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OBECNÍ OKÉNKO
Slovo starosty
Vážení čtenáři Vánočního zpravodaje
Jsme na konci dalšího roku. Stejně jako v minulých letech si musím trochu postesknout, jak rychle ten rok zase uběhl. Hlavní akce jsme sice stihli do sjezdu rodáků, ale i zbývající část roku byla plná aktivit. O těch největších, např. akci “Dobrá věc pro obec“ se ještě
dočtete.
Výsadbu v lokalitě Hliník, ale zmíním už teď. Výsadba byla financována z dotace Ministerstva životního prostředí, v Programu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí, v rámci programu péče o krajinu v roce 2019. Žádost byla podána prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR - Regionálního pracoviště Olomoucko. Jak
jsem vás informoval v předešlých zpravodajích, tak přípravy probíhaly už od začátku roku.
Na jaře už Agrispol v dané lokalitě nezasel kukuřici. Místo toho bylo pole srovnáno panem
Miroslavem Vránou z Němčic a bylo oseto travou. Protože pole je místem, kudy vedla dříve
silnice, byl a stále je cíp pozemku od Hliníku po silnici plný kamení. S jeho sběrem pomohli
žáci naší školy. Před samotnou výsadbou byly vyvrtány díry pro oplocenku a pro sazenice.
Když bylo vše nachystáno, tak mohla 12. října proběhnout velká brigáda v akci „Dobrá věc,
pro obec“. Vysadilo se více jak 450 stromů a 250 keřů. Konkrétně u stromů: lípa srdčitá, lípa
velkolistá, habr obecný, javor babyka, dub letní, jeřáb břek a buk lesní. A keřová výsadba
byla: dřínem obecným, kalinou tušalaj, ptačím zobem obecným, brslenem bradavičnatým,
svídou krvavou, řešetlákem pročistlivým, hlohem jednosemenným a zimolezem pýřitým.
Výsadbu chrání oplocenka proti vniknutí zvěře s dvěma bránami. Na závěr byly všechny
stromy a keře zamulčovány slámovou řezankou.
Sešlo se nás přes čtyřicet. Nejmladším pomocníkům byly dva roky. Ale i jejich pomoc
při sbírání prázdných obalů byla přínosem. Nejstaršímu brigádníkovi bude příští rok osmdesát. Pro všechny bylo nachystáno občerstvení. Mladší pracanti si pochutnali na párku
s kečupem, starší dali přednost klobásám. S návrhem výsadby a se zajištěním sazenic pomáhali manželé Aleš a Helena Zahradníkovi z Němčic. Díky tomu všemu se nám povedlo
naplnit další navrženou část v komplexních pozemkových úpravách a ozelenit další kousek našeho katastru.
Výsadba se chvílemi podobala boji s bahnem. Z rána bylo trochu chladno. Jen těžko
jsme na sobě hledali kousek čistého oblečení. Ale ten pocit na konce dne, při pohledu na
řady zasázených stromků a keřů, ten se opravdu popsat nedá. Ten musíte jedině zažít.
Na výsadbu jsme chtěli navázat doplněním líp u mostu přes Hanou. O povolení výsadby jsme požádali správce pozemku, kterým je Správa silnic Olomouckého kraje. Souhlas
jsme zatím nedostali. Společně s žádostí o výsadbu líp byla podána žádost o doplnění
vodorovného značení a směrových sloupků okolo silnice mezi Vrchoslavicemi a Němčicemi. Bylo nám vyhověno alespoň doplněním směrových sloupků (patníků). Věřím, že těm
kdo jezdí touto cestou za tmy nebo za zhoršených viditelných podmínek, toto vylepšení
přinese zlepšení a zvýší se bezpečnost na tomto úseku.
U přírodního tématu zůstanu i nadále, ale už nebude tak optimistické. Vy, kteří chodíte
k rybníku Lopaťák jste si určitě všimli, že je rybník plný bláta a hladina vody klesla téměř
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o víc jak půl metru. Důvodem poklesu hladiny porušená hráz rybníka, kudy voda unikla do
Pavlůvky. Narušení hráze Lopaťáku je dílem bobra. Bláto v rybníku je následkem přívalových dešťů, které v létě splavily zeminu z okolních polí. Na odstranění obou problémů se
pracuje. Vykopání naplavenin bude podle ocenění odborné firmy stát asi 400 tisíc korun.
Další náklady budou spojeny s odvozem a uložením materiálu. S vybudováním přístupové
cesty a s následnou úpravou břehů a okolí po odtěžení nánosu. Navíc se bude muset před
nájezdem techniky celý rybník vypustit a vysušit. V současnosti zjišťujeme jak celou akci
vyřešit legislativně.
V příštím roce máme v plánu zahájit přípravu nové lokality pro výstavbu obytných
domů nad požární nádrží. Nejprve proběhne zpracování studie, která určí druh a množství výstavby. Po schválení studie bude následovat síťování pozemků a nakonec samotná
výstavba. Jedná se o „běh na dlouhou trať“, tak nezbývá než si přát vydařený start, a aby
se na trase objevilo co nejméně překážek. Snad koncem příštího roku Vám budu moct
představit studii.
Stejně jako každý rok chci závěrem příspěvku za obec Vrchoslavice poděkovat všem,
kteří pomáhají obci s investičními, kulturními i společenskými projekty. Přeji spoluobčanům i čtenářům našeho zpravodaje, aby jim Vánoce kromě dárků, přinesly rodinnou pohodu, štěstí a radost. A do nového roku vykročte ve zdraví a tou správnou nohou.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce
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Poděkování
Ve vánoční obecním zpravodaji je vždy místo na poděkování naši občanům.
V roce 2017 jsme se stali obcí přátelskou rodině. Minulý rok jsme získali titul obec přátelská seniorům. Do třetice se nám v tomto roce podařilo uspět v krajském kole soutěže
Vesnice roku, kde jsme za společenský život v obci získali ocenění Modrá stuha.
Tento trojlístek ocenění je důkazem toho, že naši obec vidí i lidé zvenčí jako funkční
a rozvíjející se společenství lidí, kterým záleží na tom kde žijí. Ano, vždyť to nejcennější co
v naší obci je jste Vy, naši občané, Vrchoslavčáci.
Vážím si všech, kteří věnují naší krásné obci svůj čas. Všem, kdo zvelebují obec, zapojují se do spolkové činnosti, do práce s dětmi a mládeží, sportovních, společenských
a kulturních aktivit. Ale i všech, kteří se účastní společenského života, dávají podněty na
zlepšení nebo pomáhají potřebným. Protože se pár řádky nedá poděkovat každému, kdo
přiložil svou ruku k dílu, dovolte mi vyzdvihnout hlavně ty, o nichž se nemluví a kteří jsou
nenápadní. A věřte, že je jich hodně.
Těším se, že rok 2020 přinese do života naší obce mnoho dobrého a bude se nám i nadále dařit.
Adéla Palíšková
Místostarostka

