii se seznamuje s devadesátníkem Josefem Weberem. Při jednom z jejich rozhovorů ji tento muž, kterého si všichni v
jeho okolí váží a mají ho rádi, požádá, aby mu pomohla spáchat sebevraždu. Tíží ho svědomí,
přirozenou smrtí se mu však zemřít nedaří. Aby Sage přesvědčil, vzpomíná na své působení v
SS i v koncentračních táborech. Po dlouhém zvažování Sage kontaktuje úřad pro vyšetřování
nacistických zločinů a podaří se jí přesvědčit babičku, aby jí i ona vyprávěla o svém mládí. Zděšeně naslouchá, co všechno zažila v polském ghetu, v Osvětimi i později na útěku. Je možné,
že se s Josefem Weberem setkala a může ho usvědčit ? A kdyby Sage vyhověla přání starého
muže – byla by to vražda nebo vykonání spravedlnosti na tyranovi ?
Jsou světla, která nevidíme (Anthony Doerr)
Marie – Laure žije se svým otcem v Paříži nedaleko Muzea přírodní historie. Její otec má na
starosti tisíce zámků v budově muzea. V šesti letech Marie – Laure oslepne a otec jí postaví dokonalý model jejich čtvrti, aby si mohla ulice vštípit do paměti a byla schopná najít cestu domů.
O šest let později Paříž obsadí nacisté a otec s dcerou prchají do opevněného městečka
Saint – Malo, kde žije ve vysokém domě u moře Mariin samotářský prastrýc. Odvážejí s sebou
nejspíš nejcennější a současně nejnebezpečnější klenot z muzejní sbírky …
Tatér z Osvětimi (Heather Morris)
Kniha vznikla podle skutečného příběhu, jenž souvisí s jedním z nejznámějších příběhů
holocaustu – čísly, která měli vězňové vytetována na předloktí. Když se slovenský žid Lale Sokolov stal v tom strašlivém místě tatérem a musel označovat své spoluvězně čísly vyvedenými
nesmazatelným inkoustem, využil svou nepatrnou volnost k činům.
Díky své práci mohl vyměňovat šperky a peníze z majetku zavražděných židů za jídlo, které
pomáhalo ostatní vězně držet naživu. Kdyby byl dopaden, čekala by ho jistá smrt. Za své přežití
mu vděčí mnozí...
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Všechny tyto knihy spojuje nelehké a bolestivé téma – válka. Nejsou to knihy veselé, ale ani
nijak depresivní a ponuré. Jsou to knihy, které by měl přečíst každý, abychom si uvědomili, o
kolik jsou naše současné životy lehčí a šťastnější.
Pro ty, co by jim přece jen připadala četba těchto knih příliš skličující mám v záloze dvě
novinky z české produkce a zatím poslední díl oblíbené severské krimi:
Veselí (Radka Třeštíková)
Nejlepší víkend (Patrik Hartl)
Lazar (Lars Kepler)
Na závěr bych vás chtěla srdečně pozvat na 10. února 2019, kdy pro všechny soutěžení
chtivé chystáme další Labyrint, tentokrát cestopisný. A nemusíte se vůbec bát, nebude to školní zkoušení, ale velice zajímavá jízda, mimo jiné po místech, kde se natáčely notoricky známé
a oblíbené filmy.
Těším se na vás v knihovně i na Labyrintu a přeji krásné Vánoce plné klidu pohody a splněných přání …
A pamatujte – Vánoce, to není jen datum. Je to stav mysli.
Naďa Páclová, knihovnice

