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Zvaní na sraz rodáků, Vřesovanka u požární nádrže

Sraz rodáků, společná snídaně v sokolovně
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Slovo starosty
Vážení rodáci, občané a přátelé obce Vrchoslavice
Máme za sebou pro naši obec asi nejvýznamnější událost letošního roku a to „Sjezd rodáků, občanů a přátel obce Vrchoslavice“. O přípravách, průběhu a vyhodnocení akce se určitě
dočtete v dalších článcích tohoto zpravodaje. Samotná akce se, i přes nepřízeň počasí, nadmíru vydařila, a proto chci trochu netradičně hned na začátku tohoto článku ještě jednou
poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli. Mnohokrát
děkuji. Opět jsme vytvořili skvělou partu, která věnovala akci nespočet volného času. Potvrdili jsme, že Modrá stuha za společenský život nám byla v krajském kole soutěže Vesnice
roku udělena oprávněně.
Jelikož akce probíhala po celé naší obci, ovlivnila i investiční a pracovní stránku obce.
Vzhledem k množství příprav, letnímu proměnlivému počasí a úklidu celé obce jsme po delší
době využili pomoci brigádníků z řad našich studentů. Celkem jsme měli na obci 12 brigádníků, kteří odpracovali téměř 650 hodin. I díky nim byla obec na dlouho očekávaný termín
7. 9. 2019 krásně nachystaná. Na chybějící místa a na okna obecních budov byla zapůjčena květinová výzdoba od rodiny Balejovy. Dvě největší investiční akce byly ukončeny před
sjezdem tak, aby jejich výsledek mohli využít všichni návštěvníci. První akcí byla „Komplexní
úprava veřejného prostranství na návsi okolo Sokolovny“. Tato akce byla podpořena dotací
z rozpočtu Olomouckého kraje z programu obnovy venkova z dotačního titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ částkou 500 tisíc Kč. Druhá akce, která byla dokončena,
je stavba s názvem „Chodník podél silnice I/47, Vrchoslavice“. Jedná se o chodník od Kubalového k Rubanovému. Tato stavba je podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj,
prostřednictvím MAS Hanácký venkov, z.s..
Jak jsem psal v jarním zpravodaji, tak se sjezdem rodáků souvisela i přihláška podaná do soutěže Vesnice roku 2019. V úterý 4. června v odpoledních hodinách naši obec navštívila hodnotící
komise. Prohlídka obce byla vlastně takovou malou generálkou na sjezd rodáků. Prohlídku jsme
neměli zaměřenou na žádnou oblast života v obci. Přesto porotu nejvíce zaujal společenský život
a akce v naší obci, a tak jsme vyhráli Modrou stuhu za společenský život. Na vyhlašování cen
do obce Bělotín, vítěze Zlaté stuhy olomouckého kraje, jsme vyrazili společně se spřáteleným
městysem Tištín, který získal stuhu Oranžovou za spolupráci místní samosprávy a zemědělských
subjektů. Zisk stuhy znamená možnost v příštím roce čerpat dotaci ve výši 600 tisíc korun od
ministerstva pro místní rozvoj. Ocenění přinese držiteli stuhy i prestiž mezi ostatními obcemi.
Proto opět netradičně, tentokrát uprostřed článku, chci poděkovat nejen všem organizátorům,
ale všem našim občanům. Protože Modrá stuha je ocenění za společenský život, jehož jste všichni součástí. Moc Vám všem děkuji.
A co nás ještě letos čeká? Bohužel s žádostí o dotaci na opravu kříže za ohradou s ovečkami
jsme nakonec neuspěli. Proto ji obec příští rok podá opakovaně. Za to jsme uspěli s žádostí o dotaci
v rámci Programu péče o krajinu v roce 2019. Dostali jsme 100% dotaci ve výši až 250 tisíc Kč. Ještě
letos proběhne první etapa, kdy se vysadí, mezi remízkem Hliník a silnicí, nové dřeviny. Výsadba
by měla proběhnout formou brigády. Budu rád, když se nás tam sejde co nejvíce. V příštím roce
budeme žádat o dotaci na druhou etapu, jednalo by se o dosazení plochy a břehů bývalého hliníku.
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Jak jste byli informováni v posledním čísle loňského Obecního zpravodaje, návštěva
inspekce životního prostředí na konci r. 2019 zjistila, že na pozemcích ve vlastnictví obce
Vrchoslavice dochází k nakládání s biologicky rozložitelným materiálem a k nakládání s výkopovými zeminami. Pro připomenutí: inspekce si prohlédla lokalitu Hliník u Stříbrnic, místo
za ohradou s ovečkami a hromadu zeminy za garážemi. Ke všem lokalitám měla výhrady. Ke
všem třem lokalitám měla inspekce výhrady. V červnu tohoto roku jsme obdrželi protokol
z inspekce životního prostředí s popisem skutečného stavu z pohledu inspekce ŽP a uvedením připomínek obce.
Jak jste si určitě všimli, tak na bio odpad jsou od jara umístěny za ohradou s ovečkami
kontejnery.
U zbývajících dvou lokalit jsme museli zohlednit stanovisko inspekce ŽP. Podle zákona
o odpadech lze odpad v určitých případech použít jako materiál na stavbu nebo terénní
úpravy. Proto máme v záměru materiál v Hliníku využít na úpravu terénu pro výsadbu stromků v roce 2020.
Největším problémem zůstává hromada zeminy v lokalitě za garážemi. Protože inspekce
zatřídila hromadu zeminy do kategorie odpady, podsk. 1705 zemina, musíme se k ní jako
k odpadu chovat a problém řešit. Nabízí se dvě možné varianty. Buďto oslovit specializovanou firmu zabývající se nakládáním s odpady, aby hromadu odvezla a uložila. Nebo odpad
využít na terénní úpravy, např. v Hliníku.
Dále ještě čekáme na výsledky žádostí o dotace na nové požární auto, na prázdninové
úterky, na dokument o Vrchoslavicích a na nový veřejný rozhlas. O tom, zda jsme uspěli, Vás
budu pravidelně informovat.
A na závěr Vám chci ještě jednou poděkovat. Vy, kteří jste přišli obec podpořit, když
k nám zavítala hodnotící komise soutěže Vesnice roku, jste mohli slyšet místostarostku Adélu
Palíškovou jak komisařům říká: „…jediné co tady máme jsou vrchoslavčáci, jsou všude a jsme
na ně hrdí…“ Proto buďte hrdí, že můžete být součástí naší obce, když to bude ve vašich
silách, tak pomáhejte s údržbou soukromých i veřejných prostranství, choďte na sportovní,
kulturní a společenské akce a mějte radost, že jste z Vrchoslavic. Přeji všem vydařené hody
a pokud jste to v létě nestihli, tak krásnou pozdní dovolenou.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce

Veřejné osvětlení v obci
V srpnu naši obec postihnul obávaný „Black out“. Naštěstí ne v plném rozsahu. Domácnosti,
obchod ani další budovy v obci nebyly výpadkem elektrického proudu postiženy. Elektrospotřebiče fungovaly bez omezení, jen v ulicích byla v noci tma. Porucha na veřejném osvětlení
byla pro občany značným znepříjemněním života a vybočením z normálu.
Díky Josefu Janečkovi, který se odstranění problému několik dní intenzivně věnoval, byla
chyba a závada nalezena a úspěšně opravena. Jemu patří dík za ochotnou pomoc a Vám občanům za trpělivost.
Že naše veřejné osvětlení má svá nejlepší léta za sebou a jeho technický stav není nejlepší, je věc známá už několik let. Z důvodu častých oprav v minulosti a znalosti stavu kabeláže
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i lamp, byla v loňském roce zpracována dokumentace na kompletní výměnu veřejného osvětlení.
Dokumentace slouží i k vydání stanovisek jednotlivých dotčených orgánů a správců sítí.
Během letošního roku bylo zapracováno několik připomínek právě od dotčených orgánů. Pro
podání žádosti o stavební povolení nám stále ještě chybí několik stanovisek dotčených orgánů
a správců sítí a podpisy majitelů pozemků, přes které kabely vedou. V případě, že se podaří
získat zbývající stanoviska a podpisy ještě letos, bude podána žádost o stavební povolení.
Po vyřešení otázky financování, kde možností je několik (od spolupráce s ČEZ, dotační
možnosti, až po bankovní úvěr), by v příštím roce následovalo vyhlášení výběrového řízení
a samotná realizace.
Dušan Svozílek