Návrh rozpočtu 2020
Obec : VRCHOSLAVICE
Příjmy celkem
název
třída 1 Daňové příjmy
daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk. Požitků
daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
Daň zpříjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
odvody za odnětí zem. Půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Odvod z loterií
Daň z nemovitostí
Tř. 4 Dotace
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2019
13 093 353
2019
8 872 215
2 000 000
45 000
185 755
1 530 000
238 070
4 000 000
9 815
285 000
6 575
1 000
6 000
60 000
505 000
2 223 963

2020
10 137 055
2020
8 847 555
2 000 000
45 000
170 000
1 730 000
50 000
4 000 000
0
280 000
6 555
1 000
5 000
60 000
500 000
160 000
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Dotace na volby
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního vztahu
Neinv. dotace
Dotace
Tř. 2 Nedaňové příjmy
Příjmy z pronájmu pozemků
Dary na cesty
Stočné
Kultura
Inzerce ve zpravodaji
Zamlýní
Zájmová činnost a rekreace - děti
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Komunální odpady
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
Péče o vzhled obce
Požární ochrana
Příjmy z poskytování služeb- kopírování, tisk ..
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Přijaté příspěvky a náhrady
Fondy
Prodej majetku
prodej pozemků a majetku

2019
29 000
135 400
713 989
1 345 574
1 853 175
38 000
18 600
505 000
62 000
0
6 000
5 000
8 725
300 000
150 000
5 500
11 750
18 000
5 000
100 000
1 000
0
10 100
32 000
0
576 500
144 000
144 000

2020
0
130 000
30 000
0
1 087 500
38 000
0
60 000
2 000
3 000
3 000
5 000
10 000
320 000
168 000
0
7 000
10 000
7 000
71 500
1 000
25 000
1 000
30 000
0
326 000
42 000
42 000

Financování celkem
Financování převod z minulých let
Splátky půjček

-1 150 008
-900 000
-250 008

1 500 000
1 750 008
-250 008

Výdaje celkem
název
název
zemědělská činnost (psí útulek)
Pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině
Školy (Příspěvek PO 760 000 dary 60 000)

11 943 345
částka
8 946 845
10 000
450 000
50 000
550 000
55 000
1 086 782

11 637 055
částka
7 897 455
5 000
500 000
95 000
250 000
400 000
830 000
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Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury (spolkům na kulturu 30000)
Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur. (sochy)
Rozhlas a televize
Zpravodaj
Ostatní činnosti – SPOZ
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
Příspěvky spolkům - sport
Využití vol.času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Komunální služby
Nakládání s nebezpečnými odpady
Nakládání s komunálním odpadem
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým
Domovy pro seniory
Ostatní služby v oblasti soc. péče
Ochrana obyvatelstva – rezerva
Krizová opatření
Požární ochrana
Zastupitelstvo obce
Volby
Činnost místní správy
Obecné příjmy z fin.operací
Pojištění obce
fondy
Platby daní a poplatků
Finanční vypořádání
Transfery veř. rozpočtům (MRG)
celkem
Cesty, chodníky
Hřiště v MŠ a ZŠ
Investice do nemovitostí
Veřejné osvětlení
Veřejné prostranství, Nákup techniky
Ochrana obyvatelstva – rozhlas
Požární ochrana - auto
Občasník obce Vrchoslavice

2019
15 000
500 000
60 000
0
26 000
25 000
77 000
328 000
43 000
15 550
100 000
54 000
80 000
15 000
760 000
20 000
380 000
120 000
1 005 970
40 000
3 000
12 000
5 000
0
242 600
1 000 465
20 145
850 000
55 000
38 500
576 500
238 070
14 389
34 874
2 986 500
850 000
76 500
450 000
280 000
1 300 000
30 000

2020
15 000
60 000
100 000
5 000
26 000
25 000
50 000
240 000
25 000
25 000
140 000
55 000
130 000
40 000
850 000
20 000
480 000
150 000
698 000
65 000
3 000
12 000
0
5 000
205 000
1 000 000
0
900 000
50 000
38 500
326 000
50 000
8 955
25 000
3 734 600
634 600
500 000
150 000
350 000
400 000
1 200 000
500 000
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
Zastupitelstvo se sešlo 30.10.2019 a přijalo tato usnesení:
•
•
•
•
•
•
•
•

ZO schválilo smlouvu č.: 1030054500/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
ZO schválilo dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje.
ZO schválilo Smlouvu o spolupráci na úseku požární ochrany č.2019/1.
ZO Vrchoslavice schválilo svým usnesením Střednědobý plán rozvoje SO ORP 2019-2021.
ZO Vrchoslavice schválilo příspěvek TJ Sokol Vrchoslavice 1946 na pořízení sekacího traktoru pro údržbu sportoviště a schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku.
ZO Vrchoslavice schválilo navýšení finančních prostředků pro SDH Vrchoslavice na rok
2019 o 23 850,- Kč a schválilo smlouvu o poskytnutí příspěvku.
ZO Vrchoslavice schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Vrchoslavice a firmou ENVIPARTNER,
s.r.o. na zpracování digitálního povodňového plánu.
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12 a schválilo rozpočtové opatření č. 13.