SERIÁL: Lidé, jak je možná (ne)znáte… Adéla Palíšková
Seriál „Lidé, jak je možná neznáte…“ skončil. Na těchto stránkách jste si mohli přečíst odpovědi
na deset stejných otázek od starosty Dušana Svozílka, místostarosty Tomáše Zmeškala a zastupitelů: Vladimíra Rubana. Antonína Bartošíka, Oty Honse, Evy Baškové, Marka Řezáče, Daniela Svačiny,
Jana Zimena, Františka Ličky a Františka Škrabala. Třešničkou na dortu byl rozhovor s hospodářkou
Jaroslavou Kvasničkovou.
V nejlepším se má sice přestat. Jenže těm, které jsem otázkami trápila, kteří si lámali hlavu jak
odpovědět, chybí ještě jeden díl, rozhovor s tazatelkou. Dlužím jim to a tak dnes usedám, abych sepsala nejen otázky ale i odpovědi, ve skutečně posledním díle seriálu Lidé, jak je možná (ne) znáte.
Ohlížím se, pročítám předchozích dvanácz rozhovorů a na té druhé straně si připadám nepatřičně. Co o sobě říct? Sebestředně si myslím, že mě přece všichni znají. Jak moje špatné stránky,
kterých jako každý hříšník mám požehnaně, tak i to za co si mě váží
a proč mi věří. Dělat se lepším před druhými je přirozená vlastnost
všech lidí. Ale zkuste si to napsat sami o sobě! Moc to nejde, že…
Adéla Palíšková, 45 let, místostarostka obce si odpovídá na
deset otázek:
Co Tě na práci zastupitelky nejvíc baví?
AP: Dostala jsem do vínku vzácnou věc. Možná je to jenom štěstí,
možná náhoda ale ať jsem v životě dělala nebo dělám cokoli, vždycky mě to baví. To je obrovský dar.
A při práci pro obec to skutečně musí hlavně bavit. Ať už je to sbírání materiálů pro zápis do kroniky, skládání Obecního zpravodaje,
Občasník obce Vrchoslavice
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práce ve sboru pro občanské záležitosti, nebo kulturní komisi. Dělá mi radost vidět spokojené lidi.
Ten příjemný pocit, když se lidé baví, usmívají a vypadají spokojeně je nepopsatelný. Dá se přirovnat snad jen k pocitu střelce vítězné penalty rozhodujícího fotbalového zápasu. A ti, kteří nejsou
spokojení, jsou pro mě ještě důležitější. Ukazují pohled z druhé strany, který bych bez jejich náhledu ani neviděla.
Co Ti na té práci vadí?
AP: Nejvíc mi vadí, že každý rok je kratší a kratší. Čas běží stále rychleji, je ho pořád méně a méně,
dokonce i sil ubývá, ale pořád přichází laviny nápadů, které už nemám kapacitu realizovat. Tak kdyby mi s tím někdo uměl pomoct, kde vzít víc času na věci které mě baví, budu za to moc vděčná.
Máš nějaký životní vzor?
AP: Napadají mě samé mužské vzory... Často se snažím na životní situace, vzniklé problémy
nebo události dívat očima svého tatínka. Zkouším si třeba přečíst po sobě článek jeho očima. Hodně mi jeho pohled obrušuje ostrost slov, často mám dokonce pocit, že mi některé formulace přímo
diktuje. Kdybych ale měla hledat vzor z našeho krásného ženského světa, kterému bych se ráda
alespoň kousek přiblížila, pak je to nedostižná Dana Rubanová. Empatická, vzdělaná a stále se vzdělávající, vždy mile naladěná žena, milující manželka a matka sedmi nádherných dětí. Její klid mysli i
duše je inspirující a přála bych každému ji aspoň jednou za týden potkat.
Kdo Tě v poslední době překvapil a čím?
AP: Kdybych mohla zmínit zvíře, tak náš notorický psí útěkář Ťapík. Při posledních dvou vycházkách, když dostal volnost z vodítka se poslušně vrátil a nebyl z toho okružní běh po vesnici. Tak za
to mu děkuju a snad takových překvapení bude víc a víc.
Nejoblíbenější místo v ČR?
AP: Když jsem v devadesátých letech pobývala v Anglii, těšila jsem se že až se vrátím, sednu na
kolo, projedu Dlouhou Vsí, Vitčicemi a Srbcemi a na křižovatce cest na Dřínov a Pavlovice se zastavím. To, co se mi najednou rozlije v hrudi při pohledu z tohoto místa, toho se nejde nabažit. Údolí
Hané, lemované stromovím, vysílače Kojál a Dobrochov, Svatý Kopeček, Moravská brána, Helfštýn,
Hostýnské vrchy - to jsou ty „naše“ Hanácké jistoty. Tak to asi bude to nejoblíbenější místo v České
republice.
Nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
AP: Místo za naší zahradou, u kříže pod lípou zasázenou mým dědou Antonínem Sázelem u
oveček mi už „sebral“ starosta. Ale já mám stejně nejraději procházky po hřbitově. Uklidňuje mě
chodit mezi hroby, číst si pořád dokola jména sousedů, příbuzných a známých. Představuju si, jak
jsem byla stará, když odešli z tohoto světa, dopočítávám kolik jim bylo let nebo jak dlouho byli bez
partnera. Sleduju jak, se v rodinách dědila křestní jména, prohlížím fotky a hledám podobnost s jejich potomky… Co je ale na procházkách po hřbitově úplně nejlepší jsou čichové, sluchové a hmatové vzpomínky. Když procházím okolo hrobu Vránových ucítím vůni cigára pantáty Vrány, který
stával ve vratech čp. 6. Zavzpomínám na paňmámu Sedláčkovou, která svým vysokým hlasem oslovovala moji babičku Sázelko a přestože mezi nimi byl věkový rozdíl jen jeden rok, tak si celý život vykaly. Uslyším laskavý hlas paní Kellerové jak vzpomíná na svého strýčka faráře Kroupu. Vybaví se mi
robustní dámské kolo paní Vlasty Králíkové, které měkce hloubilo stopu v prachu polničky cestou
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do řepy. U hrobu kovářského mistra
Jáška mi v uších zazní údery kladiva na kovadlinu v kovárně ve dvoře.
Dokonalá chuť vanilkových rohlíčků
podle rodinného receptu stařenky
Poledníkové mi spolehlivě přivodí
tsunami slin, když zavzpomínám na
Fandu Zdráhalovou. A pomněnkové
náušnice nosila školnice Emílie Marečkova snad jenom proto, abych na
ně nikdy nezapomněla. Taková procházka po hřbitově je lepší než film
ověšený Oskary, než poutavý román
nebo návštěva koncertu. Můžu si ji
dopřát kdykoli a může trvat tak dlouho, jak chci.
Nejoblíbenější kniha nebo film?
AP: Všichni máme knížky, které ovlivnily naše dětství. Mezi jednu z nich patří příběhy Astrid
Lingrenové Děti z Bullerbynu. Teď v dospělosti mám často při čtení knížky pocit, že to je ta pravá
knížka, kterou bych mohla označit za nejoblíbenější. Pak ji ale přebije další autor jiným tématem a
mám další NEJ knihu. Dvě knížky ale v paměti zůstávají stále a můžu je kdykoli otevřít na libovolné
stránce. Příběh plný humoru a životního moudra od Zdeňka Jirotky „Saturnin“. A pak „Modlitba pro
Owena Meanihy“ od Johna Irwinga.
A film? Všechny z autorské dílny Svěrák – Smoljak. Jejich laskavý humor a zdravý pohled na svět
mi pomáhají každý den.
Kdybys dostala jeden den v životě „navíc“, s kým bys ho strávila?
AP: Moji vrstevníci asi čekali, že bych tento den strávila nejraději s Miroslavem Žbirkou (pro
mladší čtenáře: od dětství oblíbený zpěvák, vítěz ankety Zlatý slavík 1982). Ale zkusím trochu vážně.
Napadá mě zástup lidí, se kterými by mi bylo dobře. Ale možná by mi víc otevřelo oči, posunulo
nebo obohatilo strávit jeden den s někým, kdo není moje krevní skupina. S kým se názorově rozcházím, občas mě štve nebo kdo mě nemá rád.
Protože den navíc je naštěstí fikce, nikdy ho od nikoho nedostanu, zůstanu asi u toho Miroslava
Žbirky.
V čem vidíš smysl života?
AP: V dětech.
Jaké máš životní krédo?
AP: Co nechceš, aby Ti nečinili druzí, nečiň jim také. To učil dědeček Palíšek mého tatínka, ten to
opakoval mě a já mám špatné svědomí, že tuto větu doma málo říkám…
Děkuji, že jste dočetli až sem. Zda bude modifikace seriálu pokračovat i dalších letech,
záleží tak trochu i na Vás, čtenářích. Redakční rada bude ráda za každou inspiraci či nápad,
jak osvěžit stránky našeho zpravodaje.
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Obec přátelská seniorům
Rok se s rokem sešel a Vrchoslavice slaví
další prestižní ocenění. Po loňském vítězství
v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,
se nám letos podařilo uspět a získat ocenění
Obec přátelská seniorům.
Po loňském prvenství v soutěži Obec přátelská rodině, jsme se podle pravidel do stejné kategorie přihlásit nemohli. Zvolili jsme
tak Obec přátelskou seniorům a podařilo se
nám opět, v kategorii obcí do tisíce obyvatel, zvítězit.
Soutěž Obec přátelská rodině vznikla před devíti lety jako nástroj sloužící k motivaci
obcí k rozvoji prorodinných aktivit. Je vyhlašovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Díky zkušenostem z předchozích let jsme věděli do čeho jdeme. S vítězstvím je spojena
i dotace ve výši půl milionu korun. Už ve fázi zpracování žádosti jsme měli jasno, na co bychom chtěli peníze použít. A tak na plesech, divadelních představeních, schůzích, obecních posezeních či jiných akcích můžeme využít dvě stě čtyřicet nových židlí s podsedáky
a pětačtyřicet stolů s ubrusy. Pokračujeme s digitalizací kronik, děti ze základní a mateřské
školy už vystupují ve slušivých krojích.
To, že jsme se už podruhé v pořadí umístili na prvním místě je hlavně díky práci dobrovolníků. Právě to, kolik aktivit lidé dokážou sami pro sebe, bez nároku na odměnu či
vděčnost vytvořit a po léta udržet byl pro ministerské úředníky ten nejpádnější argument
pro udělení ocenění.
Letos poprvé se oceňovalo i druhé a třetí místo. Na pomyslné stříbrné příčce skončila
obec Dubičné z Českobudějovicka a třetí skončil Kamýk nad Vltavou.
AdPa

