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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje
V letošním roce je díky teplému počasí nástup jara, a s tím souvisejících prací,
rychlejší než obvykle. Věřím, že než budete číst tyto řádky, doženeme rychlý nástup
sezonních prací a dostaneme se do běžného tempa. Než začnu s popisem toho, co nás
v tomto roce čeká, tak odpovím na množící se dotazy na proběhlé kácení okolo hřiště.
Na posledním zastupitelstvu padla v diskuzi připomínka ke stavu stromů na dětském hřišti. Proto byl na místo povolán odborník, který provedl kontrolu všech stromů
rostoucích v okolí nejen dětského, ale taky fotbalového hřiště a povodí Pavlůvky. Vypracoval soupis dřevin s jejich popisem aktuálního stavu, návrhem opatření a cenou
za navrhovaný úkon.
Nyní máme zprávu, ze které vyplývá, že většina stromů potřebuje buď ozdravný,
nebo redukční řez. Havarijní případy už byly provedeny. Při prohlídce byla také objevena vertikální prasklina na více jak třetině lípy u cesty vedle vstupu na hřiště. Svázání
kmene při prasklině tohoto rozsahu je neřešitelné a nedal se uplatnit ani žádný způsob řezu. Při větru nebo bouřce hrozilo rozpůlení stromu. I když se celý strom zazelenal, muselo dojít na poslední, bohužel nezvratné, řešení. Podobně tomu bylo i u tří
olší, které svým stavem ohrožovaly bezpečnost na dětském hřišti. Útěchou pro nás
může být nejen loňská výsadba nových líp okolo Pavlůvky, ve škole, na Zamlýní a za
zahradami v Dlouhé Vsi, ale i plánovaná I. etapa výsadby interakčního prvku v Hliníku.
A tím se pomalu dostávám k plánům na letošní rok.
Obec má podanou žádost o dotaci v rámci Programu péče o krajinu v roce 2019.
Je možné získat až 100% dotaci ve výši až 250 tisíc Kč. V první etapě na podzim letošního roku se v případě úspěchu vysadí mezi remízkou Hliník a silnicí dřeviny druhové
skladby dub zimní, dub letní, lípa srdčitá, lípa velkolistá, habr obecný, javor babyka,
jeřáb břek, dřín obecný, ptačí zob obecný, brslen bradavičnatý, řešetlák počistivý, hloh
jednosemenný. Spon výsadby stromů je navržen 2 x 2 m v počtu k výsadbě cca 420 ks
stromů s balem. Keře podél pole 2 řady, podél cesty 1 řada, sazenice s balem, celkem cca 250 ks. Před výsadbou bude zbudována dočasná oplocenka délky 202 metrů
a uvnitř zaseta luční travní směs.
II. etapa by měla navázat v roce 2020. Jednalo by se o dosazení plochy a břehů
bývalého hliníku. Šlo by o výsadbu dřevin se stejnou druhovou skladbou, doplněnou
ještě o třešně ptačí. Dále o vyčištění plochy, průklest pionýrské vegetace. Je v plánu
opět podat žádost do stejného programu.
Další akcí, která by měla v brzké době vypuknout je stavba s názvem „Chodník
podél silnice I/47, Vrchoslavice“. Jedná se o chodník od Kubalového k Rubanovému.
Tato stavba by měla být podpořena dotací z MAS Hanácký venkov, z.s.. Výběrové řízení
vyhrála firma DELTA POLKOVICE s.r.o. a celá stavba musí být hotova do 16. srpna 2019.
Druhou stavební akcí letošního roku je „Komplexní úprava veřejného prostranství
na návsi okolo Sokolovny“. Tato akce bude podpořena dotací z rozpočtu Olomouckého kraje z programu obnovy venkova z dotačního titulu „Podpora budování a obnovy
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infrastruktury obce“ částkou 500 tisíc Kč. Předpokládaný termín realizace je od půlky
července do konce srpna. Stavbu bude provádět firma V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o..
Od Olomouckého kraje jsme získali ještě další dvě dotace. První z nich je pro naše hasiče z dotačního titulu na „Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019“. Z dotace již byly pořízeny ruční dobíjecí svítilny pro osvětlení místa zásahu. Druhá dotace je z programu
podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2019. Jedná se o dotaci na „Sjezd rodáků,
přátel a občanů obce Vrchoslavice u příležitosti 290 let od založení školy“, který bude
v sobotu 7. září 2019.
Se srazem rodáků souvisí i poslední podaná žádost nebo spíše přihláška do soutěže Vesnice roku 2019. Ještě před pár lety bych nevěřil, že se bude naše obec do
této soutěže hlásit. Měl jsem možnost, za dobu kdy zastávám funkci starosty, navštívit
spoustu obcí, které se umístily na předních místech v jednotlivých krajských kolech
soutěže Vesnice roku, nebo dokonce v celorepublikovém klání. A proto si troufnu tvrdit, že i my jsme připraveni se do soutěže přihlásit. Když se nám podařilo uspět v soutěži „Obec přátelská rodině“ a „Obec přátelská seniorům“, proč nezkusit štěstí i v této
soutěži.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995. Do letošním, pětadvacátého ročníku, je přihlášeno 205 obcí.
Ve všech obcích, které v soutěži uspěly a navštívil jsem je, byla z představitelů obce
i vlastních občanů cítiti dobrá nálada a hrdost občanů, že žijí právě ve své vesnici roku.
A tuto hrdost víc a víc pociťuju i u našich občanů. Nejen u těch, kteří obecní akce
pořádají, ale i pro které jsou pořádány. Například lidé sami nosí na obec zajímavé fotografie, spolky chystají své prezentace na bannerech, fotoknihách a možná budeme mít
i film o obci. Takže vlastně příprava na sraz rodáků, je i přípravou na prezentaci obce
v soutěži o titul vesnice roku 2019 a naopak. V úterý 4. června v odpoledních hodinách
naši obec navštíví hodnotící komise. Vy, kteří budete doma a chcete se na prezentaci
Vrchoslavic přijít podívat, a nebo se do ní dokonce zapojit, dojděte podpořit svou obec
do sokolovny. Věřím, že také ucítíte tu dobrou a pohodovou náladu. Večer, když hodnotící komise odjede, bude pro všechny občany v Sokolovně program s překvapením
a občerstvením.
Do jarního zpravodaje každý rok píšu prosbu či výzvu, pokud je to ve vašich silách, pomozte udržet naši obec krásnější údržbou soukromých i veřejných prostranství, s květinovou výzdobu předzahrádek, okenních parapetů nebo zábradlí a balkónů.
Oproti minulým rokům má naše obec opět méně pracovníků, přitom udržujeme stále
větší prostory. Všem, kteří pravidelně přikládají ruku k dílu, děkuji.
Závěrem za naši obec všem přeji, aby jste si život v naší obci užívali, radovali se
i z malých věcí, které na sebe potom navazují a tvoří radostný celý život. Dětem krásné
blížící se prázdniny a všem odpočinek a pohodu na dovolené s rodinou či přáteli.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce
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Starostovy starosti
Často si při procházení obcí vzpomenu na myšlenku, že je povinností každého z nás předat
tuto zem, naši obec i svůj vlastní majetek nově nastupující generaci v lepším stavu, než jsme ji
převzali od svých předků. Ano, jde to dost těžko. Pokusme se ji tedy alespoň předat ve stejném
stavu, v jakém jsme ji dostali. Jednou z našich hlavních povinností je chovat se ohleduplně a šetrně
k životnímu prostředí. K čemu je sdílení výkřiků na záchranu ohrožených živočichů na sociálních
sítích, k čemu je kupování potravin v rozložitelných plastových obalech, nebo diskuse o snižování
emisí? Každý z nás může k lepšímu životnímu prostředí přispět drobnostmi. A to už k něčemu je.
Uvědomuju si, že většina z Vás, kteří tyto řádky čtete jste odpovědnými občany a chováte se
k životnímu prostředí šetrně. Třídíte odpady, uklízíte okolo svých domovů, účastníte se brigád při
zkrášlování naší obce. Jsem rád, když vidím u kontejnerů na tříděný odpad i mladou generaci. Znamená to totiž, že jsou doma vedeni nejen k práci, ale taky k ohleduplnosti k životnímu prostředí.
A za to musím poděkovat hlavně rodičům, kteří tak činí.
Život se skládá z maličkostí. Někdy maličkost dokáže proměnit deštivý den v příjemný, jindy
zase jiná maličkost změní sváteční chvíle v čas smutku.
A právě takový smutek jsem pocítil na Velký pátek, když jsem projížděl obcí a viděl u sokolovny
pozůstatky velkého úklidu některé z domácností naší obce.
Občané často nechávají ležet plasty vedle kontejnerů. Prosím, moc prosím a ještě jednou prosím použijte zdravý selský rozum. Pokud postavíte dobře uzavřený pytel s plasty vedle žlutého
kontejneru v neděli večer a druhý den bude odvezen, je to v pořádku. Pokud se objeví nepořádek
u kontejnerů v pracovní dny, obecní zaměstnanci jej uklidí. Ve státní svátky nebo dny volna se tak
ale nestane.
Podívejte se prosím na fotografii, jak vypadala naše náves u sokolovny v největší svátky jara,
Velikonoce. Ve svátky, kdy se rodí vše nové, mladé, příroda se začíná zelenat a lidé se mají radovat z nového života a všeho
krásného. Pohled to byl spíš
k pláči, než k radosti.
I velký úklid se dá naplánovat. Víte-li, že budete mít
větší množství plastového
odpadu, nakupte si do zásoby plastové pytle a v těchto
případech, kdy by plasty
hyzdily okolí kontejnerů
a obec více dní, se prosím
dohodněte o jejich uložení
na dvoře obecního úřadu.
Věřím ve zdravý lidský
úsudek, že nebudete této
možnosti zneužívat a zaplavovat dvůr pravidelně dávkami plastů.
Dušan Svozílek, starosta
Občasník obce Vrchoslavice
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K A N A L I Z A C E – několik čísel a poznatků za rok 2018
Náklady na provoz v roce 2018:
Mzdové náklady na údržbu
Elektrická energie
Opravy a udržování
Služby ČOV
Monitoring

51 tis
52 tis.
46 tis.
381 tis.
150 tis. Kč

Jak asi víte v roce 2017 proběhla velká oprava přečerpávacích stanic naší kanalizace. Díky ní, odpadli časté havárie, ale i tak je nutné přečerpávací stanice pravidelně čistit a kontrolovat. Velkým problémem pro naši kanalizaci jsou dámské hygienické potřeby, suché pleny a hygienické ubrousky na
bázi netkaných textilií. Vlhčený ubrousek se ve vodě nerozloží, zůstane stále ubrouskem, namotá
se na čerpadlo a ucpe ho. Právě proto se naše kanalizace neobejde bez pravidelné údržby.
V roce 2018 byly celkové náklady na provoz kanalizace 689 tis Kč – tedy 1 106,- Kč na 1 obyvatele nebo rekr. objekt. Do této částky nejsou započítány odpisy, které se dle zákona musí do kalkulace
kanalizace započítat a částka by díky tomu byla ještě o cca 300 kč na občana vyšší. Stočné je v obci
900,- Kč na osobu nebo rekr. objekt za rok. Obec tak dotuje obyvatele obce částkou 206,- Kč. Záměrem
obce není zvyšovat poplatek za stočné, ale je snahou nás všech udržet vynaložené náklady na přijatelné výši.
Jaroslava Kvasničková,

Výtah ze závěrečného účtu obce za rok 2018
Návrh závěrečného účtu byl schválen zastupiteli obce 3. 4.2019
PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

1 DAŇOVÉ
PŘÍJMY

8461898.72

8062200.00

8540367.00

99.08

78468.28

2 NEDAŇOVÉ
PŘÍJMY

1222072.75

1140300.00

1264335.00

96.66

42262.25

3 KAPITÁLOVÉ
PŘÍJMY

1177265.00

1000.00

1177600.00

99.97

335.00

4 PŘIJATÉ
TRANSFERY

1850564.00

370000.00

1850564.00

100.00

0.00

99.06

121 065.53

CELKEM
PŘÍJMY
6

12 711 800.47 9 573 500.00 12 832 866.00
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VÝDAJE
Třída

Skutečnost

Rozpočet
schválený

%

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

5 BĚŽNÉ
7248405.68
7530577.00 96.25
8260520.90
87.75 1012115.22
VÝDAJE
6 KAPITÁLOVÉ
3242237.79
2042923.00 158.71 3742473.10
86.63 500235.31
VÝDAJE
CELKEM
10 490 643.47 9 573 500.00 109.58 12002994.00 87.40 1512350.53
VÝ D A J E
FINANCOVÁNÍ
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 2 221 157,00 Kč.
2 Vyúčtování finančních vztahů za rok 2018
Přijaté transfery:
Na výkon st. správy a školství
Dotace na volby - prezident
Dotace na volby – ZO + senát
Dotace úřadu práce – VPP
MO – Péče o válečné hroby
OK – Program památkové péče
OK - vybavení JPO (hasiči)
MV -Podpora požární ochrany (zásahy)
MPSV - Obec přátelská seniorům
MMR - Podpora územ.plán. dokumentů
Vrchonet - Dar na veřejné osvětlení