Územní plán obce
Územní plán (ÚP) je druh územně plánovací dokumentace, která má racionalizovat prostorové a funkční uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán by se měl snažit naplnit
potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Je to jeden z hlavních dokumentů, kterým se obec dlouhodobě řídí při plánování výstavby,
a to jak občanské vybavenosti, tak bytové. Určuje nám místa výsadby a údržby zeleně, vytváří
podmínky pro zajištění udržitelného rozvoje území. Územní plán vytváří základní podmínky
organizace území obce pro uspokojování potřeb vlastních obyvatel obce, tj. především s ohledem na kvalitní bydlení, potřebnou vybavenost, pracovní příležitosti, každodenní rekreaci.
Proces územního plánování má vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, s ohledem na vyvážený vztah mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem
a soudržností společenství obyvatel.
Obec Vrchoslavice měla platný Územní plán sídelního útvaru Vrchoslavice, schválený dne
4. 3. 1999, ve znění pozdějších změn č. 1 z roku 2006, č. 2 z roku 2010 a č. 3 z roku 2015. Vzhledem k aktuálním potřebám v území a na základě § 55 odst. 1 stavebního zákona schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 15. 3. 2017 pořízení nového územního plánu (dále
jen „ÚP“). Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva 28. 8. 2019 zastupitelstvo vydalo
formou opatření obecné povahy Územní plán obce Vrchoslavice. Územní plán pro naši obec
zpracoval Ing. arch Petr Malý. Tento ÚP je volně přístupný na internetových stránkách obce.
Pořízení nového územního plánu je věc nejen odborně a časově náročná, ale také nákladná. Celkové náklady na jeho pořízení činily 296 450 Kč.
Hlavním cílem je zachování ulicového rázu obce. Pro novou výstavbu v nejbližším období
je určena lokalita Dražky (mezi Vrchoslavicemi a Dlouhou Vsí). Do budoucna je pro obec vhodné, aby se k výstavbě využívala místa po starých domech.
Katastrální území Vrchoslavic je poměrně malé, jen 337 ha. Na severu se obec nemůže rozšiřovat kvůli zátopové oblasti říčky Hané. Ze stejného důvodu se nedá rozšiřovat ani v povodí
Pavlůvky, tj na západní hranici obce. Nová lokalita pro výstavbu je navržena nad požární nádrží.
Nyní by měla proběhnout studie zastavitelnosti na kterou by mělo navázat natažení inženýrských sítí a dopravní infrastruktury. Potom může probíhat samotná výstavba.
Další plochy určené pro výstavbu jsou většinou ve vlastnictví soukromých osob. Součástí
územního plánu je i výhled ploch pro budoucí stavby, po využití všech ploch určených k zastaObčasník obce Vrchoslavice
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vění. Většina těchto pozemků v blízkosti obce jsou zemědělsky obdělávanou půdou ve vlastnictví soukromých osob. Ve výhledu budoucí výstavby má ÚP i ornou půdu mezi Parganem
a Polničkou a v další etapě pozemky od oveček směrem k silnici do Vitčic.
Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom na tom nejcennějším a současně nenahraditelném, tj, na orné půdě stavěli, když zrovna nemusíme. Každý metr pole nebo zahrady, která se
jednou zastaví, už nás nikdy nebude nejen živit, ale nebude ani zelenou plochou, kterých má
naše obec, ve srovnání s jinými obcemi, také velmi málo.
Dušan Svozílek, starosta

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se sešlo 5. 6. a 28. 8.2019 a přijalo tato usnesení:

-

-

-

-

-

-
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5.6.2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
a) Přijetí dotace s účelem použití, podle smlouvy s OK.
b) Spolufinancování obce.
c) Znění smlouvy.
ZO schválilo uzavření smlouvy smlouvy o poskytnutí dotace v dotačním programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ č. 2019/02484/OSR/DSM, přijetí dotace,
podepsání smlouvy s dodavatelem a realizaci akce.
ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a přijetí dotace na akci „Sjezd
rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice u příležitosti 290 let od založení školy.
ZO schválilo podání žádosti z ministerstva vnitra a generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky v rámci dotačního programu - Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového dopravního
automobilu.
Zastupitelstvo obce vzalo ně vědomí rozpočtové opatření č. 5 a schválilo rozpočtové
opatření č. 6.
28.8.2019
ZO schválilo pověřit starostu obce zjištěním cenové nabídky na zapažení, vyrozumí stavební ho úřadu o navržení opatření a požádá stavební úřad návrh opatření.
ZO schválilo prodej domu čp. 88 a pozemky p.č. 576 o výměře 153 m2 a p.č. 577 o výměře
259m2 v katastrálním území Vrchoslavice 78638 za částku vypsanou v záměru, tj. 260 tis
Kč s podmínkou uvést ve smlouvě, že od podpisu smlouvy bude případné náklady spojené s údržbou a opravami hradit kupující.
ZO vzalo ně vědomí rozpočtové opatření č. 7, 8 a schválilo rozpočtové opatření č. 9.
ZO schválilo zřízení nového pracovního místa.
ZO Vrchoslavice:
1. schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh způsobu vyhodnocení připomínek
uplatněných k návrhu Územního plánu Vrchoslavice
2. podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
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řádu, ve znění pozdějších předpisů a za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, §§ 171, 172 a 173 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává formou opatření obecné povahy Územní plán obce Vrchoslavice.

Dotace v roce 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Integrovaný regionální operační program poskytlo
dotaci ve výši 806 660,20 Kč na částečnou úhradu výdajů na vybudování chodníku podél
silnice I/47.
Celkové předpokládané výdaje jsou 857 126,- Kč
Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na akci – Komplexní úprava veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou.
Předpokládané výdaje jsou 1 065 481 Kč.
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny poskytlo dotaci ve
výši 249 084,- na akci Realizace interakčního prvku ÚSES IP6 – Hliník v k.ú. Vrchoslavice.
Předpokládané náklady na akci jsou 250 000,- Kč.
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 22 600,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.
Peníze byly použity na pořízení prostředků pro osvětlení místa zásahu – 6 kusů ručních nabíjecích svítilen.
Celkové výdaje jsou 45 174,- Kč.
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora územně plánovacích činností obcí poskytlo dotaci ve výši 15 730,- Kč na částečnou úhradu výdajů na vytvoření nového územního plánu. Celková poskytnutá dotace (rok 2018 + 2019) je 243 210,- Kč.
Celkové předpokládané výdaje jsou 296 450,- Kč.
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 10 000,- Kč na částečnou úhradu
výdajů na akci – Sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice u příležitosti 290 led od
založení školy. Peníze byly použity na technické zajištění akce.
Předpokládané celkové výdaje na akci jsou 250 000 Kč.
Jaroslava Kvasničková
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Základní škola s kompletním prvním stupněm
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti prvňáčků a jejich rodičů, žáků 2.-5.
ročníku, hostů a zaměstnanců školy. Všechny žáky přivítala ředitelka školy a paní místostarostka
s velmi pěkným projevem.
Letošní školní rok je nový v tom, že nám přibyl 5. ročník. Škola zůstává dvojtřídní se spojenými
ročníky. V jedné třídě 1.,2.,3. ročník a ve druhé třídě 4. a 5. ročník. Školní rok zahájilo 30 žáků.
4 prvňáčci, 5 druháků, 4 třeťáci , 6 čtvrťáků a 11 páťáků.
Představím vám naše prvňáčky: Červeňáková Alžběta, Fialka Lukáš, Ondrouch Vít a Řezáčová
Alena. První školní den měli všichni školáci rozzářené tváře a bylo znát, že se těší.
Doufáme, že jim toto nadšení vydrží až do konce školního roku. K tomu jim i rodičům přeji za
celý kolektiv hodně zdaru.
A ještě malé ohlédnutí za 7. 9.2019, kdy se uskutečnil sjezd rodáků k 290 letům založení školy.
Jsme velmi potěšeni, že ohlasy z řad návštěvníků (nejen bývalých žáků školy) k připravenosti
školy i k průběhu celé akce, byly velmi, velmi příznivé. Pochvala se týká i MŠ.
Tímto chci všem pracovníkům školy i školky poděkovat za přípravu akce.
Vašinová Ilona
ředitelka ZŠ a MŠ