Královny květin - růže
„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže,“ řekl italský básník Dante Alighieri.
Proč si růže získaly tak velikou oblibu? Příčin je mnoho. Patří mezi ně malá náročnost a velká
přizpůsobivost rozmanitým přírodním podmínkám, mnohotvárnost velikosti, výšky a růstu druhů i odrůd. Růže mají široké použití, malé nároky na ošetřování, dlouhý věk, a především úžasné
vlastnosti květů. Ladnost tvaru květů, barevnost, bohatost, vůně a trvanlivost. Ale také opakované kvetení během vegetace, možnost rychlení, pěstování na záhonech i v květináčích, použití do
kytic i do váz a mnoho dalších předností.
Růže nechybí skoro v žádné zahradě. Byly a jsou součástí našich vesnic. Proto jsme v parčíku u sv. Floriánka v listopadu vysadili 84 nových růží odrůdy Buchlovská fialová a Madame Bell.
Obě odrůdy kvetou opakovaně. Madame Bell je historická růže z druhu portlantských růží, má
výborné zdraví a nádhernou omamnou vůni. Díky kompaktnímu růstu bude po zapojení tvořit
bohaté záhony.
Obě odrůdy jsou naroubované na šípku ze zámeckého zahradnictví v Miloticích. Ano je to
ten zámek, kde dělá kastelána autor bestselleru Deník kastelána a série humorných knih o aris16
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tokratce, Evžen Boček. V areálu zámeckého parku je zahradnictví, zaměřené především na pěstování okrasných rostlin. Díky kvalitní podnoži z Milotic se odolnost těchto růží ještě zvyšuje.
Některé růže vysázené u Floriánka v roce 2014 vymrzly. Zbylé růže si rozebrali občané pro své
zahrádky. Pokud během zimy a holomrazů neuschnou, můžou dál dělat radost.
Záhon růží u hřbitova
Přes letošní velmi suchý rok se na nám podzim růže odrůdy Schwarze Madona odvděčily
překrásnými bohatými květy.
Růže této čajové odrůdy kvete opakovaně. Největší popularitu získala díky tmavě rudé barvě
květů se sametovým nádechem. Poupata Černé Madonny jsou krásně sametová, mají nádherně
pravidelně uspořádané květní plátky, které se jakoby roztočí z úzké spirály do skutečně ušlechtilého květu. Ten je obrovský, v průměru 11 cm, vhodný do vázy, voní slabě. Dále vytváří kontrast
mezi matně sametovými květy a lesklými listy.
Jak zazimovat růže
„Zásada je, před zimou co nejméně zásahů do dřeva,“ říká zahradnice Helena Zahradníková
z ovocné školky Litenčice. A co si myslí odbornice o odstřihávání květů a šípků po prvních mrazech? „Není krásnější pohled, než na jinovatkou obalenou růži. Proč ji dávat pryč, když nám může
celou zimu připomínat vůni loňského léta,“ obhajuje zahradnice svoji zásadu co nejméně stříhat
růžové keře před zimou. Každý řez rostlinu oslabí. Díky klimatickým změnám, letním suchům,
holomrazům je pro růži důležité přezimovat v co nejlepší kondici.
AdPa

Kroje v naší obci
Jistě jste si všimli, že děti z naší školy, pod vedením Evy
Marečkové vystoupily u příležitosti stého výročí vzniku republiky u sokolovny v novém oblečení.
Díky financím z dotace Obec přátelská seniorům jsme
pro účely podobných kulturních akcí pořídili pro děti Hanácké pracovní kroje.
Jak to všechno začalo? Pátráním po původních krojích,
které nosila děvčata v minulém století v naší obci. Podle
vyprávění paní Oldřišky Svozilkové a její starých fotografií
jsme získali představu o dětských krojích. Děkujeme jí za
inspiraci, povídání a zapůjčení fotek. Bohužel není známo,
že by se nějaký původní kroj dochoval. Cena nového kroje
dosahuje astronomických výšek. Proto jsme se inspirovali
ve Vřesovicích, Pivíně či sousedních Mořicích, kde kromě
tradičních krojů mají i kroje tzv. pracovní.
Pod dohledem odborného garanta paní Marie Vojtkové z Hrušky, vyrobila pracovní kroje Kateřina Majerová.
Paní Vojtková slíbila, že pro vydání některého z příštích
zpravodajů podá zasvěcený výklad o jednotlivých součástech kroje, významu použitých barev, květinových motivů
a způsobu jeho oblékání.
AdPa
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
rok 2018 se blíží ke konci. Dovolte, abychom Vás seznámili s naší činností v posledních měsících.
Závodní tým mužů sezónu opět zakončil účastí na největších závodech v České republice.
Bohužel tak jak loni (snad se to nestane tradicí) skončil útok neplatným pokusem. Našemu
proudaři se nedařilo již od výstřelu. Po velkém zdržení na základně a vyklouznutí klubka hadice
bylo soutěžícím i divákům jasné, že tento útok nedopadne dobře. Jak řekl i sám komentátor
„Byla to past vedle pasti“. Letošní sezóna byla bohužel méně vydařená jak ta loňská. V MHJ okr.
Přerov nás letos čekalo bohužel až 5. místo(z 28 týmů). Věříme, že snaha a píle pro další sezónu
bude o to větší, aby opět plameňáci z Vrchoslavic, stáli na bedně. Děkujeme všem našim sponzorům a především zastupitelům naší obce, že nás v naší činnosti podporují. Věříme, že již tak
skvělá spolupráce bude pokračovat i nadále.
Na hody se na náměstí u kostela sv. Michala opět vařil guláš. Letos nejen, že soutěžilo více
týmů, ale hlavně přišlo a přijelo i více ochutnávačů. Proto Vás můžeme ujistit, že i na příští rok
v tomto voňavém hodovém dni budeme pokračovat.
Neděle patřila fotbalu. Proběhlo utkání, které vešlo do dějin Vrchoslavic. Šmatla tým vs
SDH Vrchoslavice. V základním čase utkání měli jasnou převahu hasiči, kteří především díky
nižšímu věkovému i váhovému průměru, byli na hřišti obratnější. Pak, ale promluvila zkušenost. Kdy na penalty Šmatla tým jasně překopal naše mladé a nezkušené hráče. Hecování na
hřišti se nám natolik líbilo, že 29. 12. proběhne v sokolovně Vánoční odveta ve florbale. Všichni
fanoušci jsou srdečně zváni.
Po hodech jsme se vrhli na každoroční sběr železa a elektoroodpadu. Děkujeme všem občanům, kteří nás touhle formou podpořili. Velmi si toho vážíme.
25. 12. proběhne v naší sokolovně ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA se skupinou RELAX THERAPY a FARAO. Věříme, že se za námi přijdete pobavit.
Z činnosti mladých hasičů:
Naši mladí hasiči ukončily sezonu v Nezamyslicích prvním místem. V listopadu pak proběhlo ukončení sezony s video ukázkou celé sezóny, odkaz na webových stránkách SDH. Bylo
předáno také poděkování našim nejstarší, kteří končí v dětech a postupují do dospělých tak ať
se jim daří.
Z činnosti JPO:
Letos
připravenost našich hasičů
prověřilo celkem 7 výjezdů z toho 2 taktická
cvičení. Výjezdy byli
nejrůznější od požárů
až po pomoc zraněným osobám. Opět se
prověřila odbornost a
připravenost našeho
požárního sboru na
18
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výbornou. V rámci dotace z Olomouckého kraje s podporou obce Vrchoslavice, byly doplněny
třívrstvé obleky. Děkujeme za spolupráci, které si
velmi vážíme.
Děkujeme všem členům, fanouškům příznivcům i sponzorům, za báječný rok 2018. Do roku
2019 přejeme mnoho úspěchů a těšíme se, že se
budeme opět potkávat na našich společných akcích. Rok 2019 pro nás bude výjimečný hlavně tím,
že oslavíme krásné jubileum a to 95. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Vrchoslavicích.
Členové SDH Vrchoslavice
Plán akcí na 1. pololetí roku 2019:
5. 1. Výroční valná hromada sboru
2. 2. Valná hromada okrsku
16. 2. Vepřové hody
2. 3. Hasičský ples
11. 5. O pohár starosty SDH 8:00
11. 5. Memoriál Vladimíra Novotného
14. 6. Vrchoslavská pohárovka (noční soutěž)