122 900,25 887,45 000,622 788,240 000,29 000,25 000,28 239,500 000,211 750,127 000,-

Poskytnuté příspěvky a transfery:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice
Provoz
Myslivecké sdružení
Dětský den
SH ČMS (Hasiči)
požární sport údržba majetku
TJ Sokol 1946
Činnost spolku
Závlahový systém na hřišti
TJ Sokol Vrchoslavice
činnost spolku, údržba majetku
Římskokatolická farnost
oprava fary
Příspěvek školním dětem
škola v přírodě
Občané
Vítání občánků
Příspěvky na obědy
Příspěvky
Charita Kojetín
Služby
Krajský úřad
Dopravní obslužnost
MRG Němčicko
členský příspěvek
Svaz měst obcí
členský příspěvek
Sdružení obcí střední Moravy členský příspěvek
DSO Hanácký venkov
příspěvek na projekt

760 000,10 000,50 000,70 000,150 000,80 000,20 000,17 000,10 000,24 874,5 000,12 000,42 700,18 300,3 298,1525,79 152,15
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Statutární město Přerov
SPOV

Za přestupky
členský příspěvek

2 000,2 000,-

3 Majetek
Kapitálové výdaje v roce 2018
Územní plán
Nákup techniky (auto, traktor, příslušenství)
Hřiště ve školní zahradě
Zamlýní – pergola, cvičební prvky
Pomníky
Veřejné osvětlení – projekt
Chodníky – projekty, přípravné práce

217 800,00
1 409 960,00
231 749,70
286 163,60
526 640,10
254 100,00
67 149,00

Výdaje na opravy a údržbu majetku
Oprava vrtu
Opravy čerpadel
Oprava sochy
Oprava věžních hodin
Oprava kotle (prodejna)
Opravy veřejného osvětlení
Opravy techniky (MU, citroen, traktor, sekačky)
Údržba budovy radnice
Opravy požární techniky

66 550,00
27 951,00
58 443,00
25 350,00
9 466,00
8 696,00
46 226,00
14 910,00
2 178,00

4 Stav finančních prostředků na bankovních účtech:
ZBÚ Komerční banka
ČNB
Česká spořitelna
Pokladna
Celkem
Úvěrový účet KB

1.1.2018
653 718,02
843 116,10
266 008,63
1890,1 764 732,75
Do 31.12.2027

31.12.2018
2 718 301,38
500 948,00
524 308,37
2824,00
3 746 381,75
-2 499 984,-

- 2 249 976,-

5 Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice
Dotace KÚ
MŠ
ZŠ
Školní jíd.
Výdej stravy
Šk. družina
Celkem
8

1 189 070
1 808 118
399 500
41 170
338 830
3 766 688

Čerpání
Příspěvek Čerpání přísp. Ostatní
Ostatní
dotace KÚ
obce
od obce
příjmy
výdaje
1 163 366,88 245 000,0
243 465,20
32 700,0
32 700,0
1 807 032,22 405 000,0
392 995,41
9 698,0
9698,0
413 655,24
85 000,0
84 577,95 226 279,00 226 730,41
51 035,60
7 500,0
7 340,00
0
0
331 598,06
17 500,0
17 367,00
0
0
3 766 688 760 000,0 745 745,56 268 677,00 269 128,41
Občasník obce Vrchoslavice
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6 Tvorba peněžních fondů
Převod

Příděl do fondu

Čerpání

zůstatek

Sociální fond

23 470,06

15 155,28

16 933,00

21 692,34

Fond obnovy majetku

186 686,36

111 155,28

617,00

297 224,64

Fond obnovy kanalizace

55 852,21

150 156,18

617,00

205 391,39

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.
- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2018 činí

3 564 760,36 Kč
Jaroslava Kvasničková

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo se sešlo 20.12.2018, 30. 1.2019 a 3. 4. 2019 a přijalo tato usnesení
20.12.2018
- ZO schválilo uzavřít „Smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17030077 včetně
jejich příloh“.
- ZO pověřilo starostu žádat za obec Vrchoslavice o dotace z Olomouckého kraje, včetně
dotací POV, o dotace z MMR, MŠMT, MAS, z jednotlivých státních fondů, ministerstev či
jednotlivých dotací z Evropské unie.
- ZO schválilo, přílohu č.3 k obecně závazné vyhlášce obce Vrchoslavice č. 2/2015,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- ZO schválilo rozpočtový výhled na roky 2020 až 2023.
- ZO schválilo „Strategický plán (koncepci) rozvoje obce Vrchoslavice 2018 – 2028“.
- ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2019 ve výši: příjmy 10 588 500, výdaje 10 588 500,
financování 0. Zastupitelstvo schválilo rozpočty fondů pro rok 2019.
- ZO schválilo dodatek č.7 k nájemní smlouvě č.612.
- ZO schválilo příspěvek obce na oběd starobnímu důchodci denně ve výši 8,7 Kč bez
DPH+ DPH, pokud poskytovatel není plátce DPH příspěvek činí 10,- Kč.
- ZO schválilo koncept kupní smlouvy a pověřilo starostu podpisem Kupní smlouvy po
vyřízení přepisu na katastrálním úřadě – dům č.p. 35.
- ZO schválilo rozpočet školy pro rok 2019 - příspěvek obce 760 000.
Celkové příjmy 4 560 000,- celkové výdaje 4 560 000,-.
30. 1.2019
- ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na
Občasník obce Vrchoslavice
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rok 2019 v Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 na „Komplexní úpravu
veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou“.
- ZO schválilo podat žádost o dotaci na opravu kříže za hřbitovem v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova v podprogramu Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů vypsané MMR.
- Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1
3. 4. 2019
- ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad.
- ZO schválilo účetní závěrku. Zastupitelstvo obce schválilo hospodářský výsledek obce
ve výši 3 564 760,36 Kč.
- ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2018 a to bez výhrad
- ZO schválilo zřídit pro sezónní práci od dubna do října pracovní místo nedotované
úřadem práce.
- ZO bere na vědomí vyplacení peněžitého daru Charitě Kojetín ve výši 12.000,- Kč v souladu s usnesením ZO02/01/2017 v souvislosti s terénními odlehčovacími službami.
- ZO schválilo dotaci:
- 10 tisíc z §3319 pro Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s. na Dětský den a smlouvu o poskytnutí dotace s Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s.
- 10 tisíc z §3319 na zajištění chodu a rozvoj činnosti základní organizace ZO ČZS Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí dotace základní organizací Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vrchoslavice
- 20 tisíc z §3326 pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice na opravy, údržbu a provoz
a smlouvu o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice
- 80 tisíc z §3419 pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů
Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí dotace se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
- 80 tisíc z §3419 pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice
- 80 tisíc z § 3419 pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 a smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 a z § 3319 částku 10 tis na
15. ročník Rockového mlýnu
- ZO schválilo prodat jednotlivé parcely vypsané v záměru obce jednotlivým zájemcům,
kteří se přihlásili do záměru za 35 Kč/m2, a pověřilo starostu podpisem kupních smluv.
- ZO schválilo prodej části parcely č. 910/1 o výměře cca 40m2 v katastrálním území
Vrchoslavice 786381 panu L. Matulovi za účelem vybudování přístupu k plánované
stavbě nového RD za 35 Kč/m2, a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.
- ZO schválilo Smlouvu o uložení obecního nábytku a zařízení v prostorách sokolovny
Vrchoslavice.
- ZO schválilo nabídnout traktor k prodeji obálkovou metodou, kdy min. cena bude
50 tisíc Kč. Vlečku dát k prodeji na inzerát a začít na částce 40 tisíc Kč. Pluh dát k prodeji
na internet a začít na částce 2.000 Kč.
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-

ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo 2 a 3. Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4.
ZO rozhodlo o odkupu nemovitosti čp. 88 za cenu 260 tis Kč.
ZO rozhodlo, že obec se přihlásí do soutěže Vesnice roku 2019.
ZO schválilo, nákup elektro tříkolky s kabinou v ceně 80 tis Kč.
ZO schválilo upravit místní komunikace pro možnost umístění prahů a pro pořízení
a montáž zpomalovacích prahů.
ZO schválilo záměr podat žádost o zpracování projektu na digitalizaci rozhlasu.
Ze zápisů vypsala
Jaroslava Kvasničková