Kanalizace v obci
Na podzimním zasedání obecního zastupitelstva se projednávalo, jakým způsobem provozovat dále naši kanalizaci. Kanalizaci v současné době provozuje obec. Před dvěma lety prošly
všechny čerpací stanice velkou opravou a byl zmonitorován její technický stav. Víme tedy, kde
jsou její slabá místa, praskliny či jiné defekty.
Fakta o kanalizaci:
Kanalizace byla dokončena v r. 2006, je zhruba v polovině své životnosti
Výše stočného podlého schválení ZO, aktuálně je schválen paušální poplatek 900 Kč/os/rok
Typově obec Vrchoslavice má technologicky i finančně náročnější typ kanalizace
Náklady na provoz kanalizace v r. 2018 byly 687 tis Kč (bez fondu oprav), z toho 400 tis ČOV
Němčice, 50 tis elektřina, 50 tis Kč platy, zbytek materiál
Z celkového pohledu na financování obce a s ohledem na změny zákonů o provozu kanalizací se zastupitelé shodli, že je třeba kanalizaci jako takovou oddělit od hospodaření obce.
První variantou je založení příspěvkové organizace Kanalizace Vrchoslavice. Druhou variantou je převod kanalizace (vedení a přečerpávacích stanic) do nájmu odborné firmě a uzavření smlouvy o provozování kanalizace. O konečném řešení provozu kanalizace rozhodne zastupitelstvo obce na svém prosincovém jednání.Byl vypsán a vyvěšen záměr obce na pronájem
kanalizace. Výběr provozovatele proběhne v I. čtvrtletí roku 2020.

•
•
•
•

Co se změní pro občany
Poplatek v r. 2020 za stočné bude obcí vybírán pouze za poměrnou část roku. Po převedení
kanalizace do nájmu nájemce uzavře s každým uživatelem (domácností) individuální smlouvu
tak, aby odpovídala platné legislativě.
8
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Narovná se způsob výpočtu stočného, aby odpovídal současnému znění zákona. To znamená, že se nebude vybírat paušálně stejná částka, ale uživatelé kanalizace budou platit podle
skutečně vyprodukovaného množství.
Jak bude výpočet proveden, se včas dozvíte, jakmile bude vybrán nájemce, budou s ním
dojednány podmínky a uzavřena smlouva. Po převodu obecní kanalizace do nájmu, budou
občané hradit stočné ne předem, ale zpětně a pravděpodobně po pololetích.
Stočné bude hradit nájemci (ne obci), forma platby by byla předmětem jednání.
Občané, užívající vodu jak z vodovodního řádu, tak ze studny mají možnost instalovat
průtokoměry odpadních vod, tím platit stočné za skutečně znečištěné a vypuštěné množství
odpadních vod.

•

•

•
•

Varianty způsoby výpočtu stočného pro občany:
1) Občan odebírá vodu z vodovodního řádu:
objem odpadních vod = objemu odebraných vod z řádu, podklady (odpočet z vodoměru)
nájemci kanalizace poskytne VaK
2) Občan má vlastní studnu, vodu z vodovodního řádu neodebírá:
Výpočet stočného bude podle tzv. směrných čísel, směrné číslo: 35m3 odpadních vod/osobu/rok; 96 litrů/osobu/den
3) Občan má vodoměr i vlastní studnu:
Vodu ze studny používá pouze na zálivku – postupuje se stejně jako var. 1
Vodu používá kombinovaně, viz var. 2

Věříme, že během prvních měsíců roku 2020 Vás budeme informovat, kdo bude provozovat kanalizaci ve Vrchoslavicích a jaký bude další postup.
Přestože nemáme k dispozici přesné a úplné informace, považujeme za důležité Vás o záměru obce pronajmout kanalizaci občany informovat předem.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková

Aktuality ze základní a mateřské školy
V ZŠ a MŠ proběhly 25.-27. 11. 2019 volby do Školské rady při ZŠ a MŠ Vrchoslavice.
Školská rada se zřizuje na základě školského zákona jako orgán školy, umožňující zákonným
zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá zákon č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Zvolenými členy za zákonné zástupce: MŠ je Alena Kolářová,
za ZŠ Martina Fialková.
Složení školské rady při ZŠ a MŠ je 6- ti členné:
za zřizovatele: Adéla Palíšková, Antonín Bartošík
za pedagogy: Lenka Štarhová, Blanka Pospíšilová
za zákonné zástupce: Alena Kolářová, Martina Fialková
Občasník obce Vrchoslavice
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Funkční období člena rady je 3 roky. Zaniká v případě uplynutí funkčního období, odstoupením člena rady dobrovolně, v případě
jeho nedobrovolného odvolání, ztráty předpokladů pro setrvávající členství, či v případě
úmrtí.
Hlavním účelem ŠR je možnost podílet se
jejím členům na správě školy. Veškerá rozhodování se uskutečňují v rámci zasedání, která
jsou 2x ročně. První zasedání svolává ředitelka
školy, na něm se volí předseda ŠR, který pak
svolává následující zasedání.

-

Co se dále bude dít v naší školičce?
vánoční besídka s kytarou (program
v rámci školní družiny)
vánoční nadílka (balíček se školními potřebami), každoročně se jedná o finanční příspěvek
1.000,-Kč na žáka na nákup školních pomůcek, které dostáváme od zřizovatele – obec.

V neposlední řadě přijměte pozvání paní Evy Marečkové na již tradiční vánoční vystoupení
žáků, 25. 12. 2019 v 18.00 hodin v kostele.
Na konci roku 2019 chci poděkovat zřizovateli, všem organizacím a spolkům, rovněž rodičům za příkladnou spolupráci a těším se s celým kolektivem ZŠ i MŠ na další.
Krásné vánoční svátky Vám přeje
kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ

Z knihovny
Letošní podzim byl v naší knihovně velmi hektický. Velkou zásluhu na tom má především
paní učitelka Štarhová, která zadala svým čtvrťákům a páťákům povinnou četbu.
Tolik dětí, co se mi v knihovně objevilo letos v listopadu, tam nebylo za celou dobu mého
působení. Věřte, že jsem z toho měla velkou radost a doufám, že jsem některým i pomohla. Do
některých domácností putovaly i knihy z mé domácí knihovny.
Z vlastní zkušenosti vím, jak velký rozdíl je mezi dítětem které čte a dítětem, které knihy
obchází velkým obloukem.
O tom, že čtení rozšiřuje slovní zásobu, podněcuje fantazii a v neposlední řadě minimalizuje množství chyb v psaném projevu čtenáře, se všeobecně ví. Mám doma dítě, které čte. Je neuvěřitelné s jakou lehkostí píše čtenářské deníky a referáty o knihách. Mluvní cvičení zvládne
bez jakýchkoli potíží a co je nejdůležitější, prakticky mě k tomu nepotřebuje.
Zvládá si dokonce napsat čtenářský deník o velké přestávce. Ne, že bych se tímto měla
chlubit, ale na druhou stranu to taky o něčem svědčí.
Proto jsem velmi ráda, že jsem v poslední době vypisovala kartičky několika maminkám
s prvňáčky či druháčky a podle toho, že se do knihovny děti i maminky vracejí usuzuji, že je
čtení začalo bavit a to je pro mě největší odměnou .
10
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Letošní vánoční nadílka knih do naší knihovny je opět velmi zajímavá. Letos dal náš knižní
Ježíšek přednost knížkám převážně z domácí tvorby. V Novém roce vás budou čekat všechny
čtyři díly Poslední aristokratky od Evžena Bočka. Kdo neznáte, tak jde o humoristické romány,
které si nezadají s kultovním Saturninem. Dále všech šest knih od královny české detektivy Michaely Klevisové a tři romány od Petry Dvořákové. Ze zahraniční tvorby nebude chybět další
ze série Harry Hole od Jo Nesba a stejně tak čtvrtý díl Roberta Galbraitha.
Pevně věřím, že si z knižní nabídky vybere každý. Přeji krásné vánoční svátky a těším se na
vás v roce 2020.
A pamatujte ...Nikdy není po Vánocích, když to člověk nechce. Vánoce jsou rozpoložení
mysli .
Naďa Páclová
Knihovnice

Dobrá věc pro obec
Blíží se konec roku a tím i letošní dobrovolné akce Dobrá věc pro obec.
Na začátku jsme akci označili jako dobrovolnou soutěž, která má soutěžícím přinášet hlavně radost. Vlastně o žádnou soutěž
nakonec nešlo. V čem tedy „Dobrá věc pro
obec“ spočívala?
Začali jsme 30.března 2019 brigádou na
Zamlýní. Rodina nebo domácnost, která se
do „Dobré věci pro obec“ zapojila, obdržela
kartičku. Za účast na každé akci vyhlášené
obcí, nebo místním spolkem, obdržel účastníci do kartičky razítko. Cílem bylo nasbírat
za rok co nejvíce razítek.
Čím mohly rodiny a jejich příslušníci
být obci prospěšní?
- Úklidem na Zamlýní
- Úklidem Hliníku
- Sběrem kamení před setím trávy mezi
Hliníkem a silnicí
- Úklidem farské a školní zahrady
- Přípravou na soutěž Vesnice roku
- Přípravou Sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic
- Sběrem starého papíru
- Rozkvetlými truhlíky nebo předzahrádkami
- Podzimní výzdobou obydlí
Občasník obce Vrchoslavice
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Závěrečnou brigádu na úklid Zamlýní
nám nezvykle teplý podzim nedopřál. Poslední listí opadalo až koncem listopadu,
jakoby chtělo jedenáctému měsíci v roce
dopřát radost až do konce. Část listí uklidí
obecní zaměstnanci a na zbytek se vrhneme
společně na jaře.
A jaké jsou instrukce pro Vás, kteří máte
doma průkazky? Dobrá věc pro obec. Přineste je prosíme i s průsvitným obalem do
pátku 20.12. na obecní úřad nebo do školy
a vložte do označené krabičky. Na zpívání
u stromečku v neděli 22.12.2019 na Parganě, obdrží každý za odevzdanou průkazku malou cenu „Dobrá věc pro obec“. Z průkazek
vylosujeme jednoho šťastného výherce.
Do akce se zapojilo 37 rodin nebo domácností. Od rodin s malými dětmi, přes rodiny
s prázdnými hnízdy až po seniorské páry nebo jednotlivce. Zapojily se i pracovnice naší
školy a šly tak dětem příkladem. Počet odpracovaných hodin není vyčíslený, ale to vůbec
není podstatné.
Myslíme si, že hlavní cíle letošního ročníku „Dobrá věc pro obec“ se podařilo splnit.
A jaké byly ty cíle? Mít dobrý pocit z odvedené práce vykonané pro nás všechny, dávat
dobrý příklad mladé generaci, smysluplně trávit čas a mít hezky upravenou obec a její
okolí. Tak co, zopakujeme si to v roce 2020?
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková
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Jak na oleje z kuchyně
Od 1. 1. 2020 jsou obce povinny zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků. Jedná se o použité kuchyňské oleje (fritovací oleje, rozpuštěné sádlo, oleje zbylé po smažení jako např. slunečnicový, řepkový, kokosový, konopný, olivový,
lněný apod.).
I v naší obci byla pořízena sběrná popelnice na tento druh tříděného odpadu. Najdete
ji u hřbitova, vedle dalších kontejnerů, je označená nápisem Oleje a tuky použité z kuchyní. Tímto prosíme všechny občany, aby do sběrné nádoby vkládali pouze určený odpad,
tzn. potravinářské tuky a oleje a nikoliv oleje motorové.
Proč separovat tuky?
Tuky a oleje do kanalizace nepatří. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Pokud bude tento odpad končit tím, že
vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš
pravděpodobné, že kanalizace bude dříve či později neprůchodná. Tuky se v kanalizaci
také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního
potrubí. Předloni jsme provedli kompletní vyčištění naší kanalizace od nánosů způsobených, mimo jiné i tuky. Čím dříve se naučíme sběrné místo na použité oleje využívat, tím
déle nám vydrží kanalizace průchodná.
Co s tukem z pánve?
Vychladlý, ještě neztuhlý tuk přelijeme do plastové lahve a pečlivě ji uzavřeme. Až bude plná, vložíte ji do označené
sběrné nádoby (popelnice) u hřbitova.
Do popelnic patří potravinářské tuky
a oleje (tuhé i tekuté) pouze v uzavřených plastových obalech. Prosím mějte
na paměti, že s takto sesbíraným tukem
je dále manipulováno a že zpracovatelská linka je přizpůsobena plastovým
materiálům a není vhodné používat jiné
obaly např. skleněné či kovové. Prosíme
také, aby obaly byly řádně uzavřeny, aby
nedocházelo ke zbytečnému vytékání
tuků. To by bylo nepříjemné a v letních
měsících by to mohlo přinést nežádoucí vedlejší účinky. V žádném případě do
těchto olejů nepatří technické oleje minerální, silikonové a esenciální (motorové, hydraulické, kosmetika, aromaterapie
apod.).