TJ Sokol
Noc sokoloven
Česká obec sokolská letos již po čtvrté uspořádala celorepublikovou akci Noc sokoloven.
Hlavní myšlenkou letošní akce bylo strávit v sokolovně večer či celou noc s tím, že sokolovna je otevřená nejen členům Sokola.
Naše TJ Sokol se do akce zapojila sportovními aktivitami na Zamlýní a sokolovně, kde se pak
taky nocovalo. V pátek 21. září se sešlo šestnáct dětí ve věku do 12ti let. Nejmladšímu nocležníkovi, Míšovi Svačinovi, byly čtyři roky. Teplé odpoledne jsem využili k aktivitám ve sportovním areálu
Zamlýní, večer si děti užily sportovní nářadí v sokolovně.
Za pomoc při soutěžích
si poděkování zaslouží Dáša
a Tomáš Cäsarovým a Ivě Balákové za noční hlídání dětí.
Na usnutí nesměla chybět
pohádka.
Těším se, že příští si rok
zase Noc sokoloven zopakujeme.
Broňa Žáčková, cvičitelka

Občasník obce Vrchoslavice
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Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946
Vážení spoluobčané,
působení a dění naší tělocvičné jednoty bylo v tomto roce velmi rozmanité, v některých oblastech se dařilo více, v jiných méně, což samozřejmě vyvolalo určité zklamání. Ale
pojďme postupně.
V rámci hlavní sportovní činnosti naše mužstvo v uplynulé sezoně 2017/2018 v krajské
soutěži (I. B třídy, skupiny A) obsadilo v konečném součtu 13. místo ze 14 mužstev s celkovým počtem 26 bodů a skórem 56 : 67, což znamenalo sestup do okresní soutěže – okresního přeboru. K tomuto umístění do jisté míry přispěla značná marodka a také pracovní
vytížení hráčů, což se projevovalo jejich nízkou účastí na trénincích a následně také při
mistrovských utkáních. Výsledkem toho přirozeně bylo, že se mužstvu nedařilo jak herně,
tak hlavně v situacích při proměňování vyložených brankových příležitostí.
V současnosti rozehraná sezóna 2018/2019 je právě ve své polovině a naše mužstvo se
po podzimní části nachází na 2. místě s celkovým počtem 30 bodů a skórem 43 : 14. Tato
pozice nás samozřejmě těší. Máme nyní před sebou zimní přípravu a celou jarní polovinu
soutěže na to, abychom herně uspěli a pokusili se o návrat do krajské soutěže.
Současné složení našeho týmu je následující: hráčský kádr tvoří - Jurčík Marian, Klesnil
Tomáš, Tomek Michal, Trávníček Josef, Coufalík Tomáš, Holub Aleš, Hradil Michal, Kankovský Petr, Ruber Martin, Horák Pavel, Jurčík René, Fialka Ladislav, Přecechtěl Oldřich, Machálek Jan, Hradil Tomáš, Konupka Lukáš, Dostál Martin, Dostál Ondra, Martinec Jakub a Dašek
Slávek, trenér Panáček Miroslav a vedoucí mužstva Štěpánek Petr.
Fotbalu ve Vrchoslavicích by ale jistě slušelo, kromě organizování mužské soutěže, vytvoření a péče také o fotbalovou mládež. Již v minulém zpravodaji jsme vyzývali především rodiče dětí, kteří by v rámci naší činnosti měli zájem a chuť zapojit se do dění okolo
fotbalu právě organizováním a vedením mládežnické kopané ve Vrchoslavicích, aby nás
kontaktovali. Zatím se nám nikdo nepřihlásil. Proto ZNOVU VYZÝVÁME, pokud se takoví
mezi Vámi najdou, přihlaste se prosím u činovníků výboru TJ Sokola Vrchoslavice 1946.
V souvislosti se
zvelebováním
našeho sportovního areálu
musím rok 2018 označit za velmi úspěšný,
neboť se nám podařilo dobudovat zázemí
výčepu pro venkovní
posezení, které slouží k
prodeji občerstvení při
zápasech i jiných sportovních a kulturních
akcích pořádaných nejen naší jednotou, ale
i dalšími spolky působícími v naší obci. Dále
20
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byl na hřišti právě na prostory venkovního posezení a tribuny nainstalován kamerový systém. Nejvýznamnější investiční akcí v letošním roce však je vybudování automatické závlahy travnaté herní plochy hřiště, která byla financována za výrazné podpory Olomouckého
kraje a Obce Vrchoslavice, ale také z vlastních zdrojů.
Mimo svou hlavní činnost, tedy organizaci a rozvoj fotbalu ve Vrchoslavicích, náš spolek uspořádal v uplynulém roce také několik již tradičních společenských a kulturních akcí.
Jednalo se především o dvoudenní hudební festival Rockový mlýn s místem konání v
areálu Zamlýní. V tomto roce proběhl ve dnech 29. až 30.6. již 14. ročník, na kterém vystoupilo 13 kapel. V pátek 29. června zazněly na Zamlýní skladby světových rockových legend
v podání revivalových skupin a v sobotu 30. června pak zahrály originální české formace,
mimo jiné legendy VITACIT a MOTORBAND.
Z dalších akcí lze zmínit turnaj bývalých hráčů nad 40 let, který proběhl v sobotu
11. srpna za účasti mužstev z Vrchoslavic, Dobromilic, Němčic nad Hanou a Ivanovic na
Hané. Vítězem turnaje se stalo domácí mužstvo Vrchoslavic. Po sportovním zápolení byla
vylosována bohatá tombola a potom následovala volná zábava za doprovodu živé hudby
v podání místní kapely SEM TAM.
Mezi tradiční aktivity našeho spolku patří také organizace sběru železa, který proběhl
začátkem měsíce května.
Vážení spoluobčané, v závěru roku, konkrétně v sobotu 22. prosince, proběhne na návsi před obchodem Hruška domácí zabíjačka, na kterou bychom Vás chtěli touto cestou
srdečně pozvat. Můžete si zde zakoupit zabíjačkové produkty a v Hospůdce pod lípou pak
ochutnat vepřové speciality přímo z kotle.
Toto je tedy výčet našich aktivit v končícím roce 2018, který pro nás všechny, co se o
fotbal ve Vrchoslavicích staráme, přinesl na jedné straně zklamání ze sestupu našeho mužstva do okresního přeboru a také celkově ze situace, ve které se v poslední době obecně
vesnický fotbal nachází, např. i z pohledu zájmu o tento sport. Na straně druhé ale přinesl
rok 2018 radost z věcí, které se podařily v rámci budování sportovního areálu a také ze
současného umístěním našeho mužstva v okresním přeboru.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem fanouškům a příznivcům, kteří nás v rámci organizace a rozvíjení naší činnosti podporují, a všem spoluobčanům popřát krásné Vánoce a
mnoho zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Těšíme se na fotbalové jaro spolu s Vámi.
Za T. J. Sokol Vrchoslavice 1946
Ing. Jindřich Vlč
starosta TJSV 1946