Základní škola
Dne 7. září 2019
se uskuteční sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice
a současně oslava 290
let naší školy. Na tuto
akci připravujeme seznamy žáků, kteří naší
malou školičkou prošli.
Mohu vám sdělit: je
k neuvěření, kolik žáků
už školou prošlo a také
kolik žáků se vešlo do
našich dvou tříd. Nakonec se o této skutečnosti
budete moci v seznamech žáků, které budou
ve škole vystaveny přeŠkolní rok 1971/72
svědčit.
Máme zpracován
přehled o žácích od roku 1960 do roku 2016. V archivu jsme našli a zpracovali přehled žáků od
nejstarší obyvatelky naší obce (1932) až do roku 1940. Bohužel se zatím nepodařilo dohledat
roky 1941-1959. A tak vás tímto vážení bývalí žáci naší školičky z těchto let 1941-1959 prosím:
pokud máte fotky, pokud si pamatujete s kým jste chodili do školy a v kterém roce, pokud jste
schopni sestavit seznam spolužáků, přineste, prosím, tyto materiály do školy.
Další občasník vyjde až po sjezdu. Dovolte mi tedy už nyní, pozvat vás srdečně do naší
školičky dne 7. 9.2019, zavzpomínat na školní léta. Těší se na vás kolektiv ZŠ.
Za pomoc děkuje ředitelka školy spolu s organizačním týmem.
A ještě jedna významná událost čeká v září naši školu. Od 2. září 2019 zavádíme na škole
5. postupný ročník, ke spokojenosti rodičů a nadšení žáků.
Mgr. Ilona Vašinová, ředitelka
Občasník obce Vrchoslavice
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Reprezentace nejen ZŠ, ale i obce Vrchoslavice
Stalo se již pravidlem, že žáci 3. a 4. ročníku naší školy oslavují Den Země aktivní účastí
v základním kole přírodovědné soutěže Zlatý list, které každoročně pořádá ORION SVČ Němčice nad Hanou. Letos jsme postavili tři družstva, která 25. dubna 2019 soutěžila ve dvou kategoriích: v nejmladší, nepostupové (1. – 3. ročník) to byli Tygři (T. Fialka, T. Ruban, K. Kalejová,
T. Štugelová), v mladší, postupové (4. – 6. ročník) Ohnivé listy (D. Bačková, T. Navrátilová, K. Zahálka, D. Kaleja, M. Šebela, P. Kroupa) a Pavoučci (M. Hrabalová, E. Kubalová, J. Churý, M. Pinkas,
A. Řezáč). Na trase, která tradičně vedla probouzející se přírodou Drahanské vrchoviny, a to ze
Dzbelu na táborovou základnu SVČ ORION v Kladkách – Bělé, děti poznávaly stromy a plnily
nejrůznější úkoly z oboru botaniky, zoologie, astronomie, meteorologie, dendrologie, geologie
a ochrany přírody. Zážitek z příjemně prožitého dne na zdravém povětří umocnilo v závěru
konečné vyhlášení výsledků soutěže. I s ohledem na letošní poměrně malý počet účastníků,
dokázali Pavoučci porazit ve své kategorii družstva vyšších ročníků, zvítězili a postoupili tak do
krajského kola této soutěže.
V pátek 17. května 2019 jsme se tedy plni očekávání věcí příštích vydali do Olomouce, kde
krajské kolo Zlatého listu probíhalo. Zpoždění vlaku v Nezamyslicích ještě zvyšovalo naše napětí, ale na start jsme dorazili právě včas. Pavoučci se rozdělili na dvě hlídky a vyrazili do neznáma. První část trasy sice začínala v Rozáriu, ale paradoxně nenabízela žádnou procházku
růžovou zahradou. S vyšší úrovní soutěže samozřejmě čekaly Pavoučky na jednotlivých stanovištích i náročnější otázky a úkoly. Zvláště v oboru astronomie a meteorologie se s některými
pojmy dosud ani nesetkali. Obě hlídky ovšem nic nevzdávaly. Bojovaly o body jako lvi a celou
cestu sluncem prozářenou botanickou zahradou zdárně dokončily. Výsledky celé soutěže zatím ještě nevíme, ale ať dopadnou jakkoliv, my už jsme si svou cenu odvezli – velkou zkušenost
a především motivaci a nadšení pro příští rok. A také hřejivý pocit, že na prezenční listině letošního krajského kola Zlatého listu figuruje vůbec poprvé jméno naší školy – ZŠ Vrchoslavice.
Lenka Štarhová
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Mateřská škola
Vážení čtenáři,
po dlouhé době bychom vás chtěli informovat o tom, co se v naší mateřské školičce
děje, co je nového, pěkného, praktického, neobvyklého, jedinečného.
Čas rychle utíká a děti se před našima očima mění z bezbranných uplakánků na šikovné
školáčky. Důležité pro nás všechny je, že se tak
děje v příjemné a přátelské atmosféře a celý kolektiv funguje ve vzájemné harmonii.
Po celkové rekonstrukci mateřské školy
(zateplení, fasáda), kterou jste jistě všichni zaznamenali, se nám podařilo dokončit v celé
MŠ výměnu starého nábytku za nový. Součástí
je i herní patro (na které jsme opravdu pyšné),
které děti využívají ke klidným aktivitám, pokud
potřebují chvilku soukromí, nikdo je tam neruší
a mají zde k dispozici dětskou knihovničku.
V tomto školním roce jsme dětem připravily opět pestrý program. Ve spolupráci s ČČK se
děti ve třech lekcích seznámily se zásadami první pomoci. Pravidelně se setkáváme s lektorkou
canisterapie a jejími psími kamarády. Děti se tak
dozvídají mnohé o jejich životě , správné péči,
jak se mají chovat v přítomnosti pejska, učí
se lásce ke zvířatům. Několikrát nás navštívil
pan Soldán se svou kytarou a spoustou veselých písniček.
S dětmi se účastníme divadelních představení v Němčicích nad Hanou a dvakrát do
roka si uděláme výlet do opravdového divadla v Prostějově. Moc se nám líbily netradičně
zpracované „Pohádky ovčí babičky“.
Naše další cesty směřovaly do muzea
v Přerově – tam děti nahlédly do života hmyzu,
do svíčkárny v Olomouci, kde nás čekala praktická dílnička. Vyrobili jsme si voňavá mýdla,
nasypali vonné soli do lahvičky a vlastnoručně
nazdobili svíčky.
Mezi vydařené akce určitě patří únorové
pozvání rodičů na den otevřených dveří „Posezení s pohádkou“. Rodiče si mohli prohlédObčasník obce Vrchoslavice
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nout nové vybavení MŠ, hračky a didaktické
pomůcky. Při kávičce a čaji si poslechli několik
pohádek, které vymýšlejí děti v rámci literárního kroužku pod vedením paní učitelky Pospíšilové. Rodiče také s obrovským nasazením řešili
různá záludná zadání pracovních listů (které
jinak běžně plní jejich ratolesti) a nechyběl ani
závěrečný – Test školní zralosti. Na závěr rodiče
dostali publikaci „Pohádky z naší školky“, kde
jsou shrnuty nejzdařilejší pohádky dětí za posledních deset let.
Paní učitelky aktivně spolupracují s olomouckým nakladatelstvím didaktických pomůcek
NOVADIDA. Za naší spolupráce již byla vydána didaktická pomůcka „Přírodní prostředí“ a tématicky zaměřená domina. Nyní je před dokončením výukový program o vodě nazvaný „Kapička“.
S dětmi jsme byly přivítat nové ovečky, které přivezl pan starosta do výběhu U křížku. Zasadily jsme petúnie do truhlíků, které zdobí okna MŠ.
Aktuálně teď školička žije posledními přípravami a zkouškami na tradiční besídku nejen pro
maminky. Letos to bude originální zpracování pohádky O Sněhurce nazvané „Sněhurka +“.
Moc se těšíme na všechny, kteří se přijdou na pohádku podívat a podpořit naše malé herce.
V posledních týdnech, které nám zbývají do konce školního roku nás mimo jiné čekají ještě
dva výlety do Prostějova. Na letiště, podívat se na vojenskou techniku, a do zábavného parku
„Šmoulíkov“. Jedno družstvo dětí předškolního věku se zúčastní sportovní olympiády mateřských škol v Doloplazech. Budeme doufat, že se našim dětem letos podaří umístit se na stupních
vítězů.
A už se těšíme na prázdniny, kdy si paní učitelky odpočinou, naberou nové síly do školního
roku 2019/2020. V průběhu letních prázdnin proběhne ještě výměna osvětlení a vymalování kuchyně a sklepa.
Na závěr srdečně zveme na den otevřených dveří 7.9.2019.
Paní učitelky MŠ
Blanka Pospíšilová, Kateřina Handlová

Sbírám, sbíráš, sbíráme
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Množství, ve světě zrecyklovaného papíru, se ročně
počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí okolo 46 kilogramů papíru za rok , zhruba
90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a recyklaci papíru zachráníme ročně statisíce
vzrostlých stromů. Papír se dá recyklovat 2-7x po sobě. Opakovanou recyklací se celulózová vlákna,
z nichž je papír tvořen, lámou a zkracují.
Co se z recyklovaného papíru vyrábí
Sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír. Je možné říci, že každý papír, který si koupíte, obsahuje určitý podíl vláken ze sběrového papíru. Papírenské vlákno má využití i ve stavebnictví (izo14
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lační desky, foukané izolace apod), v některých zemích se přidává do asfaltových směsí, kterými se
pokrývají vozovky.
Co do recyklovaného papíru NEPATŘÍ
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový (kopírák), voskový, mastný, mokrý nebo jakkoliv znečištěný papír,
obaly od vajíček, roličky od WC papíru. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí
o termopapíru (účtenkách). Pozor: použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír,
ale do popelnice! Stejně tak hygienické potřeby a vlhčené ubrousky.
Papír nemusí být zbaven kancelářských sponek nebo plastových fólií použitých na obálkách.
Pokud vyhazujeme objemné krabice, měly by být rozloženy, aby nezabíraly velký objem v kontejneru. Věříme, že většina čtenářů má problematiku třídění už dávno zažitou, tak toto prosím berte
jako malé osvěžení znalostí.
Školní soutěž ve sběru papíru
Už tradičně žáci naší školy sbírají starý papír. Nejde ani tak o to, kdo vyhraje, ale naučit mladou
generaci správně zacházet se surovinami, tzn. třídit. Protože lidé a děti obzvlášť jsou tvorové soutěživí, eviduje se množství papíru, které každý žák nebo rodina odevzdají. Občané často namítají, v
některých případech i oprávněně, že to je soutěž hlavně rodičů. Chci požádat těmito řádky hlavně
rodiče, prarodiče a rodinné příslušníky, aby nepořádali hony na starý papír, netahali za každou cenu
z práce desítky kilogramů papíru, ale hlavně vedli děti k třídění. Když si děti samy papír vytřídí, zabalí, pomůžou s naložením, nebo si ho třeba i samy odvezou, uděláte pro ně mnohem víc, než když
seženete metrák papíru.
Přestože první tři sběrači dostanou věcnou cenu, měl by hlavním důvodem třídění a sbírání
papíru hlavně dobrý pocit. Za svoji snahu ale na závěr školního roku dostanou odměnu všichni
žáci.
Dobrá věc pro obec
Protože „Dobrá věc pro obec“ si dala za cíl taky vychovávat, je možné za odevzdaných minimálně 5 kg papíru splnit další z úkolů a získat podpis (tentokrát ne razítko) Evy Marečkové do kartičky.
Do konce školního roku sběr proběhne ještě 18.6., nebo po dohodě s paní Marečkovou.
Letošní vyhlášení sběračské soutěže proběhne v závěru června společně s ukončením školního
roku a slavnostním otevřením školního hřiště.
Adéla Palíšková

Dobrá věc pro obec
V sobotu 30. března odstartovala celoroční soutěž pro rodiny a domácnosti Dobrá věc pro obec.
První společnou akcí byl úklid Zamlýní. Následoval úklid farské zahrady a dokončovací práce na školním hřišti. Třetí brigádu jsme spojili se seznámením veřejnosti s rozjíždějícím se projektem výsadba
v lokalitě Hliník a přitom jsme pro naše nejmenší spolu s Ivou Balákovu připravili pálení čarodějnic.
Každá domácnost nebo rodina zapojená do akce obdržela kartičku, do které sbírá razítka za
účast na pracovních akcích. Evidenci účasti a vydávání razítek se ujala Renata Karnetová. Cílem
soutěže je nasbírat za rok co nejvíce razítek.
Občasník obce Vrchoslavice
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Nejčastější dotazy
Jaká bude další akce?
Další akcí bude květinová výzdoba obydlí. Na počátku června bude všem rodinám a domácnostem zapojeným do soutěže, které mají v oknech truhlíky s květinami uděleno razítko.
Vy,kteří jste zapojení do společného zkrášlování Vrchoslavic, očekávejte že brzy u Vašich
dveří zazvoní Renata Karnetová s razítkem. Také máte možnost zapojit se do sběru starého
papíru (viz článek Sbírám, sbíráš, sbíráme…). Organizátoři si vyhrazují právo udělit razítko
i za pomoc s přípravou soutěže Vesnice roku, Sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice nebo Hody.
Dostaneme razítko i za pouhou účast na sportovní nebo kulturní akci pořádané obcí?
Za pouhou účast razítko neobdržíte. Pokud ale některá rodina nebo rodiny si vezmou
na starost přípravu nebo úklid celé akce (např. prázdninový úterek pro děti, výsadba nového květinového záhonu dle vlastní iniciativy) pak si razítko zaslouží. Stejně tak za zásah při
mimořádné události (rychlá oprava šibenice na kuželky Bohdanem Sázelem) bude takový
výkon oceněn mimořádným razítkem.
Sledujte i nadále vývěsky, hlášení rozhlasu, webové a facebookové stránky obce, tam
všude můžete najít pozvánky na pořádané akce v rámci soutěže.
Připomínáme, že akce končí 30.11.2019 odevzdáním soutěžních kartičky na obecní úřad.
Domácnosti, které obdrží nejvíce razítek, dostanou cenu: Dobrá věc pro obec 2019. Všechny kartičky, které budou mít alespoň polovinu razítek, budou zařazeny do slosování. Vylosují
se tři vítězové, kteří obdrží ceny.
Vyhlášení proběhne 22.12.2019 na Zpívání u stromečku.
Není samozřejmé, že se v každé obci tolik lidí zapojuje do veřejného života. Účast v soutěži je dobrovolná a musí soutěžícím přinášet hlavně radost. Výsledkem má být dobrý pocit
z viditelné práce, vykonané pro nás všechny, příklad mladé generaci, společné smysluplné
trávení volného času a hlavně hezky upravená obec a její okolí.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková
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Vítání občánků
V neděli 19.5.2017 byly
v prostorách obecního úřadu přivítány mezi občany
naší obce tyto děti: Tiffany
Kalejová, Tomáš Svačina,
Tomáš Zháněl, Zoe Kubalová, Štěpán Svozilek, Sebastian Kolář. Na slavnosti vystoupily děti z Vrchoslavic
pod vedením Evy Marečkové a za hudebního doprovodu Ladislava Gazdaga
s pásmem básniček, písniček a krátkou pohádkou.
Dětem i jejich rodičům
přejeme, aby se jim společně ve Vrchoslavicích
spokojeně žilo.
Sbor pro občanské
záležitosti