Občasník obce Vrchoslavice
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
rok 2019 se blíží ke konci.
Dovolte, abychom Vás seznámili
s naší činností v posledních měsících.
Závodní tým mužů i žen sezónu opět zakončil účastí na největších závodech v České republice
v Širokém dole. Letošní rok byl ve
znamení prvních platných časů
na tomto závodě. Ženy s časem
20,82 obsadili 31. místo z celkových 51 týmů. Muži s časem
15,51 urvali 52. místo z celkových
151 týmů. V lize Moravské hasičské jednoty muži letos obsadili
4. místo. Děkujeme všem našim
sponzorům a především zastupitelům naší obce, že nás v naší činnosti podporují. Věříme, že již tak
skvělá spolupráce bude pokračovat i nadále.
Na hody se na náměstí u kostela sv. Michala opět vařil guláš.
Letos nejen, že soutěžilo více
týmů, ale hlavně přišlo a přijelo
i více ochutnávačů. Počasí bylo
více než příjemné a gulášek voněl
až do Dlouhé Vsi. Proto se těšíme zas za rok!
Nedělní dopoledne proběhla v kostele hodová mše, věnovaná z části i našemu výročí. Tedy
95 let založení hasičského sboru ve Vrchoslavicích. Odpoledne pak patřilo fotbalu. Tak jako loni
proběhlo mistrovské utkání HASIČI vs. ŠMATLA TÝM. I když Šmatla tým hrál celou dobu v početní převaze, odpustili jsme jim to a nechali je důstojně prohrát. Kopání následných penalt
bylo víceméně vyrovnané. Všichni se po zápase odměnili skvělou makrelou a vychlazených pivem od fotbalistů. Tímto našim fotbalistům děkujeme za spolupráci a možnosti využívat hřiště
jak na trénink, závody i to hodové „blbnutí“.
28. 12. se opět sejdeme při florbalovém klání v naší sokolovně a uděláme si hezký sportovní den.
Po hodech jsme se vrhli na každoroční sběr železa a elektro-odpadu. Děkujeme všem občanům, kteří nás touhle formou podpořili. Velmi si toho vážíme.
25. 12. proběhne v naší sokolovně ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA se skupinou RELAX THERAPY a FARAO. Věříme, že se za námi přijdete pobavit.
14
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Z činnosti JPO:
Letos připravenost našich hasičů prověřilo celkem 14 výjezdů z toho 2 taktická cvičení.
Výjezdy byli nejrůznější od požárů až po pomoc zraněným osobám. Nejvíce výjezdů bylo zaznamenáno v létě při bouřkách a silných větrech. Opět se prověřila odbornost a připravenost
našeho požárního sboru na výbornou. V roce 2019 je to dosavadní „rekord“ v počtu výjezdů.
V rámci dotace z Olomouckého kraje s podporou obce Vrchoslavice, byly doplněny zásahové
svítilny na obleky. Dále nám byla „přiklepnuta“ dotace na nový dopravní automobil pro JPO
a SDH Vrchoslavice. V současné době se řeší technické podmínky a parametry, které má vozidlo
splňovat. Věříme, že vše proběhne hladce a příští rok se budeme těšit z nového dopravního
automobilu. Vše za sbor řeší starosta obce společně s místostarostou SDH. Děkujeme obci za
skvělou spolupráci, které si velmi vážíme.
Z činnosti mladých hasičů
Naši mladí hasiči ukončili sezonu v Nezamyslicích. V prosinci je čeká ukončení sezony
s video ukázkou z celé sezóny. Letošní sezóna byla pro naše „malošky“ opět velmi úspěšná.
Děkujeme všem členům a rodičům, kteří nám chodí pomáhat, obětují svůj volný čas, a kteří
podporují své děti, v tomto krásném sportu.
Děkujeme všem členům, fanouškům příznivcům i sponzorům, za báječný rok 2019. Do
roku 2020 přejeme mnoho úspěchů a těšíme se, že se budeme opět potkávat na našich společných akcích.
Členové SDH Vrchoslavice
Plán akcí na 1. pololetí roku 2020:
4. 1.
Výroční valná hromada sboru
22. 2.
Vepřové hody
7. 3.
Hasičský ples
16. 5.
O pohár starosty SDH 8:00
16. 5.
Memoriál Vladimíra Novotného