Dobrá věc pro obec
Letos 31. března jsem odstartovali akci Dobrá věc pro obec 2019.
Máme evidovaných 32 zapojených rodin. Uklidili jsme společně Zamlýní, Hliník, školní
a farskou zahradu, připravili jsme obec na soutěž Vesnice roku, sbírali jsme starý papír a vyzdobili si naše obydlí, školku a školu květinami. Děti z naší základní školy se svými třídními učitelkami dokonce připravili pozemek v Hliníku na setí trávy. Někteří si vzali do patronátu kousek
květinové výsadby v obci. Je tady podzim a akce Dobrá věc pro obec pokračuje. Další brigáda
je naplánovaná na sobotu 12. října. Budeme vysazovat stromky a keře pod Hliníkem a ořešáky
okolo silnice na Vitčice. Sledujte webové stránky obce, facebook, vývěsky a obecní hlášení.
Podrobnosti o brigádě se včas dovíte.
Na setkání při práci se těší
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková
8
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Sbírám, sbíráš, sbíráme
Tak jako už tradičně i letos se mohou žáci naší základní školy zapojit do akce Sbírám, sbíráš, sbíráme. Už od října mohou děti, s pomocí rodičů, každé druhé úterý v měsíci přinést do školy starý papír.
Letos nově se budou sbírat zvlášť kartony (lepenkové krabice) a svázané letáky, noviny a další papír.
Sledujte nástěnku ve škole kde bude termín prvního sběru oznámený. Dovezení většího množství
papíru si můžete domluvit individuálně.
Soutěž potrvá celý školní rok. V červnu proběhne vyhodnocení a nejlepší sběrači budou
odměněni. Každý žák, který přinese nejméně
5 kg papíru dostane zmrzlinu. V minulém školním roce se do soutěže zapojilo 20 dětí. Celkem
nasbírali 6 431,5 kg papíru. Nejlepším sběračem,
byl vyhlášen Michal Šebela, který za pomoci celé
rodiny do školy dovezl 1472 kg.
Eva Marečková, školnice

Vrchoslavické děti se daly do pohybu v rámci Move week
Opičí dráha, houpání na kruzích, skluzavka z lavičky a žebřin a další pohybové aktivity připravily cvičitelky Bronislav Žáčková a Martina Bačková, za pomoci Dagmar a Tomáše Cӓsarových
a vychovatelky ze školní družiny Ivy Balákové, v rámci Move week.
Přišlo skoro třicet dětí. Ty nejmenší s doprovodem rodičů. Vyzkoušely si svoji obratnost a dovednost nejen uvnitř sokolovny, ale využilo se i slunečného počasí a část aktivit se přesunula před
sokolovnu. Move week je jednou ze stěžejních akcí celoevropské kampaně zaměřené na propagaci sportu a tělesných aktivit. Pořádá ji Mezinárodní asociace pro sport a kulturu (ISCA), Česká
obec sokolská je jedním ze zakládajících členů této asociace. Loňský ročník byl čtvrtým ročníkem.
Zapojilo se do něj téměř 3,5 milionů účastníků z 38 zemí.
Co nás čeká?
27. září bude probíhat Sokol spolu, který naše tělovýchovná jednota spojila s Nocí sokoloven.
Program začne v 17 hodin.
Rozpis cvičení v sokolovně
pondělí 18 až 19 zdravotní cvičení (Broňa)
19 až 20 aerobic (Jitka)
úterý
16 až 17 předškoláci
17 až 18 školáci
čtvrtek 16 až18 baby club
pátek
16 až 17 předškoláci
17 až 16 školáci
16 až 19 zdravotní cvičení (Broňa)
Broňa Žáčková,
cvičitelka
Občasník obce Vrchoslavice
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Farnost
Vážení čtenáři naší rubriky,
při ohlédnutí se za uplynulým obdobím
bych se ráda zastavila u májové mše svaté
u kapličky v Dlouhé Vsi. Děkujeme všem, kteří
přišli mezi nás (někteří doputovali už tradičně
z Němčic), tak i dětem, které byly připraveny
se svým programem hned po mši. Počasí se
ale přihlásilo s deštěm, a tak si poutníci mohli
rychle zakoupit nějakou tu sladkost a při tom si
užít letního osvěžení deštíkem.
24. května se naše farnost poprvé zapojila do národního projektu Noc kostelů (v ČR
konané od roku 2009). V rámci programu jste
si mohli poslechnout zpěv našich krojovaných dětí, zaposlouchat se do tónů nádherné
skladby na housle, zamyslet se nad mluveným
slovem, nebo si jen v klidu porozjímat. Nakonec řekl pár slov i otec Tomáš a vše zakončila
společná modlitba za soukromé úmysly, které
jste mohli napsat a vložit do košíčku Pošty do
nebe. Potom jsme je před kostelem symbolicky spálili. V červnu se konala slavnost Těla
a Krve Páně neboli Boží Tělo.
7.9. v den Sjezdu rodáků se v našem kostele konala mše svatá za živé i zemřelé občany
obce. Před mší se představily děti v krojích,
které tentokrát zatančily na české lidové písně pod vedením naší kostelnice, paní M (Evy
Marečkové). Plánovaný průvod na hřbitov musel být, kvůli dešti zrušen, a tak jsme si mohli
poslechnout ještě Moravské dvojzpěvy v podání Emílie Bašistové a Marie Cetkovské za klavírního doprovodu Veroniky Davidové. V sokolovně bylo možno zakoupením perníkového srdce
či rodné hlíny přispět na opravu varhan. Děkujeme všem, kteří takto pomohli dobré věci, a vy,
kteří jste to nestihli, budete mít ještě příležitost na hody. Podobně, pokud jste nestihli navštívit
výstavu na faře, budete mít na hody druhý pokus. V přízemí si můžete prohlédnout fotky z akcí
i revitalizace farské zahrady a v prvním patře je interaktivní výstava věnovaná zemědělství. Dík
patří všem, kteří se podíleli na úklidu prostor i na výstavě samotné.
Rádi bychom vás pozvali i na hodovou mši svatou, která se uskuteční v neděli 29. září
v 10:30 hod. V září se koná také již tradiční pouť na sv. Hostýn a 5. října potom celodenní
farní pouť.
V říjnu bude v kostele rovněž probíhat pobožnost k Panně Marii, a to modlitba novény
devět dní po sobě následujících. Do dalšího období přejeme vše dobré!
Alena Kolářová
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Slovo faráře
Rád bych Vám ze srdce poděkoval za společenství, které jsme vytvořili při sobotním
vrchoslavském sjezdu. Mám radost, že se náš
kostel naplnil rodáky a občany naší obce. Děkuji všem, kteří vše v kostele připravovali.
Prožili jsme společně mši svatou obětovanou za živé i zemřelé rodáky a občany z Vrchoslavic. Mši svatou doprovázela naše farní
scholička a mladý varhaník David Indra z Prostějova. Děkuji všem, kteří se na přípravách a realizaci této velké slávy podíleli. Pán Bůh zaplať.
Nezapomínejme, že skutečný domov si vytváříme sami tím, jaké vztahy mezi námi jsou.
Je jen na nás, jestli v naší farnosti, či obci budeme mít přátelskou atmosféru s dobrými vztahy,
nebo naopak bude-li plná předsudků, lhostejnosti jeden k druhému a napětí.
Věřím, že takové akce podporují růst našeho farního, obecního společenství a jsem tomu
rád.
Požehnané dny přeje
otec Tomáš Strogan

Sbor dobrovolných hasičů
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje. Rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH
a JPO za uplynulou dobu.
Závodní okénko:
21.6. proběhly noční závody na místním hřišti. I přes tměnu termínu díky větrné a vodní
smršti, která se 13.6. prohnala Vrchoslavicemi se soutěže zúčastnilo na 30 týmů. Největším překvapením ovšem bylo, že celé soutěži dominoval domácí tým, který celou soutěž s přehledem
vyhrál.
V rámci ligy MHJ. Okr. Přerov chlapy utržili krásné 4. místo (z celkových 12-ti). Celkem se
kluci zúčastnili okolo 30 závodů.
Letos začaly závodit za ženy holky ze starších žáků. Většinou se účastnily stejných závodů
jako muži. Po své první sezóně se mohou chlubit úspěchy.
Za zmínku stojí, že se svatý Floriánek opět letos umoudřil nad závodními týmy a přinesl
jim účast na největší soutěži v požárním útoku v České Republice. Soutěž proběhne 26.října
v Širokém Dole, vše můžete sledovat na fire.tv.
Naše mládež, ale nezůstala pozadu. Letos za sebou mají něco okolo 10 závodů a domů
přivezli pohárů, že nám police v hasičské zbrojnici nestačí. Jen tak dál.
Hodové okénko:
Na hody se můžete těšit na třetí ročník „Hodového guláše“. Vše bude probíhat na návsi před
Vrchoslavským kostelem sv. Michala. V době od 11:00 do 13:00 můžete přijít ochutnat a hlavně
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rozhodnout, kdo se letos stane mistrem ve vaření guláše. Zábava bude posléze plynule pokračovat formou zábavy a soutěží pro děti a dospělé. Moc se na Vás těšíme.
V neděli se na místním hřišti utkáme v hodovém fotbalovém klání. Těšíme se na vaši podporu.
Co nás čeká a nemine?
16.11. proběhne sběr železa a elektro-odpadu obci. Moc děkujeme všem, kteří nás i tímto
způsobem podpoří. Žádáme naše občany, aby železný a elektrický odpad vytáhli až v den
sběru, popřípadě si sběr sami odneseme (z hůr, dvorů, zahrad…) dle Vaší potřeby – předejde
se případným krádežím a nepořádku v obci! Odvoz odpadu můžete nahlásit na tel. 604877529
nebo v Hospůdce pod lípou.
25.12. Zveme všechny občany, přátele, kamarády a příznivce sboru na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU. Letos se můžete těšit hned na tři skupiny, a to na kapelu Medea Rey, Relax a FARAO.
Z činnosti JPO:
Letošní rok máme zatím 13 výjezdů z toho 3 námětová cvičení. Jednotka se podílela při záchranných prací během povodní v obci Pavlovice, Unčice, Dobromilice a v Němčicích nad Hanou. Z dotace od Olomouckého kraje, za přispění obce Vrchoslavice jsme pořídili 6 ks svítilen.
Členové SDH Vrchoslavice
PLÁN AKCÍ NA ROK 2.POLOLETÍ 2019
28.09.2019 – Hodové guláš a odpoledne plné
zábavy a soutěží
29.09.2019 – Hodové turnaj ve fotbale
16.11.2019 - Sběr železa a elektro odpadu
25.12.2019 - Štěpánská zábava
28.12.2019 - Turnaj ve florbale
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TJ SOKOL 1946
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

FK Troubky

8

7

0

1

30:14

21

0

0

2.