Seniorská obálka
Vám, který je více jak 70 let se nedávno dostala do ruky Seniorská obálka. Co nás vedlo zapojit
se do této akce? Hlavně zkušenost s potřebou rychle uvědomit příbuzné o úrazu či nemoci jejich
příbuzných žijících u nás v obci.
Seniorská obálka obsahuje identifikační údaje o člověku, jeho zdravotním stavu, kontakt na
praktického lékaře, léky které užívá a kontakt na blízké osoby. Všechny tyto informace mají v případě potřeby záchranáři rychle po ruce a mohou tak podat rychlou kvalifikovanou první pomoc. Když
na obecní úřad přišla informace o tomto projektu, okamžitě nás zaujala. A když se nabídla Renata
Karnetová, že princip Seniorské obálky našim seniorům vysvětlí a obálky roznese, bylo rozhodnuto, že tuto jednoduchou a nenáročnou pomůcku podpoříme. Jako dárek jsme pro Vás zakoupili
průhledné obálky kam si obálku můžete vložit. Umístěte ji prosím do míst poblíž vchodu do domu
nebo bytu.
Možná Vám vrtá hlavou, proč je označená třemi záhadnými písmeny ICE. Ano, i nám by se líbilo
kdyby se jmenovala hezky česky, třeba „Čti v nouzi“, „Informace pro případ ohrožení“ anebo „Když
nemůžu mluvit“. Záchranáři ale budou v bytě hledat právě toto označení ICE. Jedná se o mezinárodní zkratku a znamená „použít v případě nouze“ (z anglických slov In Case of Emergency).
Přejeme Vám, aby Seniorská obálka u Vás zdomácněla, byla stále jej ozdobou bytu, ať Vám slouží zdraví a aby obálku nikdo nikdy nemusel použít.
Adéla Palíšková a Dušan Svozílek
Občasník obce Vrchoslavice
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Hřbitov
Mnoha z nás se tomu místu raději vyhýbá, někdo se ho bojí. Pro většinu lidí je místem
smutku a truchlení. Ano, když nás opustí blízký člověk, čas truchlení přichází. Místo v našem
srdci po milovaném člověku zůstane jednou pro vždy nevyplněné. Při životních cestách si
vytyčujeme cíl, za kterým jdeme, usilujeme o jeho dosažení a těšíme se na něj. Lidský život je
také cestou a na rozdíl od těch ostatních cest máme skutečnou jistotu, co bude v cíli našeho
života. Smrt. Nemusí nám připadat spravedlivé, že každý má životní cestu jinak dlouhou, už
vůbec nemáme cesty stejně obtížné a množství překážek na životní pouti je pro každého taky
individuální. Smrt ale nejen že k životu patří a je jeho skutečným cílem.
Historie hřbitova ve Vrchoslavicích
Původně se v obci nacházel hřbitov u kostela. Sloužil jako pohřebiště pro Vrchoslavice,
Dlouhou Ves, Srbce a Vitčice a postupem času přestal kapacitně stačit. Proto se na panském
pozemku, v místě dnešního hřbitova, založilo pohřebiště nové. Založení nového hřbitova, se
datuje do roku 1831. Tehdy to bylo místo na konci vesnice, mimo bytovou zástavbu. Obec
končila právě v těchto místech. Nestála radnice, motorest ani domy na obou stranách silnice.
Jediným pevným orientačním bodem byl od r. 1894 kříž v Dražkách.
Představte si že Vrchoslavicemi vedla prašná cesta, po obou stranách lemovaná hlubokými
příkopy, kde se popásaly husy nebo jiný dobytek. V místě, kde je dnes malá hřbitovní branka,
byla kovaná, černě natřená brána. Hřbitovní zeď, okolo celého hřbitova, byla z pálených cihel, omítnutá bílou hrubou omítkou. Stříšku tvořily dvě řady šikmo usazených pálených cihel.
V rohu hřbitova, vpravo od brány (na křižovatce) stála márnice, používaná k dočasnému uložení lidských ostatků do doby pohřbu, ale taky k ověření toho, zda je jedinec skutečně mrtvý.
Lidé měli obavy, aby nedošlo k pohřbení zaživa.
Po obvodu zdi rostly lípy, které až do r. 1984 stínily poslední místo odpočinku. Lípy byly
zdrojem nejen radosti z opojné vůně a stínu v horkých letních dnech, ale taky starostí. Jejich
kořeny začaly narušovat statiku obvodové zdi, zvedat rámy hrobů a padající uschlé větve ohrožovat pomníky. Pro pozůstalé, starající se o hroby svých blízkých, byly lípy na podzim také
zdrojem množství listí. Je mezi námi hodně pamětníků, kteří na tento průvodní jev podzimu
vzpomínají s nelibostí. Ale tak jako mince má dvě strany, tak i zeleň přináší radost i starost.
Když se na spadané listí podíváme jako na symbol věčnosti, tak právě uschlé listí pokrývající
hřbitov je tou nejpřirozenější dekorací. Nebojme se tedy vysadit na hřbitov další zeleň. A třeba
i pár listnatých stromů.
…a světlo věčné ať jim svítí
Právě na hřbitovech si máme připomínat pomíjivost pozemského života. Jako vzpomínku
na zemřelé, zapalujeme svíčky, klademe květiny. Svíčka hoří až zhasne. Květina pomalu vadne
a jednoho dne docela uschne. Právě květiny a svíčky jsou symboly pomíjivosti. I uschlá květina
je sama o sobě ozdobou.
Úpravy a změny na hřbitově v blízké budoucnosti
Podobně jako v běžném životě bojujeme s množstvím PET lahví, i hřbitov je zahlcen kelímky, víčky od svíček a plastovými květinovými dekoracemi. Proto k malé brance byly pořízeny
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dvě nové popelnice. Žlutá na plasty a kovy, černá na směsný komunální odpad.
S ohledem na zkušenosti z minulosti chceme na hřibově vysázet nové stromy. Bude se jednat nejen o trvale zelené dřeviny, ale také o listnaté stromy. Přesné druhové složení a počty budou finálně upřesněny po konzultaci s odborníky a s ohledem na měnící se klimatickou situaci.
Protože řád veřejného pohřebiště r. 2002 již neodpovídal v současné době platné legislativě, je rozpracovaný nový. Po jeho dokončení a schválení zastupitelstvem bude k dispozic
k nahlédnutí je na webových stránkách obce, ve vytištěné podobě v úředních hodinách na
obecním úřadě u hospodářky.
Aktuálně je mimo provoz studna. Do letní sezony bychom ji chtěli zprovoznit, aby se snížilo
množství pitné vody použité na nezalévání.
Kolumbárium
Mnoho z Vás, čtenářů ví, že kapacita našeho kolumbária nestačí poptávce. V chodníku
k hlavní bráně už byla založená první řada urnových hrobů. Chceme Vám tímto dát na vědomí,
že je možné pokračovat směrem k bráně vybudováním dalších míst. Pokud bude zájem ze strany občanů větší, jsme připraveni vybudovat za první řadou další dvě. Proto prosím v případě
zájme oznamte svůj požadavek a předpokládaný termín vybudování hrobu na obecní úřad.
Je škoda, že mnoho hrobových míst není obsazených. Možná se Vám to zdá krok zpět,
možná máte předem ohledy na své potomky a chcete jim usnadnit údržbu Vašeho posledního
místa odpočinku. Zvažte ale, jak bude jednou Vaše památka prezentovaná. Jestli to bude urna
s pár umělými kytkami za sklem v kovovém rámu, kde příbuzní postojí při zapalování svíčky
a honem naskočí do auta. Nebo na Vás budou vzpomínat nad kouskem země s Vašimi oblíbenými květinami, kde Vaše děti můžou při péči o hrob strávit čas v myšlenkách na Vás. Údržba
vitrínky se sice jednoduchá, rychlá a levná, ale proto přece tady nejsme. Když dopřejete svým
dětem a vnukům trávit, po Vašem odchodu z tohoto světa, čas údržbou hrobu, odvděčí se Vám
životem věčným. Protože kdo žije v myšlenkách svých blízkých, nezemřel.
Adéla Palíšková

SDH
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH
a JPO za uplynulou dobu.
Nový rok jsme jako každoročně odstartovali výroční valnou hromadou, která se konala
5. 1. 2019 v místní sokolovně. Zhodnotili jsme
rok uplynulý a naplánovali rok nastávající.
9.3.2019 jsme uspořádali ples opět v místí
sokolovně. Na ples se přišlo pobavit krásný 220
„plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela
MARBO. Vystoupila Elleanor s korejským popem
a TS Karmen s tancem Kankán.
Občasník obce Vrchoslavice
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Ještě jednou moc děkujeme všem našim sponzorům, kteří přispěli na organizaci a uskutečnění této vydařené akce.
27. 4. 2019 byla odstartována sezóna v požárním sportu. Sportovní tým mužů se opět
účastní ligové soutěže MHJ Přerov. Loni utržili celkem 4. místo, pomyslná bedna utekla ale
jen o kousek. Aktuálně po dvou závodech ligy zaujímají průběžné 3. místo. Od letošního roku
máme opět tým žen, který měl svoji premiéru v Němčicích nad Hanou, kde děvčata soutěž suverénně ovládla a dovezla tak pohár za 1. místo. Muži po nezdaru na koši připsali první neplatný pokus. Nejmladší ovšem nezůstali pozadu a dovezli krásné 4. místo s časem 22,38s. Starší
obsadili 2. místo s časem 16,38s. Není pochyb o skvělém startu letošní sezóny.
11. 5. 2017 proběhl závodní den ve Vrchoslavicích. Od 9:00 odstartovala soutěž dětí. Zahájení soutěže patřilo našim nejmladším. S útokem se poprali velmi statečně. Po zamotaných hadicích kolem rozdělovače skončili sice na posledním místě, ale jako nejmladší tým
z celé soutěže si zaslouží obrovskou pochvalu za útok, který předvedli. V kategorii mladších
žáků bylo celkově 15 týmů. Vrchoslavice B se umístili na skvělém 3. místě s časem 18,32s.
Starších žáků přijelo celkově 11 týmů. Boj o „bednu“ byl velmi těsný. Po velkém boji 1. místo
získali naši starší žáci s časem 17,39 s. Druhé byly Doloplazy s časem 17,67s a třetí Želeč
s časem 18,27s.
Od 15. hodiny odstartoval 30. ročník memoriálu Vladimíra Novotného. Počasí zpočátku moc
nepřálo, díky silnému větru naši borci zaznamenali prostřik na levém proudu a finální čas 19,35s
znamenal konečné páté místo. Ovšem bereme to pozitivně. Tento čas konečně prolomil smůlu,
která naše chlapy dlouhodobě provází na domácí půdě. Přijelo skvělých 32 družstev. První místo
získala Radkova Lhota, čas 17:80s, druhé místo
patřilo Mistřicím čas 18,61s a třetí byla Dětkovice okr. Vyškov, čas 18,69s. Výsledné časy byli
opravdu velmi těsné. Ženy ovládla taktéž Radkova Lhota čas 18:59, druhé Čechy pod Kosířem 19:90s a třetí a Dětkovice (okr. Vyškov) čas
20,48s (pravý proud ovšem 16,37s!). Poslední
byla kategorie „speciál“ tedy muži nad 35 let.
První místo obsadili Křenovice s časem 20,17,
druhé Vrchoslavice po opakovaném nalívání vody byl výsledný čas 36,25s a třetí Domov
u Rybníka z Víceměřic, čas 90,36s.
Touhle formou ještě jednou děkujeme našim sponzorům, kteří na tuto akci přispěli. Velmi si Vaší podpory Vážíme a těšíme se na další
spolupráci: Olomoucký kraj, obec Vrchslavice,
SDH Vrchoslavice, Hospůdka pod Lípou, Agrispol Mořicem, Respono, Petr Tovariš, SV Servisní.
14. 6. 2019 nás čeká 3. ročník noční soutěže „VRCHOSLAVSKÁ POHÁROVKA“. Budeme
velmi rádi, když přijdete podpořit domácí
týmy a úžit si skvělou atmosféru nočních závodů.
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Z činnosti JPO:
Přes zimní měsíce byla prováděna každoroční údržba techniky. Od začátku letošního roku naše
jednotka absolvovala 3 námětová cvičení. Evakuace osob z Domovu u Rybníka a evakuace základní
školy v Němčicích nad Hanou. 13. 4. proběhlo taktické cvičení i na domácí půdě, jednalo se o fiktivní
požár kotelny ve Vrchoslavské sokolovně.
členové SDH Vrchoslavice
Akce SDH pro rok 2019:
14. 6. 2019 - Noční soutěž „Vrchoslavská pohárovka“ – zahájení 21:00
Hody 2019 – Guláš fest na náměstí u Kostela, soutěže a hodové posezení
říjen/listopad - Podzimní sběr železa
25. 12. 2019 Štěpánská zábava v sokolovně
12/ 2019 – Turnaj ve florbalu