Občasník obce Vrchoslavice
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TJ Sokol Vrchoslavice
Ve Vrchoslavické sokolovně se v pátek 27. září v podvečer sešlo dvaatřicet dětí. Odpolední teplé počasí jsme
využili ke sportování na školním hřišti, míčovým hrám
a opékání špekáčků na farské zahradě. Nechybělo skákání
v pytlích, hry s padákem nebo skákací hrad.
Nejmladším nocležnicím, byly teprve tři roky. Svou odvahu přespat v sokolovně prokázali školkáčci a nechyběli
ani školáci. Ti menší si do spacáku přibalili plyšáka, někteří
i dva. Před spaním, pro plyšáky a jejich majitele, pustili organizátoři pohádku Ledové království.
Po probuzení jsme si k snídani dali domácí bábovku
a rozešli jsme se ke svým domovům.
V Prostějově na sokolské župě jsme dostali pochvalu
za největší účast nocležníku v celém okrese. Pochvala patří
i všem, kteří s organizací Noci sokoloven pomohli. Děkuji
tedy Dáše, Tomáši a Martinovi Cӓsarovým a Ivě Balákové. Velký dík patří
naší obci za špekáčky a upomínkové
předměty pro děti. Samozřejmě i našim sokolům za podporu a zázemí.
Dne 28. listopadu jsme se zúčastnili Vánočního pětiboje pro
všechny kategorie: driblink, trojskok
z místa, hod na cíl, dřepy po dobu
půl minuty, výskoky na bednu po
půl minutě. Výsledkem jsou 4 medaile z 10 dětí. Míša Svačina, jediný
předškolák, neměl konkurenci takže
zlatá jasná. Tom Fialka druhá zlatá.
Terezka Navrátilová druhé místo,
takže stříbro a Verča Kovářová také
zlato. Další děti byly Lukáš Fialka,
Anička a Domča Bačkovy, Eliška
Sázelová, Nikola Vrtalová a Aneta
Kňourková obě z Mořic.
Co nás čeká v roce 2020 : 3.3. plavání, 7.3. župní ples, 28.3. gymnastika, 16.5. atletika.
Gymnastika je cvičení, kteří přispívá k všestrannému rozvoj lidského těla a udržení zdatnosti a celkové
dobré výkonnosti. V dnešní době, se
16
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ve všech oblastech lidského života snažíme o návrat ke kořenům. Vracíme se k tradičním receptům při vaření, pěstujeme vlastní zeleninu a ovoce, tvoříme rodokmeny svých rodin. Nabízí se tady další oblast, ve které bychom mohli napodobit životy svých předků. Ti se ve volném
čase scházeli , aby svá těla utužili cvičením na nejrůznějším nářadí. I my tuto možnost, na
rozdíl od městských cvičeben, máme za symbolický peníz. Pojďme kráčet ve šlépějích svých
dědečků a pradědečků a zkusit si nějakou gymnastickou sestavu. Děti mají možnost každý
pátek od 17 hodin. Přidat se mohou i dospělí. Přijďte se podívat, jak to jde našim nejmladším
a třeba Vás jejich nadšení pro cvičení zapálí.
Broňa Žáčková, cvičitelka

Co nového u Vrchonetu
Informace o spolku a jeho činnosti lze najít na stránkách spolku www.vrchonet.cz.
Představitelé spolku: předseda Jan Zimen, místopředseda Miroslav Hrabčík, člen rady Kamil
Hrtús.
Spolek má v současné době 506 členů a funguje v 23 obcích. Tento rok se nám dařilo. Je
to dáno nárůstem členské základny a rozšířením působnosti do dalších obcí jako jsou např.
Vřesovice a Nezamyslice. Přišlo 134 členů odešlo 19.
Vzhledem k nárůstu členské základny se zvedl nárok na přípojnou rychlost a Vrchonet je
nyní připojen na linku 1Gbps. Velké oblibě se těší fenomén internetové televize, kterou využívá
velká část našich členů.
Těší nás zájem o členství a jsme rádi za každou pomocnou ruku, a proto bych rád poděkoval všem aktivním členům spolku za provedenou práci pro spolek v roce 2019. Stejně tak
děkujeme Všem členům za důvěru.
Na závěr si dovolujeme popřát krásně prožití svátků vánočních a mnoho štěstí do roku 2020.
Miroslav Hrabčík

Myslivci
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás jménem Mysliveckého spolku Mořice-Vrchoslavice
pozdravil a krátce Vás seznámil s činností našeho mysliveckého spolku za
uplynulý rok.
Náš myslivecký spolek má v současné době 15 členů a hospodaří na
výměře cca 700 hektarů honební plochy.
Naše činnost se zaměřuje především na chov a ochranu zvěře, na
ochranu životního prostředí a plnění
koncepce rozvoje myslivecké činnosObčasník obce Vrchoslavice
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ti v našem MS. Členové mysliveckého spolku mají povinnost starat se, ve svých úsecích, o myslivecká zařízení, tj. zásypy, krmelce, posedy a kazatelny. Hlavní povinností každého člena je v době
zimního strádání pravidelně přikrmovat srnčí, zaječí a bažantí zvěř. Tuto namáhavou činnost
všichni vykonávají s láskou a obětavostí. Díky ZOD Agrispol Mořice máme dostatek krmení pro
zvěř během celé zimy.
V neposlední řadě k činnosti našeho mysliveckého spolku patří i pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost. K tradičnímu, velmi oblíbenému dětskému dni, přibyly další akce
zacílené hlavně na děti.
Níže uvádím stručný přehled našich aktivit v letošním roce.
Leden:
likvidace oplocenek v katastru obce Vrchoslavice
Únor:
přednáška o přírodě a zvěři v MŠ Mořice
Březen:
výroční členská schůze
Duben:
asanace krmných zařízení a oprava ostatních mysliveckých zařízení
Červen:
Myslivecké odpoledne pro celou rodinu
Srpen:
Poslední prázdninový táborák pro děti
Září:
Memoriál Stanislava Hloucha – všestranné zkoušky ohařů
srnčí guláš a výstava fotografií na chatě u příležitosti srazu rodáků
brigáda na Hliníku
Říjen:
občerstvení na Hellodýň v Mořicích
Listopad:
hony na drobnou zvěř
Prosinec:
živý betlém v Mořicích – podávání vánočního punče
Závěrem bych rád poděkoval všem sponzorům a obecním úřadům ve Vrchoslavicích a Mořicích, kteří nás podporují materiálně a finančně. Dále se patří poděkovat místním hasičům a fotbalistům za součinnost při pořádání našich akcí a rovněž Vám všem, kteří nám fandíte a navštěvujete naše akce.
Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné zdraví, štěstí a mnoho spokojenosti.
Ing. Štěpán Řezáč, místopředseda MS