Sokol v Pivíně

8

6

0

2

24:12

17

1

0

3.

Sokol Újezdec

8

6

0

2

23:13

17

1

0

4.

Sokol Tovačov

8

4

0

4

19:9

15

0

3

5.

Sokol Ústí“B“

8

5

0

3

13:9

15

1

1

6.

Sokol Kovalovice

8

5

0

3

19:16

15

0

0

7.

SK Radslavice

8

5

0

3

18:14

14

1

0

8.

FC Želatovice „B“

8

5

0

3

13:9

14

1

0

9.

Sokol Jezernice

8

3

0

5

25:33

10

0

1

10.

Sokol Vrchoslavice 1946

8

3

0

5

16:28

9

0

0

11.

Sokol Horní Moštěnice

8

3

0

5

9:17

8

1

0

12.

Sokol Klenovice

8

2

0

6

21:32

6

1

1

13.

Sokol Mostkovice

8

1

0

7

14:25

4

0

1

14.

Sokol Otaslavice

8

1

0

7

9:22

3

1

1

Agrispol otevřel svou bránu nejen dětem
Dny českého zemědělství letos v našem okrese opět přitáhly nejen odbornou, ale i laickou veřejnost. V okrese Prostějov své brány v pátek 14. června 2019 otevřelo Agro družstvo
Rozstání, HD Určice, Agrodružstvo Tištín, a letos premiérově
i ZOD Agrispol na své farmě ve
Vrchoslavicích.
Už po osmé hodině dorazili
na farmu žáci ZŠ Vrchoslavice,
po nich děti z MŠ Vrchoslavice
a MŠ Mořice. Živočišnou výrobou je provedl hlavní zootechnik Roman Palát. Exkurze
začala od nejmenších telátek,
pokračovala porodnou, přes
telecí teenagery až po dojírnu.
Nechyběla ani výroba a ochutnávka jahodového koktejlu
z čerstvého mléka. Největším
Občasník obce Vrchoslavice
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tahákem bylo ale bludiště ze slaměných balíků. Starší děti jím probíhaly na čas, ty mladší
doprovázely paní učitelky.
ZOD Agrispol Mořice hospodaří na 1268 ha půdy, zaměstnává třiatřicet pracovníků
a vytváří roční obrat okolo 72 mil korun. Červnová akce měla veřejnosti ukázat reálný zemědělský provoz a dnešní zemědělské hospodaření.
Den otevřených dveří byl po výpravách za telátky, sponzorování sportovních akcí, výpomoci v oblasti zapůjčování techniky a spolupráci při opravách sakrálních památek dalším společným počinem ZOD Agrispol a obce Vrchoslavice.
V srpnu jsme se rozloučili s panem předsedou ZOD Agrispol, jeho zakladatelem a dlouholetým předsedou Ing. Jaromírem Řezáčem. Opustil tento svět v pouhých 63 letech. Jeho
dílo ale žije dál a věříme, že bude pokračovat i spolupráce naší obce a Agrispolu.
Adéla Palíšková

Oranžový dárek ještě před vysvědčením
Naši školáci dostali dárek za vysvědčení už ve čtvrtek 27. června 2019, kdy obec
uspořádala slavnostní otevření Oranžového hřiště za školou. Proč Oranžové? Protože Nadace ČEZ, která projekt Oranžové
hřiště podporuje, přispěla na vybudování
tohoto hřiště částkou sto tisíc korun.
Po zahájení slavnostního odpoledne
ředitelkou školy Ilonou Vašinovou si vzal
slovo zástupce Nadace ČEZ Vladislav Sobol, který dětem předal míč, jako bonus
k brankám, basketbalovému koši a volejbalové síti. Hřiště má část určenou pro
sportování a část určenou pro hraní.
Po přestřižení pásky se po zahradě základní školy rozezněl dětský křik: “Hurááá,
máme hřiště!“, a žáci se rozběhli na prolézačky, houpačky a skluzavku.
Odpolední program pokračoval vyhlášením výsledků soutěže „Sbírám, sbíráš, sbíráme“,
kterou už několik let podporuje firma Respono. Za třetí místo si Míša Hrabalová odnesla batůžek. Legem organizátoři odměnili Terezku Adamcovou a za 1472 odevzdaných kilo papíru
získal Míša Šebela tablet. Za úctyhodných šest a půl tuny nasbíraného papíru naše děti pochválila zástupkyně firmy Respono, Petra Přikrylová.
Po hudebním vystoupení dětí byl čas na kávu. K té školáci, s paní školnicí Evou Marečkovou, upekli ovocný koláč a bábovku. Na hřiště se přišli podívat rodiče, prarodiče ale i občané,
kteří nemají možnosti školní zahradu běžně navštívit. Horké letní počasí neubralo nic na
atraktivitě opékání špekáčků, kterým byla červnová slavnost zakončena.
Adéla Palíšková
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Vrchoslavické úterky nemohly o prázdninách chybět
Tento způsob léta se zdál poněkud neobvyklý, jak by možná řekl klasik. Loni jsme si užili tepla, sluníčka a koupání, letos pro změnu byl rok bohatý na deštíky, deště ale i lijáky. To ale nijak
neovlivnilo fakt, že o prázdninách byl každé úterý připravený zajímavý program pro naše děti.
Letos už popáté dalo pár nadšenců z Vrchoslavic hlavy dohromady a pro místní prázdnináře
vytvořili sérii úterků s nejrůznějším programem.
Začali jsme výletem do ZOO Lešná. Další týden proběhla na Zamlýní Olympiáda s Broňou.
Pak jsme s vydali na farmu ZOD Agispol, kde děti čekala nejen telátka ale strejda Roman letos připravil i slaměné bludiště. Že se pexeso nemusí hrát jenom doma, dokázala Martina Fialková svým
hravým úterkem. Na branný závod po Dlouhé Vsi jsme si s Madlenkou Rubanovou objednaly
trošku bláta a ono to vyšlo. Obecní výlet na hrad Buchlov a do Kovozoo byl plný letního sluníčka.
Farská zahrada letos v létě zažila pravé retro hravé odpoledne s Evou Marečkovou a jejími pomocníky. Na velké pátrací úterý přijel i sám Sherlock Holmes a Dr. Watson, aby Lidušce Rubanové
a dětem pomohl vypátrat místní zloduchy. A s poslední prázdninovou výpravou Jarka zamířila
do Vitčického lesa.
Třešničkou na dortu byl poslední táborák, který naši myslivci uspořádali za závěr prázdnin
u myslivny.
Všechno jednou končí. I ty nejlepší prázdniny mají svoje poslední úterý. To letošní poslední je už za námi. Ale léto 2020 se blíží. A stejně,
jak se letos všem jmenovaným organizátorům
a nejmenovaným pomocníkům podařilo oživit
svými nápady letní úterky, možná i Vaše nápady čekají na svou příležitost. Tak pokud nějaký
nápad uzrál, seberte odvahu a přijďte se do našeho týmu realizovat. Nezapomeňte, že hlavní
myšlenkou úterků je, aby děti zapomněly na
mobily, tablety a počítačové hry, objevily kouzlo jednoduchých her a místa v nejbližším okolí,
kam se normálně nepodívají. Vždyť prázdniny
jsou tu od toho, aby se nejen sdílely, ale pořádně užily.
Adéla Palíšková
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Tábor Narnie 2. turnus
Jak už bývá naší milou prázdninovou tradicí, spolu s ostatními sourozenci jsme i letos strávili táborový týden na faře v Pačlavicích. Celkem 20 dětí, 8 vedoucích, skvělá slečna zdravotnice, úžasné paní kuchařky a náš kaplan pro mládež otec Strogan… To byla naše sestava…
prostě takový příjemný rodinný farní tábor.
Když jsme dojeli do Pačlavic, byla krásná mše svatá, kde nás pan farář přivítal a uvedl, co
bude naší duchovní náplní po celý týden. Byly to dary Ducha Svatého. Potom nás naši rodiče
opustili a my se vydali vstříc dobrodružství, které na nás v Narnii čekalo.
Už několik dní předem každému z nás přišel domů dopis, který nás naladil do tématu tábora a patřičně nás navnadil. V duchu tématu, kterým se letos stala Narnie, jsme pokračovali po
příchodu do tábořiště, kde se nám představili Lucinka, Edmund, Petr a Zuzana a poprosili nás,
abychom jim pomohli vysvobodit krásnou Narnii z moci zlé královny Jadis, která na ni seslala
věčnou zimu.
Náš turnus měl podmínky pro přežití mnohem schůdnější než na předchozí, jelikož jsme
při spaní měli pevnou střechu nad hlavou, splachovat jsme za sebou mohli každý den a každý
večer jsme měli možnost se osprchovat teplou vodou (někdy dokonce i dopoledne po drsném
programu či rozcvičce). Asi největší rozdíl byl, že jsme se v noci neklepali zimou, ale naopak
jsme se potili vedrem.
Měli jsme také bohatý duchovní program. Třeba ranní a večerní modlitby byly o něco delší,
ovšem o to také krásnější a zajímavější. Hráli jsme také hru Anděl, která se nám tak zalíbila, že
jsme to hned na druhý den zopakovali. Tato hra spočívá v tom, že každý dostal na starosti někoho, komu celý den tajně dělal radost. Mše svaté byly samozřejmě krásné a nám všem se moc
líbily doprovodné scénky, které nám ukázaly, jak se mohou dary Ducha svatého projevovat
v dnešním světě.
Naším hlavním cílem bylo porazit zlou královnu Jadis a tím dát Narnii svobodu. To se nám
nakonec i s potížemi, které se nám připletly do cesty, podařilo. Během tohoto našeho boje nám
byli velkou oporou a dobrými společníky naši milovaní vedoucí… Moc vám děkujeme!
Prostě to byl velmi příjemný a pohodový tábor (při kterém jsme se ale nenudili), ze kterého
jsme si odvezli spoustu nádherných a nezapomenutelných zážitků (které možná zapomeneme
třeba až nám bude devadesát).
Lucinka a Bětuška Rubanovy, účastnice tábora