TJ Sokol Vrchoslavice
Vrchoslavice neustávají v pohybu
V letošním roce byly již pořádány tři akce Župy Prostějovské. V březnu plavání, v dubnu
gymnastika a s lítostí můžu jen napsat, že nás nikdo nezastoupil. Vyzdvihnout však chci třetí
akci ZZZ ( Zálesácký závod zdatnosti ) v Přemyslovicích. Zároveň tímto chci poděkovat Martině Bačkové za vzorné připravení děvčátek na tenhle závod. I když se naše děvčátka neumístila na stupních vítězů, pro mě jako cvičitelku vyhrála. Tento závod není vůbec jednoduchý
a konkurence byla veliká (přibližně 120 dětí ). Když jsem viděla, jak ty naše malé žabky vážou
uzly, měla jsem obrovskou radost. I ostatních disciplín se zhostily na jedničku. A to těch úkolů bylo celkem 12! Tohoto závodu se zúčastnily dvě skupiny děvčat.
I naše TJ Sokol Vrchoslavice se připravuje na akci Move week.
Jedná se jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci
sportu a tělesných aktivit, pořádané Mezinárodní asociací pro sport a kulturu (ISCA) jejíž je
Česká obec sokolská jedním ze zakládajících členů. Loňský ročník byl z evropského hlediska již čtvrtým ročníkem, zapojilo se do něj téměř 3,5 milionů účastníků z 38 zemí v Evropě
a v Latinské Americe. Ve Vrchoslavicích se Move week uskuteční v pátek 31.května od 16
do 18 hodin v sokolovně. Všechny děti tak
srdečně zveme tak trošku si vyzkoušet svoji
obratnost a dovednost.
Broňa Žáčková
Cvičitelka
Očima cvičitelky
Dovolte mi, milí čtenáři, abych vás informovala o šikovnosti našich dětí. V sobotu
27.4. jsme se zúčastnily zálesáckého závodu
zdatnosti v Přemyslovicích. Za nás soutěžila
ve dvou kategoriích dvě družstva. Družstvo
Občasník obce Vrchoslavice
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sedmiletých, ve kterém byly Eliška Sázelová, Alenka Řezáčová a Anička Bačková se umístilo
na čtvrtém místě a družstvo, ve kterém byly Dominika Bačková a Ella Kubalová obsadilo
šesté místo.
Zúčastnili jsme se také atletických závodů, které proběhly 18.5.. Tam nás zastoupily čtyři
děti. Eliška Sázelová (skončila na 28. místě) a Anička Bačková (na 25. místě). V kategorii starších Vrchoslavice reprezentoval Vojta Sázel (11. místo) a Dominika Bačková (8. místo).
Jsem ráda, že se děti bavily a že mají v plánu se příští rok závodů znovu zúčastnit. To je
pro mě největší odměna a moc jim za jejich elán a nadšení děkuji.
Martina Bačková, Cvičitelka

TJ Sokol 1946 – přebor OFS II.třída
tabulka k 18.5.2019
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sokol Vrchoslavice 1946
TJ Horní Štěpánov
TJ Sokol Držovice
FC Dobromilice
Sokol Vrahovice
TJ Tištín
Jiskra Brodek u Konice
Sokol Vícov
FK Skalka 2011
Sokol Brodek u Pv
Sokol Určice B
Haná Nezamyslice
FK Výšovice
Sokol Čechovice B

Počet
zápasů
22
21
21
21
21
21
22
21
22
21
21
22
21
21

Výhry
19
17
13
13
12
12
11
9
8
9
8
8
5
5

Remízy
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prohry

Skóre

Body

3
4
8
8
9
9
11
12
14
12
13
14
16
16

77:30
80:37
55:36
52:43
57:53
46:52
44:50
39:37
48:54
42:60
39:54
39:65
38:65
51:71

55
50
41
39
33
33
33
30
28
27
23
22
18
15

Zahrádkáři
Milí zahrádkáři, přátelé, spoluobčané,
ačkoliv je psán tento příspěvek v rychlosti, s určitostí je mi jasné, čím je na místě jej začít.
Dovolte mě vzpomenout na našeho dlouholetého předsedu, pana Bohumila Mičku, člověka, který dovedl probudit zájem o věci obyčejné i taje odehrávající se v našich zahradách
a mimo ně. S polovinou května mine tomu rok, co jsme se s ním rozloučili. Kolem nás stále můžeme spatřit jeho stopy. Ať už v podobě hmatatelné, tak i myšlenkové, totiž takové, že přátelství je důležité jak k lidem a k okolí živému, jakož k okolí, které na první pohled může připadat
někomu jako neživé.
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Pokračujme tedy v práci, buďme pozorní k našemu okolí, snažme se klást si otázky, zdali
to, co vidíme kolem sebe, je přírodě blízké a neagresivní, nebo jestlipak by to šlo dělat i jinak,
možná lépe, snad přátelsky vzhledem k přírodě a rovněž přece k nám všem samotným.
A já se domnívám, že takový citlivý zájem o své okolí projevil pan Vítězslav Přikryl. Ač nečlen našeho zahrádkářského spolku, může být inspirací pro nás ostatní, jak přispět docela
nenápadně. Vzpomněl jsem si tuhle totiž na situaci, kdy jsem obdivoval stav aleje ovocných
stromků, která lemuje polní cestu, jež začíná mezi garážemi a mysliveckou chatou a dále pokračuje souběžně za zahradami domů seřazenými podél hlavní silnice. Každý vnímáme fakt, že
správná ranná péče pomůže znásobit perspektivu stromu v budoucnu.
Proto věřme, že také skutky skryté, se mohou projevit, a pokud obstojí v čase jejich řešení,
mohou být doceněny, byť později. Nemusíte být členem žádné strany, nemusíte být členem
žádného spolku, téměř vše, co potřebujete, je snaha pochopit záležitost a zaujmout k ní správný přístup.
Závěrem přijměte pozvánku na letošní zájezd zahrádkářů, ve středu dne 26. června 2019
s hlavními body zájmu v oblasti jižní Moravy: výrobce čajů a koření SONNENTOR (Čejkovice),
Veselá biofarma (Velké Hostěrádky). Budeme rádi za Váš zájem a účast.
za ZO ČZS Vrchoslavice Viktor Vlč

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
Vánoce nám utekly jako voda a opět jsme naše domovy otevírali zpěvu tří králů. S vánoční dobou jsme se definitivně rozloučili 2. února, tedy na Hromnice. V tento den se v kostelích i některých
domácnostech uklízí vánoční výzdoba – betlém a stromeček. Na Hromniční mši svaté se také světily hromničky – svíčky, které tradičně chránily stavení před hromy, v dnešní době si ji můžeme zapálit
a pomodlit se u ní, pokud řešíme nějakou krizi nebo také před důležitým rozhodnutím. Z církevního
hlediska se 2. února slaví svátek Uvedení Páně do chrámu (uvedení Ježíše 40. den od narození do
jeruzalémského chrámu podle židovského obyčeje).
Začátkem jara bylo také potřeba „probudit“ ze zimního spánku farskou zahradu. K této akci se
sešlo asi 40 dobrovolníků, kteří se společně pustili do pletí záhonů a vyhrabávání trávy na farské
i školní zahradě. Mužská část se vrhla na montování herních prvků pro dětské hřiště. Krásného počasí a velkého prostoru využily děti ke hře, ale také podaly pomocnou ruku. Nakonec jsme společně
opekli špekáčky a poseděli u ohně.
Konec dubna patřil oslavě Velikonoc – největších křesťanských svátků. Velikonoce jsou pohyblivé svátky, které se slaví v neděli následující po prvním jarním úplňku. Málokdo z nás ale ví, proč
tomu tak je. V první řadě jsou Velikonoce jak svátky židovské (jako připomínka vyjití Izraelitů z Egypta) tak svátky křesťanské (oslava zmrtvýchvstání Ježíše Krista). Židé chtěli tyto svátky slavit vždy ve
stejný den bez ohledu na to, zda připadne na pátek nebo pondělí. Křesťané chtěli slavit Velikonoce
vždy v neděli, protože to je den, kdy Ježíš vstal z mrtvých. A další problém vznikl při stanovení toho,
která neděle by to měla být, jelikož židovský kalendář je odlišný od toho našeho. Nakonec se tedy
jako hlavní kritérium stanovil první jarní úplněk. Zpět ale k tomu, co se dělo v naší farnosti. 40denní
postní dobu zakončila Květná neděle, kdy jsme mši svatou zahájili v 6:45 žehnáním kočiček (jako
symbol zelených ratolestí, kterými vítali občané Jeruzaléma Ježíše při jeho slavném příjezdu). Takto
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
požehnané kočičky se dávali do stavení nebo do
rohu zahrady, aby byla zajištěna bohatá úroda.
Poté následoval svatý nebo též pašijový týden.
Mše se konala na Zelený čtvrtek a pak na Velikonoční neděli a pondělí. Na Velký pátek a Bílou
sobotu jsme se mohli účastnit obřadů v okolních
farnostech.
Letos poprvé je připraven program na Noc
kostelů 24.5.. V měsíci květnu každou neděli ve
14 hod také probíhají májové pobožnosti u kapličky v Dlouhé Vsi. Od
začátku května se nedělní mše svatá
přesouvá na ranní čas 6:45 hodin.
22. června bychom Vás rádi pozvali na slavnost Božího Těla.
Přejeme Všem dětem úspěšné
zvládnutí konce školního roku a Vám
všem dobře prožité léto.
Alena Kolářová

Novoroční setkání: Jak na Nový rok, tak po celý rok
Aneb kdo se na Nový rok prospal a chtěl se protáhnout a vyvětrat, ten dorazil až na rybník
Lopaťák, kde byl naplánovaný přípitek novému roku, roku 2019.
Hojná účast nejen dvounohých účastníků, ale také těch čtyřnohých, nebo těch v kočárku,
kterým byl konečně dopřán klid od rachejtlí, byla velmi milá a příjemná.
Z baťůžků či velkých kapes zimních bund začali postupně všichni vytahovat provizorní
broušené sklenice na šampaňské a korkové špunty létaly vzduchem, k zakousnutí jednohubky
nebo cukroví, ani o to nebyla nouze.
Po krátkém setkání, přátelském podání rukou a mnoha vyřčených přání zejména zdraví
a lásky se hromadně všichni odebrali do svých vyhřátých domácností a usadili se k novoroční
pohádce.
Na novoroční setkání přišla výpravy z Vrchoslavic, Dlouhé Vsi, Vitčic, Mořic či Kroměříže.
Rok 2019 se začíná lámat v půlce a věřím, že zdraví, láska, a porozumění je ve Vrchoslavicích
doma.
Eva Bašková
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Tříkrálová sbírka
I letošním roce proběhla v naší obci
Tříkrálová sbírka. Tři skupiny koledníků se
vydaly s písničkou po vesnici a přálo jim
i přívětivé počasí. Celkem se v naší obci
vybralo 17 643,- Kč. Další den ve Vitčicích
4 943,- Kč.
Děkujeme všem, kteří bez váhání přispěli na dobrou věc. Protože kdo rychle
dává, dvakrát dává. A jak praví Bible: „Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne
ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.“ (Lukáš
6,38)
Eva Marečková

Tříkrálový koncert
Sled kulturních událostí v letošním roce odstartoval Tříkrálový koncert v místním kostele
sv. Michaela.
Původně plánovaný Vánoční koncert byl z důvodu nemoci dvou účinkujících přesunut právě na tento tříkrálový čas. Kromě zpěvu, klavíru se mohli diváci zaposlouchat do libých tónů
hoboje v podání členky zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Na koncertě zazněly skladby
hudebních velikánů minulosti J. S. Bacha, A. Vivaldiho, Ch. Gounoda, ale i doposud žijícího
italského skladatele E. Morriconeho, který je známý pro svou filmovou hudbu (např. „Tenkrát
na západě“).
Na koncertě se vybralo 3040 korun, které byly darovány na opravu varhan. Po doznění posledních tónů čekalo na posluchače malé teplé občerstvení před branami kostela.
Věřím, že koncerty klasické hudby se stanou v naší obci tradiční událostí vánočních či novoročních svátků.
Emílie Bašistová

Pod sněhem spali a spali a spali…
Lednové devadesáté výročí úmrtí evangelického faráře a spisovatele Jana Karafiáta si připomněla i naše knihovna vzpomínkovým pořadem Broučci.
V den, kdy krajinu Hané pokryl sníh, si přesto rodiče s dětmi udělali čas a přišli si připomenout jedno ze základních děl dětské literatury. Kromě promítání večerníčkových dílů Broučků
si děti připravily i čtenou ukázku, kterou publikum odměnilo potleskem. Role přísného tatínka
se ujal Kuba Churý, hlas laskavé mamince propůjčila Kája Potáčová a malého Broučka četl Maťa
Műller.
Občasník obce Vrchoslavice
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Jana Karafiáta celý život trápila náboženská netolerantnost Čechů a nenávist mezi katolíky
a evangelíky. Jeho památku jsme si připomněli jen několik dnů poté, co uplynul celosvětový
týden modliteb za jednotu křesťanů, za věc, kterou Karafiát celý život prosazoval.
Jako přídavek, na přání hlavně babiček, jsme si závěrem promítli černobílou verzi jednoho
dílu seriálu Broučci z roku 1966.
Adéla Palíšková