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
blíží se nám nejkrásnější období v roce. Alespoň pro většinu z nás jím, doufám, Vánoce jsou.
Mnozí z nás bilancují a vzpomínají, druzí se dívají dopředu a dávají si předsevzetí do nového
roku. Ať tak, či onak, ráda bych v rámci farnosti vzpomněla hodovou mši svatou s tradičním
žehnání úrody, která se uskutečnila poslední zářijovou neděli.
Začátkem listopadu jsme slavili Památku všech svatých a Památku zesnulých. V souvislosti
s tím, se na hřbitově konala Dušičková pobožnost. Tyto svátky jsou spjaty s častější návštěvou
hřbitova, než je tomu po zbytek roku. Pokládáme na hrob květiny, zapalujeme svíčky a vzpomínáme na naše zemřelé. Nejvíc pro ně ale můžeme udělat, když se za ně pomodlíme, třeba
i vlastními slovy. Jsme ateistický národ, a přesto si většina lidí myslí, že když zemře někdo jim
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
blízký, jeho duše jde rovnou do nebe.
Ale nebi předchází očistec. A právě
tichou modlitbou za naše blízké můžeme dopomoci, aby se jejich duše
dostaly do nebe dříve.
V adventu nás čeká Vánoční koncert pěveckého sdružení ZeSrandy,
které v našem kostele vystupovalo
s velkým úspěchem již před dvěma lety. Výtěžek z akce bude použit
na opravu varhan. Na Štědrý den
Vás zveme na půlnoční mši svatou,
která se uskuteční v odpoledních
hodinách, čas bude ještě upřesněn.
Mše budou samozřejmě slouženy
i na oba vánoční svátky. Na Boží hod
25.12. v 18 hodin si nenechte ujít
Vánoční besídku dětí z naší základní
a mateřské školy pod vedením paní
Evy Marečkové. Kromě básní a písniček bude na programu také taneční
vystoupení a hra na hudební nástroje. Přijďte podpořit potleskem naši
nejmladší generaci! Vstupné dobrovolné, výtěžek bude opět použit na
opravu varhan. V lednu nás pak čeká
Tříkrálová sbírka na pomoc potřebným.
A na závěr mi dovolte ještě jedno zamyšlení. Na to, že v obchodních centrech začínají Vánoce v říjnu
a končí 27.12., kdy je vystřídají super
mega výprodeje, jsme si, myslím, už
pomalu zvykli. Ale ve svých domovech bychom si neměli nechat nic
vnutit. O adventu patří na stůl jen
adventní věnec a s další výzdobou
vyčkejme až po něm a užijme si ji až
do Hromnic. Advent je dobou očekávání, buďme trpěliví a prožijme ty
pravé české Vánoce.
Přejeme Vám klidnou dobu adventní a vánoční a mnoho zdraví do
nového roku 2020!
Za farnost Alena Kolářová
Občasník obce Vrchoslavice
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OBECNÍ OKÉNKO
OHLÉDNUTÍ
Hodové ohlédnutí
Guláše veVrchoslavicích k hodům prostě patří. A tak hovězí maso, cibule, česnek, majoránka, sůl, pepř, kmín, paprika, chilli papričky ale třeba i rajčata, to byly ingredience které jste
mohli spatřit mezi ingrediencemi, které soutěžící přidávali do svých kotlíků s voňavými guláši.
Každý byl jedinečný, originální, chutnaly ale všechny.
Do třetího ročníku soutěže, pořádaného Vrchoslavskými hasiči se přihlásilo šest týmů. Příchozí konzumenti měli právo udělit hlas pouze jednomu ze soutěžních vzorků.
„Vydařená akce,“ pochvaloval si organizátor Vladimír Lecián. Přes dvě stovky degustátorů
rozhodlo, že vítězem letošního Hodového guláše jsou Antonín Snášek, Radek Jašek a Stanislav
Vládek. „Lidi jsou spokojení, soutěžící se pobavili a nakonec i to počasí vyšlo,“ shrnul pocity
z dnešního dne |Vladimír Lecián.
Doprovodný sobotní program pro děti letos připravila šermířská skupina Aqua Fortis. Na
farské zahradě kromě dětských soutěží a her měli i kovářskou výheň, kde si mohl každý zkusit
vykovat svůj výrobek. „Chtěla bych si vykovat skobičku,“ přála si s kladivem v ruce křehká Martina Fialková.
Nechyběl stůl plný hlavolamů, zdobení perníčků, výstava výpěstků nebo drobných zvířat.
Sobotní hodová náves i farská zahrada se vyprázdnily až se západem slunce.
AdPa
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OBECNÍ
OHLÉDNUTÍ
OKÉNKO
Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky
Letos jste již několikrát měli možnost potrápit svoje mozkové závity nad zapeklitostmi
ze sbírky hlavolamů Tomáše Cӓsara. Věříme, že svůj „Stůl plný hlavolamů“ nepředstavil na
Sjezdu rodáků a hodovém sobotním odpoledni ve farské zahradě naposled. Hlavolamy nejen sbírá, ale také je sám vyrábí. Jeho puzzle zmenšenina Vrchoslavic je skutečně originální
kousek.
A právě o hlavolamech vyšla v letošním roce na jaře kniha, jejímž autorem není nikdo
jiný, než Jindřich Hojer. Ano, jedná se o posledního žijícího člena klubu Rychlých šípů, který
oslavil letos 30.července své 95. narozeniny.
Rychlošípák Jindra Hojer se narodil v Praze a jako chlapec vstoupil do Skautu. Oddíl
vedl legendární Jestřáb, spisovatel Jaroslav Foglar, který podle Jindry vytvořil charakteristiku známé literární postavy. Pod podmínkou, že Jindra bude kladným hrdinou, si spisovatel půjčil i jeho jméno. Stal se rovněž předlohou ilustrátorovi Rychlých šípů doktoru Janu
Fišerovi.
Jindřich Hojer pracoval jako profesor na
ČVUT. Většinu života zasvětil chemii, kterou
přednášel i na univerzitě. Dnes žije v Domově
pro seniory Dubina v Pardubicích. Přes mnoho životních peripetií zůstal celoživotním
optimistou a je stále činný. V první polovině
roku 2019 vydal knihu hlavolamů Záhadné
hlavolamy pro chytré hlavičky, která zaznamenala velký úspěch. V září 2019 vydal další
knihu s názvem Střípky ze života Jindry Hojera. Možná se tento článek stane inspirací na
vánoční dárek pro někoho blízkého.
Adéla Palíšková
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OHLÉDNUTÍ
Vrchoslavské Strašidlení s rekordní návštěvností
Akci, kterou pořádá Orion SVČ Němčice
nad Hanou, TJ Sokol Vrchoslavice a obec Vrchoslavice vždy 27. října, se letos těšila nadstandardnímu zájmu. Přijely k nám rodiny
nejen z okolí - z Dřínova, Stříbrnic, Kojetína,
Hrušky, Němčic a Mořic, ale i z Rožnova pod
Radhoštěm nebo Moravské Třebové.
Vrchoslavské Strašidlení začínalo, jako již
tradičně, za hřbitovem.
Čekání u startu si děti krátily pobíháním
a trénováním básniček. Každé dítko dostalo, za
zazpívanou písničku, svítící náramek, bonbon
na cestu a hlasovací lístek.
Pak se malé skupinky vydaly na okružní
cestu Vrchoslavicemi
V teplý podzimní večer na děti čekala nejrůznější strašidla. Bílá paní, lesní víly, vlk, čarodějnice a čerti, hodní i ti zlobivější. U potoka
nemohl chybět vodník, ve sklepě fary starý
mnich a v obecním sklepě plápolal pekelný
oheň.
V tomto roce se zapojilo šestačtyřicet strašidel. Masky si vytvořili dobrovolníci sami. Organizátorům se podařilo letos strašidla vyladit
v duchu tradičních strašidel ze známých pohádek. Další změnou byl cíl trasy. Díky našim
sokolům jsme mohli využít zázemí sokolovny,
kde je prostor jak pro občerstvení a posezení,
tak pro bezpečné vyřádění dětí. V neposlední
řadě bylo oživením letošního ročníku využití
místních sklepních prostor. V sokolovně, kde
členové TJ sokol připravili skopový guláš, čaj
a pro dospěláky i svařák, už z většiny účastníků
strach spadl.
Vítězství pro holky Karlíkovy
Součástí Vrchoslavského Strašidlení bývá
vyhodnocení soutěže o nejhezčí výzdobu obydlí.
Letos soutěžilo patnáct domácností. Fotky
podzimních dekorací vytvořených z dýní, kaštanů, šípků, pytloviny a dalších pomůcek byly
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OHLÉDNUTÍ
vystaveny v sokolovně a každý účastník Strašidlení mohl odevzdat svůj hlas jednomu soutěžícímu. Letos zvítězila rodina Karlíkova s 69 hlasy.
Cenu, dort ve tvaru dýně, si převzaly sestry Barunka a Terezka s maminkou. Pro všechny, kteří
se do soutěže zapojili, byly napečeny mufiny.
Velký dík patří všem strašidlům, dobrovolníkům co kteří připravovali vyznačení trasy,
Monice Obdržálkové za upečení dortu a mufinů, členům TJ Sokol Vrchoslavice za občerstvení, instruktorům a pracovníkům Orion SVČ za
vysoké nasazení, hasičům za zajištění bezpečného u přechodů silnice, dětem z naší družiny a Ivě
Balákové za vyfocení podzimní výzdoby.
Vám, kteří jste přišli, děkujeme za trpělivost při čekání ve frontě, za hlasování v naší soutěži
o Nej podzimní výzdobu obydlí a za to, že jste si udělali čas projít připravenou strašidelnou trasu.
Devátý ročník skončil, strašidla se uložila k zimnímu spánku, ale my organizátoři už plánujeme, jak další rok opět nezklamat. Účast 780 návštěvníků je skutečný závazek.
Eva Bašková a Adéla Palíšková