Modrá je dobrá
V minulém čísle Obecního zpravodaje
jste se, milí čtenáři, mohli dočíst o vrcholících přípravách na návštěvu krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku. V úterý
4.června ve 14 hodin nastala hodina H.
Komise ten den dopoledne už navštívila Dobrochov, v poledne ji přivítali v Tištíně
16
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a třetí v pořadí byly naše Vrchoslavice. Bude to výhodou být poslední a zůstaneme jim
v paměti? Nebo už budou unavení, plní zážitků a dojmů? Zaujmeme je? Budeme jim mít co
nabídnout? Naštěstí nebylo moc času nad podobnými otázkami přemýšlet.
Naše prezentace formou projížďky po obci, v kombinaci se znalostní soutěží v sokolovně, komisi nakonec zaujala. Dokonce natolik,
že nám byla udělena Modrá stuha.
Modrá stuha je ocenění, které jsme získali jako celé obecní společenství. Komise
hodnotila, jak si obec vytváříme my sami
pro sebe, udržujeme tradice a obyčeje, péči
o duchovní hodnoty obce, ocenili naše obecní i spolkové kroniky, autentické akce spolků
a jejich dokumentaci, soužití generací apod..
Kladně byla hodnocena i naše škola a její
spolupráce s obcí.
Ve čtvrtek 1.srpna 2019 proběhlo vyhodnocení letošního krajského kola soutěže Vesnice roku. Oceněné obce se sjely v Bělotíně,
obci která získala nejvyšší ocenění, Zlatou
stuhu Olomouckého kraje.
Z jedenácti, do krajského kola letos přihlášených obcí, byly tři z okresu Prostějov.
A hned všem třem se podařilo oslnit hodnotící porotu. Oranžovou stuhou za spolupráci
obce a zemědělského subjektu byla oceněna
obec Tištín, zelenou za péči o zeleň a životní
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prostředí Dobrochov a modrou stuhu za společenský život jsme získali my.
Chceme ještě jednou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě červnové akce, pomáhali s úklidem veřejných i soukromých prostranství a věříme, že nám nadšení a radost
ze získané Modré stuhy vydrží i do dalších let.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková
Pár slov o zlatém vítězi
Bělotín je vesnice, která si Zlatou stuhu rozhodně zaslouží. Zároveň je místem, kam
stojí za to se zajet podívat. Nachází se v okrese Přerov, z Vrchoslavic do ní autem dorazíte
za necelou hodinu. V Bělotíně žije asi 1800 obyvatel, spadají pod něj další obce: Nejdek,
Lučice a Kunčice. Katastrální území obce má rozlohu 3349 ha.
V obci Bělotín se nachází dvě hospody, tři obchody, základní škola, školka, kostel sv.
Jiří, muzeum na faře a několik současných i historických uměleckých děl rozmístěných
v centru obce. Samozřejmostí jsou funkční spolky.

Mikroregion se bavil v Nezamyslicích
Dvacátý ročník akce Mikroregion se baví hostil letos v sobotu 31. srpna městys Nezamyslice.
Slavnostní průvod v čele s mladými mažoretkami, Dechovým orchestrem z Němčic nad Hanou a reprezentanty všech sedmnácti obcí mikroregionu vyrazil ve13 hodin od radnice.
Tradiční klání mezi obcemi Mikroregionu Němčicko bylo v režii Nezamyslických mažoretů. Recesistická skupina mladých nadšenců obdařená nejen kreativitou, ale i vtipem udržela letošní téma
pod pokličkou až do poslední chvíle. Dvojice moderátorů Daniel Svačina a Jan Košárek zvědavým
soutěžícím až těsně před první disciplínou prozradili, že letošní soutěže budou v paralympijské
duchu. A tak soutěžící„vyřazovali“ ze hry nohy při střelách na fotbalovou branku, ruce při zručnostní
soutěži nebo zrak při lyžařském slalomu s vodičem. Vrcholem byla starostovská disciplína, kdy představitelé obcí sbírali z invalidního vozíku psí exkrementy.
Mezi jednotlivými soutěžemi vystupovaly mažoretky, tanečnice, ukázky bojových umění, ale
taky zahrála Zámecká kapela z Domova „Na Zámku“, kterou publikum odměnilo bouřlivým potleskem.
Třetí místo obsadil tým z Doloplaz,
druhá příčka patřila pivínským a vítězství zůstalo letos doma, v Nezamyslicích.
Vrchoslavský tým let tvořila trojice dívek
Alžběta Zmidlochová, Eliška Burá a Zemanová a mužné trio Erik Zeman, Marek
Handl a Vlastimil Palíšek. Za jejich odpovědnou a čestnou reprezentaci jim patří
poděkování. To že se náš mladý tým umístil až na posledním místě neubralo nic na
tom, že mají chuť soutěžit a hájit naše barvy i v dalších letech.
„Příští ročník akce Mikroregion se baví
18
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bude v obci, která je členem našeho mikroregionu nejkratší dobu,“ sdělil závěrem starosta Nezamyslic Vlastimil Michlíček. Na to jásotem reagoval tým ve žlutých trikách a všem bylo jasné, že v roce
2020 se soutěžící i diváci potkají v Želči.
Horký letní den nezamysličtí zvládli i po organizační stránce. Nechybělo bohaté občerstvení
s množstvím nápojů, zmrzlinou a ovlažení v podobě sprchy od místních hasičů. Večer zahrála kapela ABBA revival a po půlnoci hanácké nebe rozzářil ohňostroj.
Adéla Palíšková