Lednové obecní posezení
Plány investic, kulturní program na celý rok, dotazy občanů, ale taky taneční vystoupení
souboru Vrchoslaváček vedeného Evou Marečkovou, domácí vdolečky s kávou a beseda s tvůrkyní hanáckých pantléků Marií Vojtkovou z Hrušky. To byl program našeho obecního posezení
31. ledna v přísálí sokolovny.
Cílem letošního prvního obecního posezení bylo ukázat občanům, co se díky loni získané
dotaci za vítězství v soutěži Obec přátelská seniorům, podařilo pořídit. Stoly, židle, podsedáky a ubrusy si každý vyzkoušel na vlastní kůži. Fotoknihy a repliky kronik šly z ruky do ruky.
V neposlední řadě mohli občané obdivovat chlapecké hanácké kroje, které podle návrhu paní
Vojtkové ušila Kateřina Majerová z Hrušky.
Právě o tom, jak se paní Vojtková dostala k výrobě součástí krojů, kde začínala tancovat
a jak vzniká takový pantlék jsme si s hanáckou znalkyní povídali na závěr posezení.
Adéla Palíšková
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Křížem krážem cestopisným labyrintem
Labyrint se ve Vrchoslavicích
a okolí pomalu stává pojmem. V neděli 10. února uspořádala už po páté
knihovna Vrchoslavice spolu se ORION SVČ Němčice nad Hanou zábavnou soutěž pro smíšené týmy, tentokrát na téma cestopis.
Trošku jsme se obávali, že letošní
téma nebude pro lidi tak atraktivní
a některé možná i odradí, ale opak byl
pravdou. Osmnáct týmů byl rekord
v historii soutěže. Soutěžní týmy si
měly možnost osvěžit své zeměpisné znalosti o všech kontinentech,
Olomouckém kraji, o řekách či hlavních městech. Okruhy s filmovými otázkami bývají jedny
z nejatraktivnějších, a tak si na své přišli filmoví fanoušci, cestovatelé po mapách ale i znalci
státních vlajek.
Na Cestopisný labyrint přijeli i přespolní soutěžící. Vítězství si odvezl tým Majerových
z Hrušky, stříbrná příčka zůstala doma u rodiny Přecechtělovy a bronzovou příčku obsadila
rodina Baškova.
V Cestopisném labyrintu nebylo důležité zvítězit, ale oprášit si školní znalosti, doplnit si vědomosti anebo se zábavnou formou něco nového dovědět. A na tom se shodli jsme se shodli
my, organizátoři, i soutěžící.
Naďa, Tonda a Adéla
Občasník obce Vrchoslavice
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Zimní výprava za telátky
Vrchoslavice
Zamrzlé kaluže, červené nosíky dětí,
zimním sluncem zalitá krajina. Tak začínala,
v sobotu 23. února, zimní výprava za telátky.
Přes radnicí se nás sešlo přes třicet a vydali
jsme se ovocnou alejí mezi poli k farmě. Postupně se přidávali další opozdilci. A tak když
na mostní váze všechny příchozí Ing. Roman
Palát zvážil, mohla tunová výprava zamířit
k hlavnímu taháku dopoledne, k nejmenším
telátkům.
Po prohlídce teletníku, dojnic a dojírny
přišel všem vhod horký čaj. Ing Palát vzal kytaru a dojírnou zazněly osvědčené hitovky.
Po soutěži v krmení a rozdání sladkých odměn už nezbývalo, než se s farmou a milým
průvodcem rozloučit.
Červené nosíky doma zbledly, vůně živočišné výroby už taky vyvanula, ale zážitky ze
setkání s živými zvířaty snad v paměti dětem
zůstanou.
AdPa

Pohádkový karneval
Pohádkový karneval ve Vrchoslavicích patří mezi tradiční akce, které nejen pro vrchoslavické děti s obcí připravuje ORION – Středisko volného času Němčice nad Hanou.
Letošní pohádkové příběhy provázely děti jednotlivými soutěžemi a tak se na chvíli měly
možnost stát vodníky, princeznami, rytíři či piráty. Do mnoha soutěží se zapojili také rodiče,
kteří nejen že svým dětem pomáhali, ale hlavně jim neskutečně fandili.
Protože karneval je krásný dětský ples
a na žádném plese nesmí chybět tombola
plná lákavých cen, tak ani ten náš se bez tomboly plné panenek, autíček, pastelek či bublifuků neobešel. Spousta cen rozzářila dětské
oči a ty smutné z nevýherních cen potěšil
alespoň stánek s malováním na obličej nebo
párek v rohlíku.
Vrchoslavický karneval je zajímavý také
tím, že se zde premiérově představují taneční kroužky SVČ ORION a děti, které od října
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pilně nacvičují, mohou zažít první opravdové
vystoupení v zaplněném sále. Tato vystoupení
jsou vždy plná nervozity, očekávání a zejména
bouřlivého potlesku. Nebylo tomu jinak ani letos, když vystoupili Hopíci, Monkeys, Jasmína,
Almira nebo Magic. V každém z těchto kroužku je mnoho dětí z Vrchoslavic i Dlouhé Vsi
a tak nám ve Vrchoslavicích vyrůstá bohatá
taneční generace.
Téměř tříhodinový pohádkový program
utekl jako voda a už teď plánujeme další pohádkové příběhy na příští rok.
Chtěla bych poděkovat za perfektní spolupráci obci Vrchoslavice, především Jarce Kvasničkové, za občerstvení, Nadi Páclové a jejím holkám a Broni Žáčkové a TJ Sokol Vrchoslavice.
Eva Bašková

Sokolovnu provoněly vdolečky i karafiáty
Okolo stovky lidí, se sešlo 15.3. na obecním posezení u příležitosti MDŠ, které jsme
pro občany uspořádali spolu s místními spolky. Bílé ubrusy a červené muškáty na stolech,
bannery s fotkami, koutek s dětskými, vlastnoručně vyrobeným dárky maminkám, ale
taky velikonoční dekorace kroužku SVČ Orion Němčice nad Hanou Šikulky, to všechno
tvořilo útulnou atmosféru na hlavním sále
sokolovny.
Letos poprvé se oslavy MDŽ konaly na
hlavním sále. Jestli si vzpomínáte, první ročníky byly v zasedací místnosti. Pak jsme oslavy přesunuli na motorest. Když i ten přestal
kapacitně dostačovat, uspořádali jsme posezení v přísálí sokolovny. Letos jsme už připravili hlavní sál, a dobře jsme udělali. Množství
lidí, kteří se přišli pobavit posedět by už přísálí rozhodně nepojmulo.
O kulturní vystoupení se už tradičně postaralo naše kulturní křesadlo Eva Marečková.
S dětmi ze základní a mateřské školy připravila téměř hodinové pásmo básniček, písniček, scének a tanečků, letos na téma povolání. Na klávesy děti doprovodil ředitel Ladislav
Gazdag. Nechybělo sólo na housle Jakuba Handla ani dvojhlas v podání sester Handlových.
Každý účastník dostal zdarma kávu či čaj, na stole voněly čerstvé vdolečky, věnečky, pusinky a koblížky. O další občerstvení se výtečně postarali místní hasiči.
Občasník obce Vrchoslavice
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Součástí programu bylo promítání fotek z akcí z uplynulého roku. Aby si dospělí nerušeně
mohli komentovanou prezentaci fotek užít, byl v přísálí, sestrami Baškovými, připraven pro
děti program.
Závěr večera patřila kapele Tak určitě, který hrála převážně k poslechu, ale i pár jedinců
strhla k tanci.
Adéla Palíšková

Pivínská pohádková štace
Na nedělní odpoledne 7.dubna obec ve spolupráci s TJ Sokol připravila v sokolovně rodinné
divadelní představení. Na svou první štaci k nám zavítali pivínští mladí ochotníci s pohádkou Princezna ze mlejna.
Herci, ač ještě školou povinní, se svých rolí zhostili opravdově a romantický příběh Elišky a Jindřicha publikum skutečně dojal. Od premiéry, která se uskutečnila 16.března, to byla jejich první
štace. Premiéru měli kde jinde, než doma v Pivíně.
Po představení je naši diváci odměnili bouřlivým potleskem.
Adéla Palíšková

Turnaj v kuželkách se proměnil v bowling
Osmý ročník turnaje v kuželkách, pořádaný obcí Vrchoslavice, začal už tradičně na
prvního máje, ve sportovním areálu na Zamlýní za příjemně slunečného počasí.
Devatenáct týmů odehrálo první kolo
a nic nenasvědčovalo tomu, že by letošní turnaj měl být něčím výjimečným. V polovině
kola druhého ale došlo k závadě na hracím
zařízení. Na místě naštěstí bylo hned několik
odborníků, kteří se pustili do opravy. Závažnost závady nedovolila dokončit turnaj včas
a proto jsme museli zaimprovizovat. Dohrálo
se formou rozstřelu bowlingovým způsobem.
Dětem ani dospělým ale nucená přestávka nevadila. Byl čas na fresbee, vybíjenou, ču30
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tanou, prolézačky, houpačky a pohodové sousedské povídání. Šibenice na kuželky již opět
pevně stojí. Velký dík patří všem mužům, kteří se zapojili do opravy. Největší nasazení prokázal Bohdan Sázel. Ten, po přesunu značné části nářadí ze své soukromé dílny, nakonec
dokázal kouli na řetěz opět zavěsit. A tak je šibenice připravena na další, už 9. ročník, turnaje v kuželkách v roce 2020.
Adéla Palíšková

Běh osvobození po deváté
Náš Vrchoslavický běh není jen obyčejný závod. Je to taky pohodové květnové odpoledne v hezkém areálu Zamlýní s občerstvením, točeným pivem a skákacím hrad pro
nejmenší. Letos bylo trochu chladnější počasí, ještě ve čtvrtek byly předpovědi počasí dost
nepříznivé. A tak jsme si výročí osvobození naší obce připomněli podobným počasím, jaké
bylo v květnu 1945.
Letos na start nenastoupil držitel zlatého hattricku Pavel Dvořák. Nový absolutní vítěz
přijel k nám až z Otic v okrese Opava. Na start nastoupilo skoro šedesát běžců. První vrchoslavčák který proběhl cílem byl Vlasťa Palíšek, druhý Laďa Fialka a třetí v pořadí vrchoslavčáků byl Vojta Zahradník.
Každý z účastníků dostal medaili, ocenění v jednotlivých kategoriích pak i originální
zelená trička a batůžky s logem závodu. Na vylosované startující čekaly i dárkové balíčky,
kniha Prostějovsko z nebe a speciální dort, věnovaný Františkem Ježkem z Pivína.
Organizátoři z TJ Sokol Vrchoslavice a Obce Vrchoslavice už plánují další ročník. Všichni,
kterým se letos nepodařilo Běh osvobození do svého kalendáře zařadit, poznamenejte si
prosím datum sobota 2. května 2020.
Za organizační tým Dušan Svozílek
Běh osvobození očima letošního vítěze
O závodu Běh osvobození jsem se dozvěděl z Termínovky z internetu. Nepreferuji
vyloženě žádnou délku trati, ale 5-10 km je pro mě dobrá trať. Pomalinku se připravuji
na půlmaraton. Žádnou krizovku jsem na trati neměl. Spíš jsem měl strach, abych nezabloudil.Za což jsem byl vděčný místnímu klukovi, co po startu hnedka vypálil a tím mi
lemoval trat. Na 3 km jsem ho předběhl a pak jsem se držel starosty a kamery na motovozíku. Vyjížděl jsem v 11:00 a přiměřenou jízdou jsem byl u Vás ve 13:15. Přijel jsem
vlastním autem, což k závodům potřebuji.
Běhat jsem začal na podzim 2017 a to tak,
že jsem jel s dcerou na závody. A když jsem
viděl, jak je do toho zapálená, tak jsem to
zkusil taky a už jsem u toho zůstal. Příští rok
přijedu znova a pokusím se obhájit vítězství. Ale beru to tak, že bude nejspíš konkurence, nicméně udělám vše proto, abych
vyhrál.
Váš spokojený závodník
Petr Pospíšil z Otice.
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Námětové cvičení prověřilo připravenost
dobrovolných hasičů
Ve 14.05 hodin se ve Vrchoslavicích a dalších obcích šestnáctého požárního okrsku rozezněly sirény. Z otevřených vrat hasičských zbrojnic vyjížděla do deštivého sobotního odpoledne blikající auta, aby se dostavila na místo vyhlášení námětového cvičení ve vrchoslavické
sokolovně.
Kromě našich, už po dvanácti minutách od vyhlášení poplachu, dorazila jednotka ze sousedních Němčic nad Hanou. Po němčických přijížděli hasiči z Nezamyslic, Vitčic, Tištína, Doloplaz, Dobromilic, Pivína, Obědkovic a Víceměřic. Na námětové cvičení simulující požár kotelny
sokolovny tak dorazily všechny oslovené sbory.
Po nástupu, vedoucí cvičení Josef Janečka, rozdělil hasiče do skupin. Tématem cvičení byly
tři úkoly. Nejdříve z požáru v kotelně vynést raněné osoby. V sokolovně probíhala druhá část,
poskytnutí první pomoci zraněným. Posledním tématem byly vodní zdroje a jejich využití.
Je dobře, že byla pro námětové cvičení vybrána naše sokolovna. Jako TJ Sokol jsem rád, že
teoreticky zpracované postupy, které pro případ ohrožení sokolovny TJ Sokol Vrchoslavice má,
se v praxi projevily jako funkční. Naši hasiči, jako tým, prokázali vysokou funkčnost a z pohledu
organizace cvičení byla slyšet z úst přespolních hasičů pochvalná slova.
Touto cestou jim děkuje i obec. Na to, že máme spolehlivý, vždy připravený a výkonný hasičský sbor, vychovávající si mladou generaci můžeme být právem hrdí.
Adéla Palíšková a Daniel Svačina