Vrchonet
Milí příznivci Vrchonetu,
přejete svým členům i ostatním občanům do nového roku zdraví, štěstí a spokojenost.
Více se o činnosti spolku dozvíte na naši valné hromadě, kterou plánujeme uskutečnit na
přelomu ledna a února.
Jan Zimen
Vrchonet z.s.
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Myslivecká společnost
Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích bychom vás rádi krátce seznámili s našimi celoročními aktivitami.
Naše hospodářská činnost je úzce spojena s honebním společenstvem a se ZOD Agrispol
Mořice. Vážíme si velmi dobré spolupráce a podpory finanční i ve formě krmení pro zvěř.
V našem spolku letos předal své pomyslné žezlo předsednictví pan František Vozihnoj nově
zvolenému předsedovi panu Františku Koutnému. Za spoustu let věnovaných službě našemu
spolku a obětavý přístup náleží panu Vozihnojovi srdečné poděkování.
Tak jako každý rok odpracovali členové našeho spolku množství brigádnických hodin v
naší honitbě. Nejvýznamnější a na první pohled viditelný byl kompletní úklid a vykácení náletových dřevin v hliníku u Stříbrnic. Toto bylo provedeno za účelem prosvětlení a změny skladby
rostlin pro lepší životní podmínky drobné zvěře a ptactva. Rovněž jsme se věnovali výrobě,
údržbě a péči o krmná zařízení a napáječky v honitbě. V současných klimatických změnách si
uvědomujeme důležitost zajištění zdrojů vody v krajině pro volně žijící živočichy. Díky nezištné
pomoci našeho přítele Františka Coufalíka jsme zrealizovali již několik napáječek, například v
suchých poldrech a za to mu patří velký dík.
Letos jsme pořádali dvě velké akce, již tradiční Myslivecké odpoledne pro celou rodinu na
hřišti a novinku Poslední prázdninový táborák. První zmiňovaná akce si získala oblibu v širokém okolí a je díky vaší přízni hojně navštěvována. Další akce nazvaná Poslední prázdninový
táborák byla rovněž věnována dětem a spojena s prodejem zvěřinových specialit. Příjemnou
atmosféru na akci podtrhli výtečným výkonem naši místní muzikanti. Při obou akcích bylo dětem podáváno občerstvení zdarma a to díky sponzorům a obecním úřadům ve Vrchoslavicích
a Mořicích, které nás podporují materiálně a finančně, za což jim náleží poděkování. Dále se
patří poděkovat místním fotbalistům a hasičům za součinnost při pořádání našich akcí.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Štěpán Řezáč, místopředseda MS
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Farnost
Poslední zářijovou neděli jsme v naší obci oslavili hody, jelikož na tyto dny připadá
svátek sv. Michaela, kterému je zasvěcen náš kostel. Hodová mše proběhla dopoledne i s
žehnáním letošní úrody. Děti oblečené do krojů přinášely v obětním průvodu chléb, víno,
med, ovoce i zeleninu z letošních výpěstků. Tradičně se takto požehnané pokrmy rozdávaly chudým lidem nebo byly použity při společné hostině. Současně byl požehnán i obraz
Vrchoslavic s dominantou kostela od malíře pana Černého.
20. října proběhla na farské zahradě podzimní brigáda. Potřeba bylo upravit záhony,
pořezat dříví a shrabat listí. Sešlo se nás asi 20 dobrovolníků včetně nejmenších dětí. Počasí nám přálo, a tak jsme po dokončení práce zasedli k táboráku a letos naposledy opekli
špekáčky. Děti se mezitím bavily pouštěním draků v těžkých podmínkách – v bezvětří a
pomáhaly nám sešlapováním přeplněných kompostérů. Děkujeme všem za účast!
Čas neúprosně utíkal a nastala nám doba adventní. Doufám, že jste ji prožili v klidu
a pohodě plni očekávání a stres z toho, že nemáte vše nakoupeno, uklizeno a napečeno,
jste nechali přede dveřmi. Vánoce jsou totiž docela o něčem jiném – o setkávání s rodinou
a přáteli a jsou také časem odpouštění a dobou, kdy to špatné v nás jaksi ustupuje do
pozadí. A když mluvím o setkávání, ráda bych Vás pozvala 24. prosince na „půlnoční“ mši
do našeho kostela, která se uskuteční tradičně v odpoledních hodinách. Další pozvánka
je hned na dva vánoční koncerty. První se uskuteční na Boží hod 25. prosince v 18 hodin.
Vystupovat budou žáci naší mateřské a základní školy pod vedením paní Marečkové. Jeho
výtěžek bude použit na opravu varhan, které jsou již delší dobu v nevyhovujícím stavu a
nemohou tak plně sloužit při mších a různých hudebních vystoupeních. Vždyť co je krásnější, než když se chrámem rozezní varhany ve své plné síle. Druhým koncertem bude
vystoupení Emílie Bašistové 28. prosince.
Hned v lednu
nás pak čeká již
tradiční
Tříkrálová sbírka. Vánoční
doba je také dobou
obdarovávání, a to
nejen svých blízkých, ale i lidí, kteří
to skutečně potřebují a jsou v nějaké
tíživé situaci.
Na závěr bych
Vám ráda popřála
za všechny farníky
poklidné vánoční
svátky a do nového
roku mnoho zdraví
a lásky.
Alena Kolářová
Občasník obce Vrchoslavice
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Či só hode? Prodlóženy, ale pořád naše
Letošní hodový víkend byl prodloužený. Páteční státní svátek sv. Václava jsme využili k připomenutí výročí sta let od vzniku Československa. K
slavnostnímu průvodu a odhalení pomníků dvou
světových válek u sokolovny, výstavě v sokolovně
věnované tomuto výročí je potřeba ještě zmínit
výstavu hospodářských zvířat v prostorách farské
zahrady. Tam, ve spolupráci se svazem chovatelů
Němčice nad Hanou uspořádala Lucie Špačková přehlídku králíků, slepic, kachen, krůt, holubů.
Nechyběla ani koza s kozlem a akvarijní rybičky.
Zahrada ožila nejen zvířaty, ale hlavně návštěvníky, kteří si kromě podívané mohli užít i skákacího
hradu.
Hodovou sobotu si vzali do režie místní hasiči. Dopoledne naši náves provoněly guláše. Dobrá
nálada se přenesla až do odpoledních hodin z návsi i do farské zahrady.
Nedělní mše svatá v kostele sv. Michaela byla
už tradičně spojená se žehnáním úrody. Letos poprvé úrodu nesly děti oblečené v nových pracovních hanáckých krojích. Přestože úroda byla díky
letním suchům skromnější, je třeba i za to málo poděkovat. Po mši si děti pod vedením Evy Marečkové zopakovaly svoje páteční vystoupení lidových písniček.
Nedělní odpoledne přitáhlo na hřiště příznivce fotbalu. Před mistrovským utkáním na zelenou
plochu nastoupil věhlasný Šmatlatým a neméně věhlasný tým místních hasičů. Nejen hráči, ale i
sportovní publikum si užilo zajímavou podívanou.
Po skončení exhibičního zápasu pokračovalo nedělní odpoledne mistrovským zápasem našich
fotbalistů a v sokolovně vyhlášením hodového štrůdlu. Vítězkou letošního ročníku se stala Daniela
Bosáková.
AdPa
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Sto let republiky
Pokud si na někoho alespoň jednou
za rok vzpomenete, je stále živý. Byť jen
ve vzpomínkách. I proto je dobré ve významné dny vzpomenou na občany, kteří
položili své životy, abychom my mohli žít
v míru. Ať už v První, dříve nazývané Velké
válce, nebo té Druhé světové válce. Jsou
pro nám nesmrtelnými.
A právě pomníky padlých hrdinů v I. a
II. světové válce byly hlavním místem, kde
se odehrávaly oslavy sto let republiky.
Oslavy zahájil průvod v rytmu Krumsíňanky. Cílem bylo prostranství před sokolovnou na někdejším Panském dvoře.
Československá hymna, položení kytice k
pomníku I.světové války, jeho slavnostní
odhalení, ale taky hudební vystoupení
místních dětí, za doprovodu Laco Gazdaga. Takto proběhly hlavní oslavy. Poté se
mohli občané i návštěvníci podívat na
výstavu 100 let republiky, která byla veřejnosti přístupná až do konce října.
Podruhé jsme si kulaté výročí republiky připomněli v sobotu 27.října v sokolovně soutěží „Bylo nebylo“, kde se sešlo
pět soutěžních týmů, aby si ověřili svoje
znalosti o naší republice.
Mezi otázkami z nejrůznějších oblastí
historie i ne tak dávné minulosti nechyběly ani ochutnávky koláčů upečených podle
sto let starých receptů. Makové tabulky,
nebo náplň ze sušených hrušek soutěžící
neměli problém identifikovat. Ale „erteplovy řeze z kraplovyho těsta“ daly zabrat.
Sobota 27.10. byl také poslední den
výstavy ke sto letům republiky, kterou obec uspořádala díky exponátům pamětníka Františka Riegla. Z jeho sbírek byla zapůjčena většina exponátů, včetně přehledu všech prezidentů. Na sobotní
den se podařilo portréty hlav Československa a České republiky doplnit o portréty jejich protějšků.
Dámy doputovaly do Vrchoslavic ze sousedních Mořic.
Původně plánovaný lampionový průvod se nakonec odehrál v hlavním sále sokolovny. Za tónů
československé hymny v potemnělém sále svítily dvě desítky lampionů.
AdPa
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Výsadba památných lip
U příležitosti sta let republiky byly 6. listopadu 2018 ve Vrchoslavicích zasázeny dvě lípy. První si
zasadily děti ze základní školy na školním dvoře, druhá je v rohu farské zahrady.
Lípy byly pořízeny díky MAS Hanácký venkov, v rámci projektu MAP II ORP Prostějov. Obec děkuje za tuto možnost.
Bude krásné, když se tyto stromy budou pečovat nejen děti, které je letos vysadily, ale i jejich
potomci. Třeba se tak dočkají i dvoustého výročí založení republiky.
AdPa