Na bicyklech Němčickem po třinácté
Téměř jedenáct stovek cyklistů letos dorazilo do Mořic, kde bylo místo dojezdu třináctého
ročníku oblíbené akce Na bicyklech Němčickem.
Už před devátou hodinou začali na stanoviště ve Vrchoslavicích přijíždět první nedočkaví
cyklisté. Dostali mapky do kterých v jednotlivých obcích sbírali razítka, ale taky u nás mohli
ochutnat škvarkovou pomazánku Jarky Kvasničkové. Pro mlsné jazýčky a hlavně děti, byly připraveny jednohubky s nutellou.
Někdo to pojal jako rodinný výlet, jiní jako týmovou projížďku, ale také příležitost podívat se
po okolních obcích, zjistit co je kde nového a užít si posledních letních dnů a slunečného počasí.
Z Vrchoslavic letos odstartovalo pouze 60 cyklistů. Mezi prvními vrchoslavčáky vyrazili na
trať dva Josefové. Pan Jašek s panem Glozou a rodina Pinkasova. Celkem tudy projelo 1080
cyklistů, namazalo se a snědlo osm bochníků chleba s pomazánkou a 80 rohlíků s nutellou. Všemi obcemi mikroregionu projelo 277 účastníků. Průměrný věk byl 37 let. O projíždějící Vrchoslavicemi se vzorně starali: Dáša, Tomáš a Martin Cӓsarovi, Radka Zapletalová a humor nikdy
neztrácející Majka Horáková. Všem patří velký dík, že vydrželi až do 15:15 hod razítkovat, mazat
občerstvení, nalévat vodu a rozdávat dobrou náladu.
V Mořicích na všechny čekal bohatý kulturní program, občerstvení, ale hlavně spousta setkání. Akce se těší velké oblibě. Obce mikroregionu vylepšují zázemí pro cyklisty. Ve Vrchoslavicích letos bylo stanoviště nově uvnitř obecního dvora. Dál od provozu hlavní silnice, s větším
prostorem pro posezení, vydechnutí a občerstvení. A hlavně byla po ruce obecní dílna. Nafoukala se dvě podhuštěná kola a pár šroubků pomohlo dojet do cíle staršímu manželskému páru. Nové stanoviště se osvědčilo ve
všech směrech.
Nejdůležitějším faktorem u akce Na
bicyklech Němčickem je ale počasí. Suma
dnů, kdy svítí sluníčko a je pro cyklisty přátelské počasí je limitovaná. Zapršet někdy
musí i ten vítr je potřebný. A tak buďme
rádi, že si téměř jedenáct set cyklistů užilo
pravé pozdně letní počasí a ten déšť jsme
si vybrali o týden dřív, na náš Sjezd rodáků,
občanů a přátel Vrchoslavic, kdy déšť zase
tak moc nevadil.
Adéla Palíšková
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Sjezd rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic
u příležitosti 290 let od založení školy
Myšlenka uspořádat akci na které se setkají naši občané, rodáci a všichni kteří mají
k obci vztah, zanechali tady svoji stopu nebo ji
mají prostě jenom rádi, přišla v roce 2015. Tehdy jsme si v květnu připomněli 70. výročí od
konce II. světové války a myšlenka uspořádat
Sraz rodáků začala dostávat obrysy když jsme
dopočítali, že v roce 2019 uplyne 290 let od založení školy ve Vrchoslavicích.
FAQ (Frequently Asked Questions),
neboli často kladené otázky vdobě příprav:
Kde vzít kontakty na všechny, kteří si zaslouží
být pozváni, jak akci publikovat?
Situaci nám komplikovala současná podoba zákona o ochraně osobních údajů. Ale
s pomocí Aleny Králíkové, Blanky Hubené, Jirky
Horáka a všech kteří jste pomohli oslovit své
příbuzné, předky a známé jme dostáli nejen
litery zákona, ale rozeslali přes 600 pozvánek.
To, že bohužel byl někdo opomenutý, někomu
pozvánka nebyla doručena nebo se nepodařilo
dohledat kontakt byl fakt, se kterým jsme museli počítat už na začátku. Omlouváme se tímto
všem, kdo se o srazu včas nedověděli a nemohli
se ho tak zúčastnit.
Jaký zvolit termín?
Není termín ten, aby se zavděčil lidem
všem. Naše moderní doba přináší mimo jiné
také spoustu možností kde trávit volný čas.
A tak v období od konce dubna do října je
problematické najít vhodný a volný víkend.
Proto jsme už na jaře 2018 stanovili termín na
druhou sobotu v září tak, aby náš Sjezd rodáků byl o víkendu mezi akcemi Mikroregion se
baví a Na bicyklech Němčickem. Termín jsme
s předstihem zveřejnili v Obecním zpravodaji
a Cestě. Děkujeme tímto všem, kteří si udělali
čas.
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Jak představit těm, kteří tady několik let nebyli, co je v obci nového? Co ukázat z běžného
života obce a jak na nic nezapomenout?
Pro nás, co tady bydlíme je už mnoho věcí
samozřejmostí. Automaticky nakupujeme
v Hrušce na návsi, jezdíme autobusem z nových zastávek, parkujeme autem na zpevněných parkovištích, využíváme cyklostezky, účastníme se společenských, kulturních
a sportovních akcí. Vrchoslavice ale jsou taky
škola, školka, radnice a naše spolky. A právě díky tomu, že naše spolky, škola a školka
uspořádaly dny otevřených dveří v prostorách které spravují se, podařilo předvést současnou tvář naší obce.
Kam umístit hlavní dějiště?
Vrchoslavice mají hned několik míst, kde
se podobná akce pro velké množství lidí dá
uspořádat. Potřebovali jsme místo, kde budou
mít návštěvníci zázemí od rána až do večera,
vhodné pro společné stolování, prezentaci fotografií a taky hudební vystoupení. Po zvážení
kladů a záporů Zamlýní a fotbalového hřiště
nakonec zvítězila třetí varianta – prostranství
u sokolovny. Díky novému chodníku, zpevněné ploše a osvětlení se odpolední program
měl odehrávat venku. Protože v den Sjezdu
od rána pršelo, nakonec uvnitř sokolovny bylo
nejen zahájení, snídaně a oběd, ale i celý odpolední a večerní program.
Jak pohostit takové množství lidí?
Snídaně formou pomazánky byla jasná od
začátku. Umíchaly ji Broňa Žáčková a Hanka
Sázelová. Řízek s bramborovým salátem na
oběd byl z organizačního hlediska taky ideálním řešením. Část řízků dodal Josef Holásek,
část naši hasiči. Ti se také postarali o guláš,
steaky a řízky v odpoledních a večerních hodinách. Zvěřinový guláš zpestřil den otevřených
dveří v myslivně, makrely a speciality z grilu
zase mistrovské fotbalové utkání na hřišti.
O napečení vdolečků jsme požádali některé
naše pekařky: Libuši Vaculíkovou, Marii Kra-
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váčkovou, Alenu Křepelková, cukroví napekla
Hanka Přikrylová.
Pozvat známou kapelu jako hlavní hvězdu večera, nebo vsadit na domácí hudební zdroje?
Na Sjezdu rodáků jsme zaevidovali 544
účastníků, z toho 234 rodáků. Průměrný věk
43,7 let. Nejstarší měl 93 let, nejmladší 2 měsíce. Najít kapelu která by zaujala vyznavače
všech hudebních žánrů a ještě napříč generacemi je zhola nemožné. A tak jsme vsadili
na naše domácí zdroje. Kromě vystoupení
našich dětí ze ZŠ a MŠ s pásmem písniček,
básniček a tanečků se na podiu představila
Veronika Svozilková se svým Áčko bandem,
kapely Tak určitě, Sem Tam a žačky E. Bašistové.
Na akcích podobného typu ale nemůže
chybět dechovka. Po osmé hodině přes nepřízeň počasí vyrazil obecní traktor a tříkolka s nákladem hudebníků Vřesovanky, aby na devíti
místech v obci zahráli a naladili tak občany na
sváteční notu.
Díky finančnímu příspěvku Vrchonetu jsme
na večer pozvali písničkáře, který vystupuje pod
jménem Pokáč. Podle návštěvnosti v sále a spokojených posluchačů to byla dobrá volba.
Jaký doprovodný program?
Prostor farské, školní a školkové zahrady se
přímo nabízel umístit tam lukostřelbu, šermíře,
kovářskou výheň nebo hlavolamy. Toto všechno se v menším rozsahu přesunulo do stanů
vedle sokolovny. SV Servisní nám také, mimo
jiné, zapůjčila dvě sady hracích koulí na Bubble
fotbal. Ty ale zůstaly pro nepřízeň počasí nevyužity. Výstava hospodářských zvířat sice ve farské
zahradě byla, ale pro deštivé počasí její návštěvnost byla slabší.
Protože Vrchoslavice nejsou jenom náves
a její nejbližší okolí, rozhodli jsme se objednat
vláček, který návštěvníky provezl celou obcí
i jejím katastrem. Bylo potěšující, že při všech
jízdách byl vláček i přes nepřízeň počasí plně
osazený.
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Co ale nešlo v deštivém dnu realizovat byly vyhlídkové lety vrtulníkem. Snad ale není všem
dnům konec.
Jakou vzpomínku si návštěvníci odnesou?
Reklamních a propagačních předmětů má většina lidí doma dost. Některé jsou sice praktické,
ale chtěli jsme, aby si návštěvníci Sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic odnesli něco, co opravdu s naší obcí souvisí. A tak každý účastník dostal v igelitové tašce propisku a sešit s tematickými
křížovkami. Dalším dárkem byl Pamětní list, do kterého si mohli návštěvníci nalepit samolepky s fotografiemi zajímavých míst v obci.
Pro zájemce byly ve vestibulu sokolovny k zakoupení obrázky kostela, kapličky, knihy, perníčky
a trika Jsem rodák z Vrchoslavic.
Jaké bude počasí?
Toto byla otázka často kladená občany, hlavně poslední týden před akcí. Díky tomu, že objednané slunečné počasí, bylo dodáno v pátek a v sobotu bylo vše jinak, měli jsme příležitost uplatnit
tzv. mokrou variantu.
Otázek bylo samozřejmě mnohem víc. Za ty čtyři roky jsme prošli několika variantami scénáře,
mnoha verzemi kulturních a doprovodných programů. Co ale bylo nejdůležitější, to se od začátku
neměnilo a nakonec se povedlo. Uspořádat setkání lidí, které spojují vzpomínky, rodinná pouta, dětská přátelství nebo školní léta. Trochu neskromně si musíme přiznat, že tento hlavní cíl se
nám podařilo dosáhnout.
Jsme rádi, že se na akci podílela i mladá generace. Právě oni, dnešní středoškoláci, vysokoškoláci a mladá generace budou ti, kteří příštímu Sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic budou
udávat směr. Předáváme jim tímto pomyslnou štafetu a přejeme hodně elánu, nápadů a sil.
Za hlavní organizátory:
Dušan a Adéla