Do scénáře mše u kapličky zasáhli shora
Je to neuvěřitelné, ale už po šesté se v neděli 19.5. ve 14hod konala v Dlouhé Vsi mše svatá pod
širým nebem. Kaplička, zasvěcená Panně Marii Pomocné, dostala v roce 2014 nový kabát, od té
doby se ze mše, na přelomu května a června, pomalu stává tradice.
Je na místě vzpomenout taky na to, co kaplička ukrývá. Kromě zvonu, nově osazeného do zvonice v roce 1957 jsou v kapli tři obrazy. Panna maria, archanděl Michael a Ježíš. Dva z těchto obrazů
darovala kapli, potažmo obci rodina dlouhoveských patriotů. Bartoškovi také stáli u zrodu kříže
před kapličkou.
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Na mši opět přišlo procesí poutníků z Němčic a Vitčic. Ti se ve slunném počasí vydali na 3,5 km krátkou
pouť pěšky. Ve Vrchoslavicíh u kostea se k nim přidali
i místní poutníci.
Na mši, kterou sloužil P. Tomáš Strogan se letos
sešlo přes padesát lidí. Na klávesy doprovázel Ladislav
Gazdag a o zpěvy se postaraly sestry Rubanovy.
Plánované vystoupení dětí z Vrchoslavic, které
mělo následovat po skočení mše se ale nekonalo. Silný
vítr, hromy a dešťová sprška doslova rozmetaly poutníky ke svým domovům. Organizátoři bleskově sklidili
posezení, stany, oltář do vjezdu k Večerkům. Poutníci
se mezi dešťovými kapkami prokličkovali k perníkovým srdíčkům, frgálům, trubičkám a laskonkám a pak
prchali ke svým domovům. Vypadá to, že „nahoře“ vyhodnotili letos potřebu vláhy jako vyšší prioritu. Díky,
že občas naše sebelepší plány někdo dokáže přehodnotit a časem se ukáže, že to tak bylo dobře.
Krom toho, že nedošlo na vystoupení dětí, nedostalo se jim ani slíbené odměny v podobě skákacího
hradu. Tady taky vidíme, jak nahoře dokážou korigovat
naše výchovné metody. Láska k dětem nám tady na
zemi totiž nedovoluje dopřát jim trošku tolik potřebného nedostatku. A tak to za nás musí udělat ti mocnější. Věřím, že děti si toto neuskutečněné vystoupení
budou pamatovat a vzpomínat na něj i v dospělosti.
V pátek 24.5. se naše farnost poprvé zapojila do
akce Noc kostelů, kde si pod střechou děti všechno
vynahradily a předvedly svoje hudební vystoupení.
Adéla Palíšková
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Prázdninová upoutávka!
Pro ty kdo ví, co jsou vrchoslavické úterky, ale i pro ty co to ještě neví, je tady dobrá zpráva.
Letos o prázdninách zase budou Prázdninové úterky!
Tým dobrovolníků pro děti z Vrchoslavic, pro ty co jsou tady na prázdninách, ale i děti
z okolí připravuje na osm úterků během letních prázdnin odpolední, podvečerní, večerní, někdy až večerní program.
Pro nedočkavce je tady poodhalení letošního programu. Určitě navštívíme farmu a telátka,
kde bude tak dlouho slibované a očekávané bludiště ze slámy (už je připraveno), výlet do ZOO,
hledání pokladů, obecní výlet, olympiáda a snad i Mini Spartan race.
Sledujte pozorně vývěsku obce, hlášení rozhlasu, webové a FB stránky, vše se včas dovíte.
Za organizační tým J. Kvasničková

Soutěž Vesnice roku
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována od r. 1995.
Cílem této soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit
veřejnost na význam venkova, ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů
a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují
se do společenského života v obci.
Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Třešničkou na dortu, v rámci
účasti, může být i finanční odměna. I pro letošní oceněné obce má Ministerstvo pro místní
rozvoj připraveno bezmála 32 milionů korun.

-

-

Vesnice roku v kostce:
Do soutěže se obce přihlašují samy
Poplatek za přihlášku činí 2Kč/obyvatele, v našem případě se jednalo o 1.252,- Kč
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole (udělují se ocenění
tzv. Stuhy)
V soutěži se hodnotí: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které
byla udělena Zlatá stuha v krajském kole
V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa
Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice
Obec může v krajském kole získat některé z těchto ocenění:
Bílá stuha – za zapojení dětí a mládeže do života obce
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Modrá stuha – za práci spolků tradičních i novodobých, udržování a obnovu tradic
Zelená stuha – za komplexní péče o zeleň
Oranžová stuha – za spolupráci se zemědělských subjektů
Zlatá stuha - nejvyšší ocenění, které získá obec, která se nejlépe a vyváženě prezentuje
ve všech posuzovaných oblastech
Cena naděje pro živý venkov – za pospolitost obce
Zlatá cihla v Programu obnovy venkova – za významnou stavbu
Jak jsme to pojali u nás
Nás čeká první, tedy krajské kolo. Jak už starosta v úvodním článku napsal, chceme si
hlavně odzkoušet, jak budeme fungovat, spolupracovat a řešit organizaci Sjezdu rodáků,
přátel a občanů obce letos na podzim.
V krajském kole má každá obec přesně dvě hodiny času na to, aby se představila. Chceme hodnotící komisi zábavným způsobem předvést maximum míst, akcí, budov, areálů
a lokalit. A na to jsou dvě hodiny pohříchu málo.
Náš scénář je rozdělen na dvě části:
Část I.: Desetičlenná komise přesně ve 14 hodin, spolu s průvodci starostou a místostarostkou, nastoupí u radnice do připraveného vozidla. Za komentované jízdy se přesunou na
Zamlýní, kde jim nejmladší hasiči předvedou požární útok, představí se jim akce Dobrá věc
pro obec, areál a jeho využití. Poté budou pokračovat autobusem k farmě, novou ovocnou
alejí k ovečkám, hřbitovu, okolo Floriánka, kostela na cyklostezku, k fotbalovému a dětskému hřišti, okolo nové výsadby nad požární nádrží zpět do dědiny, přes Kroupák, Pargan,
okolo školky k vratům farské zahrady. Tam komise s průvodci vystoupí, projdou farskou
a obě školní zahrady, projdou školou a druhá část se bude odehrávat v sokolovně.
Část II.: V sokolovně každý člen komise dostane dva „poradce“ a budou mezi sebou soutěžit ve znalostech o naší obci. Otázky formou fotek jim budou promítány na plátno a jednotlivé týmy je budou spolu s našimi občany řešit. Cílem je odprezentovat formou těchto
„otázek“ naše spolky, pořádané akce, MŠ, ZŠ, spolupráci s dalšími subjekty, práci s dětmi,
mládeží a seniory. Tým který obdrží nejvíce bodů dostane diplom.
Posledních 10 minut bude mít komise na prohlédnutí oficiálních dokumentů obce, fotoknih, replik kronik, bannerů, článků z tisku a hlavně na doplňující dotazy.
Pozvánka pro Vás na závěr
Jak vidíte, prezentace obce je postavená hlavně na Vás, našich občanech. Proto Vás srdečně zveme v úterý 4. června po 14 hodina do sokolovny, kam cca v 14.45 hodin přijde
desetičlenná komise.
Jako odměnu jsme pro Vás připravili večerní posezení s promítáním z filmového archivu
obce. Před promítáním vystoupí žáci Emilky Bašistové s pásmem populárních písniček. Večer bude čas na pivko a posezení.
Budeme rádi když přijdete, protože nesoutěží Vrchoslavice jako jedna obec, ale více jak
šest set obyvatel, kteří jsou na svou obec pyšní, a kteří tady nejen bydlí, ale taky žijí.
Adéla a Dušan
Vrchoslavští
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Sjezd rodáků, přátel a občanů obce
u příležitosti 290 let od založení školy
Od roku 1979, kdy se slavilo 250ti leté výročí založení školy se akce podobná té letošní
konala snad jen v r. 2001, kdy jsme si připomínali 650 let od první písemné zmínky o obci
se podobná akce u nás neuskutečnila.
Cílem pořadatelů je pozvat nejen rodáky,
zde žijící občany ale všechny, kteří mají k Vrchoslavicím, vztah. Chceme ukázat jak obec
žije dnes, ale taky zavzpomínat na roky kdy
sem chodili dříve narození do školy, kdy se
budovalo hřiště, myslivecká chata, Zamlýní, sokolovna, opravoval kostel apod.
V tuto chvíli máme pro Vás datum konání. Tím dnem je sobota 7. září 2019. Program v těchto
dnech nabývá na konkrétní podobě. Do každé domácnosti bude ještě před prázdninami doručena
pozvánka s programem, jízdním řádem vláčku a podrobnostmi.
Předběžný program:
Zvaní dechovou hudbou Vřesovanka po obci
Zahájení, snídaně v sokolovně
Mše za živé a zemřelé rodáky, položení kytice k hlavnímu kříži na hřbitově a k pomníkům padlých
Oběd
Od 13 hodin programové pásmo, kde vystoupí naši šikovní hudebníci, recitátoři, herci a v 18 hod nás
čeká vystoupení písničkáře
Současně bude každou hodinu od kostela jezdit vláček okruh okolo hřiště, k Lopaťáku, na Zamlýní
a zpět ke kostelu. Na farské zahradě bude připravena lukostřelba, skákací hrad, program pro děti se
šermíři a výstava hospodářských zvířat.
Ve škole, školce, na radnici, na faře a Zamlýní bude den otevřených dveří. Stejně tak ve všech budovách a areálech o které se starají naše spolky. Každý spolek může ukázat to na co je hrdý, co členové
dokázali a jak zvelebují majetek který převzali od svých předchůdců. V sokolovně poběží filmové projekce z obecního filmového archivu a v přísálí bude výstava fotografií, fotoknih a dalších zajímavostí.
Program bude bohatý, ale bude prostor i na vzpomínání a chvilku klidného povídání. Udělejte si
čas, rezervujte si první zářijovou sobotu a přijďte se podívat co všechno tady ve Vrchoslavicích máme.
Za organizační tým Adéla Palíšková

Stalo se před…. 90 lety (kronika obce: duben – červen 1929)
A do této doby spadají pilné přípravy k významné události. K oslavě 200 letého trvání zdejší obecné školy (a současně i fary). Zdejší škola byla založena r. 1729, jak dále bude podrobně sděleno. Bylo třeba
významnou tuto událost důstojně vzpomenuti.
Navrhl proto ř.uč. J. Horák již v lednu na školní radě i obecním zastupitelstvu nástin oslav. Škola
sama připravovala se pro tuto oslavu již od počátku školního roku. Místní šk.rada i obecní zastupitelstvo
Občasník obce Vrchoslavice
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návrh ten jednomyslně přijali a obec rozšířila program o 1 bod – odhalení desky padlým a zemřelým občanům vrchoslavickým ve světové válce. Na postavení pomníku nebylo naděje – deska snad se pořídí…
…V sobotu 29.VI. za krásné pohody probouzela hudba občany k vlastní slavnosti. Před okrášlenou,
opravenou a bohatě ozdobenou školou – oslavencem, zřízena tribuna na návsi před hostincem p. Pazdery. Celá obec bohatě vyzdobena prapory (i na věži vlál), domky všechny jsou panensky vystrojeny,
náves umetena, jen budova velkostatku stále smutna, odrabána, ač majitel i správce velkostatku byli
včas zváni k účasti na slavnosti.
Na žádost řady občanů sloužena v kostele zdejším rodákem P. Jos. Řezáčem slavnostní mše, po níž
v kázání podán nástin školství kdysi a dnes. Kázání bylo pěkné, věcné.
O 10 hod shromáždilo se všechno žactvo (děvčata vesměs v národních krojích), hasiči, obecní zastupitelstvo a místní školní rada s hudbou před tribunami u školy…
Z kroniky vypsala Adéla Palíšková