Komunální volby
Název kandidátní listiny

Poř. č. Příjmení, jméno, tituly

Věk

Počet
hlasů

Pořadí
zvolení

"Obec pro občany"

1

Svozílek Dušan Ing.

35

209

1

"Obec pro občany"

2

Palíšková Adéla Ing.

44

208

2

"Obec pro občany"

3

Zmeškal Tomáš Ing.

54

148

4

"Obec pro občany"

4

Zimen Jan

34

177

5

"Obec pro občany"

5

Zahradník Jakub

21

160

6

"Obec pro občany"

8

Bartošík Antonín

44

192

3

Společně pro Vrchoslavice

1

Coufalík František

66

144

3

Společně pro Vrchoslavice

2

Vlč Dominik Mgr.

30

182

1

Společně pro Vrchoslavice

3

Řezáč Marek

41

174

2

Společně pro Vrchoslavice

4

Horák Pavel

46

152

4

Společně pro Vrchoslavice

5

Svozilek Michal

26

140

5
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Strašidlení
Netradičně devětadvacátého října zorganizoval ORION - SVČ Němčice nad Hanou,
Obec Vrchoslavice za pomoci SDH Vrchoslavice tradiční Vrchoslavské strašidlení. Netradiční bylo i teplé počasí, ale tradičně byla
obrovská účast.
Startem letos prošlo tři sta osmdesát jedna účastníků všech generací. Na trase bylo
možno potkat čtyři desítky strašidel.
Tajuplnou atmosféru podzimního večera
dokreslovala hudba hrající z obecního rozhlasu. První rodinky vyrazily na trasu ještě za mírného šera. S houstnoucí tmou se taky prodlužovala fronta na startu. Napětí a očekávání ale nevadilo.
Jako každý rok byla součástí akce i soutěž ve výzdobě obydlí. Do soutěže se přihlásilo
deset rodin z Vrchoslavic i Dlouhé Vsi. Odměnou pro vítěze, rodinu Masaříkovu, byl tradiční
dort. O vítězi rozhodli účastníci Vrchoslavského strašidlení svými hlasy na motorestu, kde
byl cíl pondělní stezky. Přes netradičně teplé počasí všechny potěšil čaj či teplý párek v
rohlíku.
Příští rok se můžete těšit opět v tradičním termínu 27. října na další ročník této akce.
AdPa
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Biřmování
V sobotu 29. září 2018 proběhla po osmi letech v Němčicích nad Hanou svátost biřmování. Je
to vstup do křesťanské dospělosti. Patří mezi sedm svátostí, při níž přijímáme dary Ducha svatého.
Rozumu, síly, lásky, bázně Boží, moudrosti, rady a umění.
Letos tyto dary přijalo dvacet lidí z pěti farností. Z naší farnosti to byly Eva Marečková, Dana
Zimenová, Alena Kolářová a Liduška a Anička Rubanovy. Nejmladší biřmovankyni bylo 15 let a nejstarší 72.
Za sebe musím říct, že to byl velmi silný zážitek, který bohužel nejde vyjádřit na papíře. Myslím,
že to potvrdí všichni, kteří tam s námi byli. Bylo krásné vidět zvlhlé oči našich blízkých a vědět, že se
jich to také nějak dotklo.
Biřmování předchází přípravy, které trvají rok, což by se někomu mohlo zdát dlouho, ale s naším
p. farářem ten čas rychle utekl. Umí věci nejen dobře vysvětlit, ale navíc má ten dar situaci odlehčit.
Během večerních setkání jsme si užili i spoustu zábavy, že jsme se rozhodli, že se budeme scházet
i nadále.
Svátost biřmování uděluje biskup, tentokrát přijel otec Josef Nuzík, který měl nádherné kázání.
Poté nás pomazal olejem a vložil na nás ruce se slovy: „Přijmi pečeť darů Ducha svatého“ a oslovil nás biřmovacím jménem (podle patrona, kterého jsme si sami vybrali). Po celou tuto dobu nás
kmotři drželi za rameno.
Po téměř dvou hodinovém obřadu následoval společný oběd. Od dvaceti biřmovanců přišlo
dohromady 120 blízkých. U kávy a dezertu byla debata s otcem biskupem, který odpovídal i na
záludné otázky.
Pak už jsme se rozcházeli do svých domovů a nám zůstala v srdci pečeť Ducha svatého a také
vzpomínka na nezapomenutelný den.
Dana Zimenová

Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku
Naše knihovna uspořádala 8.11.2017 v prostorách zasedací místnosti cestopisnou
přednášku se spisovatelem a rozhlasovým redaktorem Miroslavem Kobzou na téma Cestou necestou za Tajemstvím Hrubého Jeseníku.
Miroslav Kobza je novinář, fotograf, autor dramatických a
písňových textů, spisovatel, rozhlasový dokumentarista, kytarista, zpěvák, hráč na foukací harmoniku, kapelník a zároveň textař
a skladatel, ale především milovník Jeseníků.
Se spisovatelkou I. Šindlářovou je autorem tří publikací věnovaných řekám, pramenům a potokům Severní a střední Moravy. Sám vydal pohádky „Povídánky od nitěných knoflíků“ a v
roce 2015 spatřila světlo světa kniha „Cestou necestou za tajemstvím Hrubého Jeseníku“.
Na radnici se sešly dvě desítky posluchačů. Miroslav Kobza
se dostal pod palbu otázek ještě před samotným zahájením besedy a tak se hovor začal odvíjet od původu jeho příjmení, přes
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česko – německou otázku až po odsun sudetských Němců.
Samotné téma Jeseníků začalo ponořením se pod mořskou hladinu, do doby před asi
320 miliony let. Pak začal odkrývat neznámé pohledy na známá místa, ukazovat dávnou
i nedávnou historii těchto moravských hor, od Zábřeha až po polské výběžky. Jeho dvouhodinový plynulý vodopád slov byl protkán informacemi o prvních obyvatelích, o období
těžby zlata, železné rudy, přes historii horských staveb až po současná témata a dnešní
problémy.
Na závěr proběhla krátká autogramiáda spisovatelovy knihy.
AdPa

Děti se Mikuláše opět dočkaly
V úterý 4.12.2018 se v sokolovně
ve Vrchoslavicích sešlo skoro třicet
nejmenších dětí, aby společně čekaly
na Mikuláše. Čekání jim pomohla zkrátit Martina Bačková, která si pro ně připravila tanečky, soutěže a hry. A když
konečně přišel svatý Mikuláš v doprovodu čerta, děti mu přednesly básničku nebo zazpívaly, byl jim odměnou
nejen pocit úlevy z překonané obavy
a někdy i strachu, ale taky mikulášský
balíček.
AdPa
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Po roce zase zazářil
První adventní neděli
jsme se opět sešli před radnicí, abychom si rozsvítili
obecní vánoční strom. Po vystoupení dětí ze základní školy, které si pod vedením Ivy
Balákové připravily milé adventní vystoupení, zahrál na
housle Kuba Handl a atmosféru adventu umocnil zpěv
děvčat Rubanových s kytarovým doprovodem. Potom
našemu stromu požehnal P.
Tomáš Strogan a po chvíli napětí se strom rozzářil.
Letos se naše obec zapojila do charitativní akce VÁNOČNÍ HVĚZDA ŠANCE a první adventní neděli se prodávaly vánoční hvězdy. Koupením vánoční hvězdy jste podpořili nadaci, která pomáhá onkologicky nemocným dětem na dětské klinice v Olomouci. K velké
radosti organizátorů se prodaly úplně všechny hvězdy, které Eva Zmeškalová z Olomouce
přivezla.
Když hoří jedna svíce, je množství světla a tepla, které může poskytnout omezené. Když
ale zahoří více svící, vydají společně světla více. A tak když se k pomoci spojí více lidí, je
charitativní akce úspěšnější a nadace pomůže více dětem. Nikdo z nás nemůže darovat
zdraví. Ale společně můžeme pomoci tam, kde to nemocní potřebují. Společně – to je totiž
zcela unikátní stav. Stav, za kterého je možné vše!
AdPa

Den poezie 2018
Den poezie propojuje od roku 1999 lidi, kteří mají rádi kulturu a především poezii.
Jedná se o festival, který se odehrává v desítkách měst ČR na počest narození Karla Hynka
Máchy (16.11.1810). Už potřetí se do tohoto festivalu české i mezinárodní poezie zapojila i
knihovna ze sousedních Němčic nad Hanou.
V sále kina OKO se ve středu 21.listopadu 2018 sešlo devět mladých recitátorů z literárně dramatického oboru ZUŠ, aby publiku přednesli verše dle svého výběru. Slovo dostali i
zkušení recitátoři. Mezi nimi byly i dvě recitátorky z Vrchoslavic, Barbora Bašková a Libuše
Matysíková.
B. Bašková si na listopadový večer připravila báseň od Josefa Hory, Domov. Naše zkušenější recitátorka L. Matysíková občerstvila publikum voničkou svých básní z její poslední
sbírky Vánoční reminiscence II. Jako příslib blížících se Vánoc na závěre přednesla báseň
Kočičí Vánoce.
AdPa
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Kočičí Vánoce
Co dělají kočky
když z oblohy
padají vločky

Jak dělají nepořádek
strojí stromek
na kočky však nemyslí

Sledují divné
Cinkají rolničkami
lidi co se honí
hrají si s mašličkami
co shánějí jako diví nesmyslné věci věší

Když protáhneš se
pohroma
padá jim to dokola
Hlavu drží
lamentují
co se stalo proboha