Ohlédnutí za dalšími letními akcemi
1.6.2019 Myslivecké odpoledne pro celou rodinu na hřišti
15.6.2019 Ukončení fotbalové sezony
22.6.2019 Slavnost Božího těla
28.-29.6.2019 Rockový mlýn na Zamlýní
10.8.2019 Turnaj bývalých hráčů
30.8.2019 Poslední prázdninový táborák na myslivně
26.8.2019 divadlo v sokolovně pro děti
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Slavnost Božího těla

Myslivecký dětský den

Ukončení fotbalové sezony

Rockový mlýn
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Vrchoslavské strašidlení
Obliba této podzimní akce, pořádané SVČ Orion a Obcí Vrchoslavice, je stále rostoucí a těší
se na ni nejen děti, ale i dospělí.
Strašidlení je naplánováno na neděli 27.10. 2019, přičemž druhý den je státní svátek. Tímto
se obracím na naše občany s prosbou o pomoc. Hledáme strašidla na stanoviště po celé trase.
Většinou mají zájem strašit děti, které by však ještě samy měly být spíše účastníky. Strašidlo
by mělo mít nějakou kvalitu a úroveň a ta přichází až s věkem. Pokud bude některé dítko strašidlem, tak jen za přítomnosti dospělých strašidel na jednom stanovišti.
V případě vašeho zájmu se do akce aktivně zapojit, kontaktujte mě prosím na tel. č. 606
569 277.
Na facebooku je skupina: „Strašidla na vrchoslavské strašidlení“, je to jediné místo, kde jsou
všechny informace pohromadě, v případě vašeho zájmu „strašit“ zažádejte o přijetí.
Neodmyslitelnou součástí strašidlení je soutěž o výzdobu obydlí. Přihlásit se můžete na
obecním úřadě.
Eva Bašková
Občasník obce Vrchoslavice
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Advent letos trochu jinak
V roku 2012 jsme založili tradici slavnostního rozsvěcování vánočního stromu. První dva roky
se rozsvěcoval strom před sokolovnou. Od roku 2014 se scházíme před obecním úřadem, kde po
vystoupení dětí z naší základní školy pan farář náš strom požehná a slavnostně ho rozsvítíme.
Po letech přišel čas na změnu. V letošním roce budeme, na první adventní neděli 1. prosince
slavnostně rozsvěcet stromeček v Dlouhé Vsi u kapličky. Program bude jako v minulých letech. I letos bude možné zakoupit si Vánoční hvězdu nadace Šance. Její koupí přispějete nadaci podporující
onkologicky nemocné děti.
Na druhou adventní neděli si Římskokatolická farnost připravila adventní koncert v kostele sv.
Michaela, kde vystoupí pěvecký soubor ZeSrandy z Kroměříže. Vstupenky budou v předprodeji od
listopadu a výtěžek ze vstupného bude určený na opravu varhan.
A jak to bude se zpíváním u stromečku? Termín je už po léta neměnný, tj. 22.prosince. A když
už jsme u těch změn, po mnoha letech s těžkým srdcem opouštíme perfektní zázemí, které vždy
poskytla rodina Cӓsarova na konci Parganu a poprvé zazpíváme u sokolovny.
Adéla Palíšková a Jarka Kvasničková

Obecní ples
Po euforii z Modré stuhy za společenský život, úspěšném Sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic by byla škoda nesvézt se na vlně úspěchu a nezavršit toto období třetí
společenskou událostí. A tak přišla na svět myšlenka obecního plesu.
Termín plesu je stanovený na pátek 17. ledna 2020. K tanci bude hrát kapela Peters
music a Áčko band (znáte ze Sjezdu rodáků). Můžete se těšit na bufet, jednohubky, tombolu ale taky na veselé scénky našich ochotníků. Ples bude lehce laděný do stylu retro bez
časového vymezení. Dámám tím pádem odpadá financování nákupu nové nákladné róby.
Srdečně Vám tímto zveme. Přijďte zahájit plesovou sezonu do naší sokolovny.
Adéla Palíšková
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Napsali nám…
… milé mé rodné Vrchoslavice, chci Vám touto cestou velmi poděkovat za úžasně prožitý den
při „sjezdu rodáků“…nejvíce se mě srdečně dotkla návštěva školy, kdy jsem vzpomínala na prvních
mých 15let života, strávených ve školním bytě. Poté prohlídka školky, také zde při prohlídce alb
a prostor se mi draly slzy do očí. A následně projížďka vláčkem po obci, kdy jsem se v duchu, jako
malá holka, viděla, jak jezdím na kole po Dlouhé Vsi, po „Čerťáku“…na hřišti hrajeme míčové hry.
Velmi děkuji za tyhle vzpomínky, které jste mi svátečním dnem umožnili.
Také chci vyzdvihnout dokonalou organizací celého dne, naprosto profesionální nasazení
všech organizátorů celé akce, moderovaní paní místostarostky Adélky, milé vystoupení všech na
pódiu, vynikající občerstvení, koláčky, oběd i gulášek byly famózní.....
Aktivity pro děti perfektně naplánované a i přes nepřízeň počasí byl den prosluněný úsměvy lidí
kolem a báječnou atmosférou. Setkani s Vámi mi udělalo dobře na duši a moc Vám fandím v dalším
rozvoji Vaší obce, a ráda se za Vámi opět přijedu podívat. Ještě jednou velké díky za skvělé zážitky.
Vaše rodačka Martina Ovečková, rozená Kaděrová
Vážený pane starosto, vážená paní místostarostko,
uplynuly necelé dva dny od setkání ve Vrchoslavicích.
Mám v sobě neustále krásné, nezapomenutelné zážitky. Chtěla bych nejen Vám, ale všem, kteří
se nějakým způsobem podíleli na této velkolepé akci - PODĚKOVAT ! Chtěla bych vyjádřit velké
uznání všem. Zjišťuji, že těžko hledám slova... a není to jen o těchto dnech.
Bydlím s maminkou již dva roky v Blatci u Olomouce a tím více vidím rozdíly v práci nejen vašeho zastupitelstva, ale všech lidí.
To, co jste ve Vrchoslavicích vybudovali a dokázali je úžasné a mimořádné. Vím, že musí být vždy
tahoun, který získá další lidi. Vy takové tahouny máte a kdo hoří - zapaluje. Vím, o čem mluvím :-)
Jsem nesmírně ráda, že jste nám umožnili vidět se se spoustou milých lidí, s dávnými spolužáky, kamarády, rodinou. Bylo to, jako bychom se viděli včera a navázali rozhovor. Jen ta vizáž
a kila se změnila, ale radost ze společného setkání byla snad u všech. Obdivuji přípravu nejen
občerstvení, prostor a doprovodných dárků a knih, ale také možnost podívat se do všech míst,
která jsme dříve navštěvovali a pojí nás mnoho vzpomínek. Také výstavy fotografií byly dokonalé a snad každý se na nějaké našel nebo našel své blízké, kteří bohužel již nežijí. Přesto,
že nejsou někteří mezi námi, věřím, že vše sledovali a radovali se s námi. Hold počasí se nedá
naplánovat, ale zvládli jste vše perfektně. Kolem 18 hodiny jsme s babičkou odjely, ale věřím,
že i večer se vydařil a spojil Vás všechny občany Vrchoslavic ještě více. Přeji nejen Vám a vedení
obce hodně zdraví, energie, úspěchy, ale i spokojenost v osobním životě....pak jde všechno
lépe.
Mějte se krásně, těším se na další zajímavosti ve Zpravodaji a někdy zase na viděnou .
Zuzana Kaněčková a maminka Květoslava Hřibová
Mgr. Eva Kaněčková, ředitelka školy
Základní škola a Mateřská škola
Olomouc - Nemilany
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Smutné výročí
V neděli 1. září jsme si připomněli 80 let od smutného výročí začátku II. světové války.
Druhá světová válka byl globální konflikt, do kterého byla zatažena většina států světa. Tento
konflikt se stal, s více než 60 miliony obětí, dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Válka v Evropě začala 1. září 1939, když nacistické Německo napadlo
Polsko.
31. srpna 1939 speciální skupina příslušníků SS, převlečených do polských uniforem přepadla
vysílačku v Gliwicích v Horním Slezsku (tehdy patřilo Německu), kde zanechali těla zastřelených
vězňů z koncentračního tábora Dachau, převlečená do polských uniforem. Operací s označením
Himmler mělo Německo doložit polskou agresi vůči Německu a před světem ospravedlnit útok
na Polsko.
Krátce poté vyhlásily Francie, Velká Británie a státy Commonwealthu Německu válku.
Konec války v Evropě nastal 8. května 1945 kapitulací Německa. Ve Vrchoslavicích válka skončila už 2.května 1945. Ovšem ne pro všechny. Politický vězeň Antonín Sázel, v době kdy už většina
našeho území slavila vítězství nad fašistickým Německem, byl ještě na cestě z německého koncentračního tábora Bayroyt, a jeho rodina netušila, zda je vůbec na živu.
Od 11. ledna 1944, kdy byl zatčen strávil mimo domov téměř 18 měsíců. Nejdelší období
prožil ve vězení v polské Vratislavi (polsky Wroclaw).
Právě tam, mě letos v létě zavál vítr. Procházka okolo „Festung Breslau“, jak můj děda Sázel
vratislavské vězení nazýval, nahlédnutí do dvora kde probíhaly popravy vězňů, procházka u řeky
Odry, kde vězni celé noci vysekávali z ledu zamrzlé lodě, dotknutí se cihlové zdi kde jsou stále
stopy válečné střelby, to všechno mělo být poděkování. Poděkování za oběť, kterou pro svobodu
naší země učinil.
Tichou vzpomínkou jsem uctila památku člověka, který v době války prokázal svoje vlastenectví a přes hrozbu trestu smrti riskoval život nejen svůj, ale i celé rodiny zapojením se do protifašistické odbojové skupiny. Naštěstí vyvázl pouze s doživotním trestem. Díky tomu se dočkal
konce války a mohl tak útržky vzpomínek na měsíce prožité ve Vratislavi vyprávět svým vnukům.
Myslím, že dnešní generace by asi těžko, v době ohrožení naší země, hledala odvahu k tak odvážnému kroku.
Čest jeho památce.
Adéla Palíšková, vnučka Antonína Sázela
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Víte, že…
•
•