Společná šedesátka aneb kočovný život po Moravě
V červenci tohoto roku uplyne šedesát let, co si řekli své ANO manželé Šrámkovi z Dlouhé Vsi.
Jsem ráda, že poodhalili závoj svého manželství a i vy čtenáři tak můžete nahlédnout do jejich
pestrého života.
Když se Pavlína v r. 1941 v Podolí u Uherského Hradiště narodila, byl její otec totálně nasazený.
S maminkou, prarodiči a kozou prožili válku v jedné místnosti. Po válce se spolu s tatínkem a novorozeným bratrem přestěhovali do domku po odsunutých Němcích v Bruntálu. Tam prožila dětství.
Den předtím, než se Josef v r. 1936 narodil, konala se v jeho rodné obci ve Vrchoslavicích první
přednáška poručíka Nachtigala z posádky v Přerově. Tehdy se lidé poprvé dověděli o možnostech letecké války či účincích nových otravných plynů a ještě ten den občané založili CPO (civilní protileteckou obranu). Snad i Jožkova sudička byla ovlivněna touto přednáškou, nebo jím otřásly zážitky z květnových dnů 1945, kdy obcí procházela fronta, že celý svůj profesní život spojil s vojenskou uniformou.
Vojenská služba ho jako četaře ze státní hranice zavála do Bruntálu. Jako všude, kde působil
se i tady věnoval gymnastice, atletice a fotbalu. „Nastupoval jsem na trávník a vidím, jak na mě
z tribuny mává hezká slečna. S Pavlínkou jsme po sobě pokukovali už delší dobu. Hodila mi tehdy
kousek čokolády…,“ vzpomíná Josef Šrámek.
„Bruntál měl tehdy družební město na Slovensku. Každoročně si
obě města mezi sebou měřila síly ve sportu. Jela jsem do Námestova
(město, dnes ze dvou třetin zatopené Oravskou přehradou, pozn. redakce) reprezentovat Bruntál v běhu na 100m a skocích a podiovou
skladbou dorostenek,“ rozpomíná se Pavlína.
„Když jsem dokončil druhou disciplínu sedmiboje, měl jsem už
o 500 bodů víc než soupeři. Běžně jsem házel granátem přes devadesát metrů,“ vysvětluje pětinásobný vítěz sedmiboje poháru ministerstva
vnitra.
„Cestou zpět celý autobus pospával. I souseda u okna přemohla
únava. Pozoroval jsem to překrásné stvoření sedící přes uličku, jak sladce spí a nemohl jsem se toho pohledu nabažit,“ vrátil se v čase o víc jak
šedesát let nazpět Josef Šrámek. „Najednou mě taky přepadla dřímota
a v jedné zatáčce mi moje vyvolená spadla přímo do náruče.“
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„Pak mě pozval na nedělní čaje a já jsem přišla,“ prozrazuje pokračování příběhu paní Šrámková.
„Jenže se konaly po prohrané sázce s kamarády, kdy jsem se musel ostříhat do hola,“ prohrabuje si svoje stále husté vlasy bývalý voják. „Po první taneční sérii vyhlásil moderátor soutěž Hledáme
nové talenty, tak jsem se přihlásil,“ popisuje další historku pan Šrámek. „Kamarád vzal hřebínek,
stoupnul si za mě a dělal, že mi pročesává vlasy. Vzal jsem mikrofon a spustil Vítr čechrá vlasy a člověk zazpívá si.“
Za rok po vítězství v pěvecké soutěži se Jožka s Pavlínkou v bruntálské obřadní síni, v červenci
roku 1959, vzali.
A nastaly další stěhovací manévry. Třikrát po Bruntále, pak následovala Opava a Vyškov na Moravě. Všude, kde působili se věnovali hlavně sportu, cvičení na všech spartakiádách a sletech sokolů
a přírodě. Josef pochází z tradiční sokolské rodiny a stále hrdě pokračuje v otcových šlépějích.
Nejen jako funkcionář, ale i jako stále aktivní cvičenec. Jeho sto třiceti cviková každodenní sestava
na Zamlýní je toho důkazem.
Pavlína, pětinásobná vítězka závodu Stezka Klementa Gottwalda na trati 2400 m, v kategorii
nad čtyřicet let se z krátkých tratí posunula k vytrvalostním sportům, nejvíce turistice po horách
s báglem na zádech a bivakováním ve volné přírodě, včetně Rumunska a Bulharska. Také jí učarovala jóga, kterou stále nejen cvičí, ale vede i kurzy.
K lásce ke sportu vedli i svoje dvě děti a čtyři vnoučata.
Podzim svého života se rozhodli strávit v rodném domku Josefa Šrámka ve Vrchoslavicích –
Dlouhé Vsi. „Vždycky jsem chtěl být pacholkem,“ směje se aktivní důchodce. „To si nedělá legraci. My
jsme si opravdu v devadesátých letech nechali vrátit polnosti a od té doby hospodaříme,“ podporuje manželova slova Pavlína. „Loni byl výnos brambor dost špatný,“ posmutněle dodává hospodyně.
Kromě pěstování brambor, okurek, rajčat a další zeleniny pro celou rodinu sbírá Pavla i bylinky.
Bylinné čaje pijí celý rok. Lásku k přírodě je u Šrámků vidět na každém kroku. Kromě deseti slepic,
kohouta a stále se měnícího počtu králíků mají tři kočky a psa.
A jaký mají, po společných šedesáti letech, recept na pevný manželský svazek?
„Tolerance,“ odpovídají jednohlasně.
Děkuji za příjemné vzpomínání, chvíle strávené nad rodinnými alby a za obec Vrchoslavice,
kde se rozhodli strávit podzim svého života přeju manželům Šrámkovým hodně sil do dalších let,
jim vlastní optimismus ať je neopouští a stálý úsměv na tváři.
Adéla Palíšková

Nová ordinace Všeobecného lékaře v Němčicích nad Hanou
V pondělí 3. června 2019, 14 - 17 hod proběhne v Němčicích nad Hanou, Masarykova 426
(Štěpánova vila, bývalý Fin. Úřad) otevření nové, v pořadí již 25., ordinace provozované společností „Všeobecný léka“, kde se seznámíte s novým praktickým lékařem – s MUDr. Tomášem Ambrozem.
„Už jako malý chlapec jsem chtěl být lékařem,“ říká Dr. Ambroz, pro kterého je medicína životním snem a posláním. Medicínu vystudoval v Brně, odkud také pochází. Od promoce pracoval
10 let na neurologickém oddělení kyjovské nemocnice. O pacienty se bude starta se zdravotní
sestrou Hanou Černou.
Občasník obce Vrchoslavice
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Už 3.6. se bude možné k panu doktorovi registrovat. Návštěvníci slavnostního otevření čeká
zdravé občerstvení ve formě sendvičů, ovoce, džusu či vody.
Ordinační doba bude pondělí – pátek. Pacienti s akutními problémy mohou ordinaci navštívit v dopoledních hodinách po celý týden mimo středy, kdy je na ně vyhrazeno téměř celé
odpoledne. Pondělní odpoledne a středeční podvečer jsou vyhrazeny objednaným pacientům.
Přesné a aktuální ordinační hodiny mohou pacienti nalézt na webu vseobecnylekar.cz. Novinky
z ordinace lze také sledovat na facebookové stránce němčické ordinace.
Ordinace bude zatím fungovat ve zkušebním programu, může dojít k úpravě ordinačních
hodin dle zájmu pacientů. Registrovat se mohou pacienti pojištěni ve všech zdravotních pojišťovnách. Pro dotazy související s němčickou ordinací mohou pacienti využít tel. č. 608 613 993 či
email sestra1.nemcice@vseobecnylekar.cz, kde se můžete i objednávat. Noví pacienti se mohou
registrovat bez předchozího objednání.
O „Všeobecném lékaři“
„Všeobecný lékař, s r.o. „ je ryze české rodinné nestátní zdravotní zařízení, které se soustředí
na poskytování zdravotní péče na venkově a v malých městech. Všeobecný lékař se snaží vracet
primární lékařskou péči co nejblíže běžným lidem.
Řetězec Všeobecného lékaře vznikl v roce 2014. Provozuje v Čechách a na Moravě 25 vlastních ordinací, ve kterých se stará o 24 tisíc pacientů.
Nové ordinace Všeobecného lékaře vznikají buď převzetím ordinace stávajícího lékaře, který
odchází do důchodu, nebo ve spolupráci s obcí v místě, kde dosud praktický lékař chyběl.
Všeobecný lékař dbá o vysoký standard poskytovaných služeb, proto každá ordinace projde
rekonstrukcí a je vybavena tím nejmodernějším lékařským vybavením. V každé ordinaci i v té
nejmenší obci tak nechybí přístroje, jako je EKG (měření srdeční aktivity), CRP (okamžité zjištění zánětlivých hodnot z krve pacienta pro případné nasazení antibiotik), INR (zjištění srážlivosti
krve) či Holter (24hodinový monitoring krevního tlaku).
Ordinace Všeobecného lékaře jsou špičkovými akreditovanými pracovišti primární péče a jejich lékaři jsou zkušenými odborníky, kteří se vzdělávají v systému celoživotního vzdělávání. Poskytovaná péče je díky tomu v souladu s nejnovějšími poznatky v lékařské vědy.
Zakládáme si na osobním přístupu k pacientovi, kromě klasických postupů moderní medicíny využívá i alternativní přístup, vedle klasických léků k léčbě používáme přírodní léčbu i bylinky.
lávání. Poskytovaná péče je díky tomu v souladu s nejnovějšími poznatky v lékařské vědy.
Všeobecný lékař si zakládá na osobním přístupu ke každému pacientovi, kromě klasických
postupů moderní medicíny využívá i alternativní přístup, vedle klasických léků tak k léčbě používá přírodní léčbu i bylinky.

Povinnost čipování psů
Upozorňujeme občany, že od 1.1.2020 vstupuje v České republice v platnost povinné
čipování všech psů.
Co to znamená pro občany naší obce?
Již nebude prováděno očkování psů veterinárním lékařem v naší obci. Majitel psa
je povinen dostavit se do ordinace veterinárního lékaře, kde bude provedeno čipování.
Až pes, který je opatřen čipem, bude očkován proti vzteklině a záznam o očkování bude
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proveden do očkovacího průkazu psa. V očkovacím průkazu bude také uvedeno číslo
čipu.
Očkování proti vzteklině je ze zákona povinné. A proto upozorňujeme, že je nutné
opatřit své psy čipem před koncem tohoto roku.
Cena čipů se u veterinárních lékařů různí. MVDr. Veronika Kvíčalová (roz. Svobodová),
která v naší obci prováděla očkování, tuto službu nabízí za cca 500 Kč. Jedná se o jednorázový poplatek. Čipování provádí ve své ordinaci v Nezamyslicích v ordinačních hodinách v pondělí – čtvrtek. Objednat se můžete na telefonním čísle: 777 964 176.
Redakce OZ

Organizace VČELKA senior care
Organizace VČELKA senior care o.p.s., dříve Senior Care sociální služby o.p.s., vznikla v roce
2010, jako obecně prospěšná společnost, za účelem poskytování sociálních služeb seniorům.
V následujících letech se organizace vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně,
celostně nastavenou péči o jedince, který má nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou poskytovány zejména v menších obcích, kde je
pokrytí službami méně dostupné nebo nedostačující. Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé.
Středisko nabízí své služby nejen občanům žijícím v Kojetíně, ale také přilehlým obcím.
Dojezdová vzdálenost obvykle činí 20 km od místa střediska.
Lidé v organizaci si velmi váží osob, které o své blízké s láskou pečují, zároveň jim nabízí
pomoc. Uvědomují si totiž, že péče o blízkého stojí mnoho sil a energie, které jsou potřeba
pravidelně dobíjet. Každý občas potřebuje pomoc, nestyďte se, říct si o ní.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně
sobot, nedělí a svátků v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin. Cena za poskytnutou hodinu péče
je 120,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který stráví pří
cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice, tel.: 601 541 231. Ceník
a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.
Mgr. Jana Vargová
Vedoucí střediska – sociální pracovnice střediska Kojetín
VČELKA senior care o.p.s.
náměstí Míru 959, Kojetín 752 01
tel.: 601 541 231
e-mail: kojetin@senior-care.cz
www.senior-care.cz
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Víte, že…
-

-
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Na hlavním kříži na hřbitově, v jeho levém rameně si udělaly hnízdo hrdličky. Přes všechnu
snahu se nepodařilo hrdličku sedící na vejcích zaznamenat hezky na fotce, když půjdete
kolem, možná ji ještě uvidíte
Naše obec má nové uvítací cedule naproti koupaliště a u zastávky v Dlouhé Vsi. O jejich
instalaci se postaral pan Vymazal z Dlouhé Vsi
Na obecní pastvě se už zase pase. Letos jsou tam tři ovečky a jeden beránek. O jejich uvítání
se 2. května postarala naše mateřská školka
Na obecním úřadě si můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit knihu Prostějovsko z nebe
Ke cvičebním prvkům na Zamlýní byly konečně dodány návody na cvičení
Hnízdo na ořezané lípě v Kyasově zahradě v Dlouhé si začal obhlížet pár čápů bílých. Poprvé byl spatřen samec na hnízdě 6.5., Zatím tam pouze občas zalétají, snad příští rok i zahnízdí a budou potěšením jak majitelům stromu, tak všem ostatním.
Občasník obce Vrchoslavice

30. ročník memoriálu Vladimíra Novotného
v požárním útoku

Organizátoři a vítězové Běhu osvobození 2019
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