Libuše Matysíková
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Pozdrav od nejstarší občanky
Požehnaných pětadevadesáti let se letos
v listopadu dožila paní Vlasta Zapletalová z
Dlouhé Vsi. Od roku 2014, kdy prodělala vážný
úraz nohy, pobývá v Domově pro seniory v Tovačově, kde ji v den narozenin navštívily členky sboru proobčanské záležitosti. Těší se dobré
mysli a v rámci možností i dobrému zdraví. Na
setkání s paní Zapletalovou byl nejhezčí její
stále přítomný úsměv na tváři. Zmizel jenom
ve chvíli, kdy díky věkem opotřebovanému
sluchu, nerozuměla vyřčenou větu. Po zopakovaní přeslechnutých slov se její rty opět roztáhly do zářivého úsměvu a okolo očí se rozvinuly
veselé vějířky vrásek.
Na postelí jí visí fotka mladé krásné dívky.
„To mi bylo devatenáct let. Jela jsem se tehdy
fotit do Ivanovic k Cézarovi,“ sděluje když vidí,
že mě fotka zaujala.
Oslavenkyně celý život zasvětila šití. Tvořila
dámské oděvy jednak svému zaměstnavateli, ale i pro vlastní zákazníky. „Šila jsem doma
do osmdesáti let. Bavilo mě to. Pamatuju, jak
ke mně přešly zákaznice když umřela paní Zimmerová, paní Novotná i Lída Svobodová,“
zavzpomínala s láskou na dobu kdy jí v rukou
ožívaly metry látky.
„Když jsem se v 6.ledna 1945 vdávala, bylo
tak teplo, že nás Laďa Bartošků vezl k fotografovi na voze,“ zasnila se při vzpomínce na vlastní svatbu. „Tehdy jsem ještě týden před svatbou neměla šaty, dokonce ani látku. Až pár dní
před svatbou jsem si u obchodníka Krejčího v
Kojetíně konečně vyzvedla slíbenou bílou krajkovou látku, kterou někde v době válečné bídy
sehnal, zanesla jsem ji paní mistrové a ta hned sedla k šicímu stroji a šaty ušila.“
Dnes paní Zapletalová tráví většinu času nad křížovkami, osmisměrkami, časopisy a knížkami. V
televizi se podívá na zprávy, sem tam na nějaký starší film. Bezesporu tím nejlepším filmem, který si
může denně promítnout je její bohatý, práci a rodině zasvěcený život. Pravidelně ji navštěvují příbuzní.
Nejvíc se těší z vnuků, vnučky a dvou pravnuků.
Za redakci Obecního zpravodaje, obec Vrchoslavice i všechny občany jí přejeme do dalších let stálý
úsměv na rtech a hlavně pevné zdraví.
AdPa
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Z REDAKCE
Společenská kronika
V roce 2017 se narodilo 7 děti: Adina Bašistová
Anna Ondrouchová
Sofie Izabela Tvrdá
Adam Vrána
Štěpán Svozilek
Sebastian Kolář
Tomáš Svačina
Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 10. 6. 2018.
Opustili nás:

Životní jubilea:

Jarmila Snášelová (67)
Jaroslav Balázs (51)
Marie Kroupová (87)
Bohumil Mička (87)
Jan Hrabčík (80)

70

Mikuláš Karlík
Alois Novák
Marie Glozová
Hana Novotná
Věra Jašková
Vladimír Bartošek
Libuše Matysíková
Vítězslav Přikryl

75

Josef Zmidloch
Jaromíra Zmidlochová
Iva Popová
Bohumil Svozílek

80

Celestina Večerková

85

Oldřiška Svozilková
Stanislav Kroupa

95

Vlasta Zapletalová

K datu 1.12.2018 se do naší obce přistěhovalo 27 občanů, odstěhovalo se 20 občanů
k tomuto datu má naše obec 624 trvale bydlících občanů z toho 121 dětí do 15-ti let.
V seznamu jsou uvedeny jen ty osoby, které souhlasily s uveřejněním v tisku.
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Příběh bez happy endu
Ne všechny příběhy mají šťastný konec. Začátkem prosince byl v naší obci nalezený rezavo-bílý pes plemena australského ovčáka. Fotku umístěnou na Facebookových stránkách obce
sdílelo přes sto padesát uživatelů.
Díky ní si pro něj majitel přijel ze třicet km vzdálených Šelešovic. V sobotu se ale psovi
zem slehla. Naposled byl spatřen běžící po poli mezi Polničkou a Parganem směrem k dálnici.
Tam ukázněně naběhl na cyklostezku a od té doby v našem katastru nebyl spatřen.
Díky všem za úsilí a snahu při sdílení na Facebooku, bohužel někdy se ani nejlepší úmysl
nepřemění ve šťastný konec.
AdPa

Stalo se před 50 ti lety
Padesát, římsky L. Padesát let - půlstoletí. Padesát let manželství je zlatá svatba. Je to dlouho,
nebo pouhý okamžik? To je právě ta krásná relativita. Pojďme se nahlédnout, jak to vypadalo v naší
obci právě přes půl stoletím:
V obci žilo 672 obyvatel. Z toho 247 dětí do 15ti let, 425 dospělých (z toho 196 mužů a 229 žen).
Křestních jmen bylo mezi obyvateli 139, z toho 62 mužských a 77 ženských. Nejčetnější ženské jméno
v roce 1968 byla Marie. Žilo zde 70 Marušek, Mařenek, Majek, Mání, Máší či Marun.
Top 5 ženských jmen roku 1968: Marie 70, Ludmila 24, Františka 22, Anežka 13 a Josefa 13.
Top 5 mužských jmen roku 1968: Josef 49, František 44, Vladimír 29, Jan 15 a Jaroslav 15.
Nově narozené děti dostaly jména: Lenka, Ivana, Vladimír a Zbyněk.
V obci bylo osm telefonních přístrojů, samozřejmě pevných linek.
Rozpočet obce byl 219.743 Kčs, rada MNV se sešla 18x, 5x plénum.
Letos také uplynulo 50 let od zrušení pracovních sobot:
„Od 1. září jsou na školách všechny soboty volné. Dosud byla jen každá druhá volná.
Od 1. října zaveden pěti denní pracovní týden téměř ve všech odvětvích národního hospodářství.
V osadě Dlouhá Ves je v sobotu obchod uzavřen a obyvatelé jsou nuceni chodit pro mléko do Jednoty
do Vrchoslavic.“ Tolik krátce z kroniky naší obce.
Z kroniky vypsala Adéla Palíšková
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Z REDAKCE
Víte, že…
- Vichřice 23. září shodila vrbu na farské zahradě
- Ještě v polovině listopadu naplno kvetly u potoka Pavlůvka pomněnky
- Zpívání u stromečku 22.12. bude letos ne u smrku, ale u nově
zasázené jedličky na konci Parganu, před domem Cäsarových
- Od ledna budou pro veřejnost úřední hodiny místostarosty: pondělí
8-10 h na radnici

Vzpomínáme

31.8.2018 uběhlo 30 roků od úmrtí pana Mojmíra Zdráhala.
Vzpomínají Mojmír Zdráhal a Eva Nováková
(Zdráhalová) s rodinami.

22.8.2018 uběhlo 10 roků od úmrtí pana Petra Zimena.
Vzpomíná manželka Jana a synové Jan a Petr.
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Čekání na Mikuláše v sokolovně

Nové zastupitelstvo
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