•
•
•

Veterán Rallye i letos 22.6. projela naší obcí
Ve čtvrtek 19.9.2019 ve 20 hodin byl na ČT2 odvysílán třetí díl druhé řady seriálu Modrá krev,
který líčil osudy rodu Podstatských a v našem kostele sv. Michaela jsou uloženy ostatky jejich
předků
Na obecním úřadě lze zakoupit obrázek Vrchoslavic či Dlouhé Vsi, knihu Prostějovsko z nebe
nebo tričko s nápisem Jsem rodák z Vrchoslavic.
Na hodovou neděli si v sokolovně můžete doplnit samolepky do Pamětního listu.
Při bouřce s vichřicí 1.července byla u hřbitova zlomená, před třemi lety (v roce 2016) zasazená,
lípa. Díky včasnému ošetření štěpařským voskem manželi Vránovými, pečlivému zalévání panem Přikrylem a taky díky příznivému počasí se lípa, přes prvotní povadnutí, koncem léta opět
zazelenala. Snad bude tento příběh mít šťastný konec a přežije ve zdraví i zimu.

Velectěným hospodyním všech stavů!
Aneb jak se naši předci bránili před dovozem potravin ze zahraničí
Obracíme se k Vám, ctěné hospodyně, abyste byly pamětlivy hesla velikého Čecha Františka
Palackého „Svůj k svému“ a abyste dali výhost ve Svých domácnostech všem výrobkům cizím a
odebíraly pouze výrobky domácí.
Jedním z takovýchto výrobků, který odebíráte a rolníkům českým odebíráním tím rány citelné
zasazujete, jest uherská mouka.
Uherská mouka zaplavuje naše města a osady v míře ohromné a snižuje ceny našeho obilí, tak
že ho rolník ani prodati nemůže. Záplava uherské mouky bude míti následek ten, že za několik málo
roků nebude ani jediného českého mlýna více.
Podepsaný spolek, jako zástupce zemědělců chrudimských, koná proto svou povinnost, když
upozorňuje na záplavu tuto a Vás, ctěné hospodyňky, žádá, abyste daly výhost tomuto výrobku
cizému a abyste odebíraly potřeby své jen od obchodníků, kteří prodávají pouze výrobky české.
Žádejte všude, aby závody, které jen českou mouku a pečivo z české mouky prodávají, tabulkou
to oznámily. „Zde se prodává jen česká mouka a české výrobky“. Nabádejte i své dělnictvo, aby v
závodech těch kupovalo.
Podporováním obchodníků těchto skýtáte pomoc českému zemědělství. Pravíť staré osvědčené přísloví : „Má-li sedlák, mají všichni“. Podaří-li se nám svépomoci vyhladiti od nás cizince „uherskou mouku“, budou plodiny české opět lépe se platit, rolník zpeněží lépe svou úrodu, povede se
mu lépe, bude více kupovati a takto více podporovati domácí průmysl, jenž též rozkvete. Na Vás,
ctěné hospodyně, jedině jest, jestli se tak stane.
původně vyšlo: Česká hospodyně 1903, autor Ad. Eckert
I obec snaží mít na paměti při pořádání obecních akcí, že je dobré využívat místní zdroje. Proto
jste mohli u příležitosti Sjezdu rodáků na stolech najít pomazánku z dílny našich kuchařek (Broni
Žáčkové a Hanky Sázelové), frgály od Jarky Adamcové, nádherně zdobené cukroví od Hanky Přikrylové a její maminky, vdolečky od našich pekařek Libuše Vaculíkové, Marie Kraváčkové a Aleny KřeObčasník obce Vrchoslavice
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pelkové a z pekárny v sousedních Němčicích.
Na stolech a u pomníků kytky od manželů
Oplockých, na oknech zapůjčené květiny od
paní Balejové. Nechyběla ani regionální jablka.
Bramborový salát s láskou umíchal Pepa
Holásek. Řízky dodali místní hasiči a taky Pepa
Holásek.
K zakoupení byly vrchoslavské perníčky od
Evy Marečkové, Aleny Kolářové a Dany Zimenové. Obrázek kostela nebo kapličky je z obecní dílny, ve které se do práce zapojili Laďa Antl
ml., Jana Zimenová, Hanka a Bohdan Sázelovi s
Eliškou a Vojtou a sestry Kovářovy. Pořadatelská trika i trika„Jsem rodák z Vrchoslavice“ nebo„Jsem z
Vrchoslavic“ dodala firma Majerka z Hrušky. Tiskoviny jsou sice ze vzdálenějších míst, ale své vrchoslavské duše do jejich designu otiskli Tonda Bartošík st., Petr Kolář, David Indra a Jarka Kvasničková.
Nejinak tomu bylo i na podiu. Dechová hudba Vřesovanka je složená z hudebníků z okolních
obcí, prostor doslaly místní kapely Tak určitě, Sem tam, Laco Gazdag s harmonikou a Ačko band,
žáci Emilky Bašistové, která také zajistila vlastenecky laděné pěvecké vystoupení v kostele. A komu
jinému by lépe slušely naše dětské kroje, než dětem z místní mateřské a základní školy!
Že naše spolky, základní i mateřská škola otevřely své dveře návštěvníkům, aby si prohlédli prostory o které se starají bylo krásným důkazem toho, že ocenění Modrá stuha za společenský život v
obci, v soutěži Vesnice roku jsme získali oprávněně.
Tímto jsme mohli čtenářům Obecního zpravodaje a účastníkům Sjezdu nejen odpovědět na
mnoho dotazů „Kdo dělal?“ nebo „Od koho bylo?“, ale taky všem výše jmenovaným za jejich ochotu
a práci poděkovat.
Organizační tým Sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic
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Oranžové hřiště

Vesnice roku, porota na farské zahradě
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