Třicet let svobody
Dobové noviny, dekorace z papírových klíčů, vyrobená žáky naší družiny, srovnání cen
a statistických údajů v roce 1989 a dnes, ale i zmínka historických událostí, které Sametové
revoluci předcházely. Tak vypadaly oslavy třiceti let od Sametové revoluce v naší sokolovně.
Hlavním bodem nedělního odpoledne 17. listopadu byla soutěž, ve které osm týmů soutěžilo ve znalostech z historie, životního stylu ale také politického vývoje roku 1989 i let dřívějších.
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OHLÉDNUTÍ
Nebylo lehké uchopit toto výročí tak,
abychom důstojně oslavili třicet let svobody,
a také aby to bylo pro mladou generaci záživné, ale i poučné.
Pak nám, organizátorům, otevřela oči
mladá generace. Studenti AG v Kroměříži dostali za úkol toto téma zpracovat a hned byla
světě anketa i rozhovor s pamětníkem.
Někteří respondenti ankety se přímo
účastnili listopadových událostí na studentských demonstracích, jiní byli ve službě v armádě. Ti školou povinní si museli zvykat na
nové oslovování učitelů (ze soudružek učitelek se staly paní učitelky) a školkáčkům nejvíc
chyběl večerníček. Tehdy, v měsíci Československo – Sovětského přátelství, to byl tradičně seriál Jen počkej, který musel v revolučních dnech ustoupit zpravodajství.
Na akci „Jak bylo“ nebylo důležité zvítězit,
ale zopakovat si důležité okamžiky historie,
něco nového se dovědět a uvědomit si, že už
třicet let můžeme svobodně volit, podnikat,
studovat, věřit, cestovat, pohybovat se po světě, tvořit, fandit, psát, číst, shromažďovat se,
pracovat, oblékat se, poslouchat a sledovat.
Sváteční nedělní odpoledne jsme zakončili promítáním dokumentu o oslavách sta let
republiky, které v obci proběhly minulý rok.
Adéla Palíšková a Jaroslava Kvasničková
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Janča v Keni
Ve čtvrtek 28.11. proběhla na obecním
úřadě beseda se slečnou Janou Jeklovou s názvem Janča v Keni.
Slečna Jana nám velmi poutavou formu
vyprávěla o své roční dobrovolnické službě
v Keni, kde pomáhala dětem ulice.
Pro ty, kdo se zúčastnili to byla velká zkušenost. Myslím, že jsme si všichni uvědomili,
v jakém dostatku žijeme, jak je většina našich
problém malicherných. Klobouk dolů před
lidmi jako je Jana Jeklová. Před lidmi, kteří obětují svůj čas a svoje pohodlí, aby tak nezištně
pomáhali druhým odloučeni od rodiny, tisíce kilometrů daleko.
Z besedy jsem odcházela s pocitem, že dokud mezi námi žijí takoví lidé, tak není úplně
všechno ztraceno a svět má ještě naději...
Naďa Páclová
knihovnice

Tak tohle jsem vážně nečekala
A to nejen já, ale ani fanoušci, příznivci či běžní posluchači rádia. Tento mistrův výrok mi
jako první proběhl hlavou, když média odvysílala zprávu o jeho odchodu z tohoto světa. Smrt
Karla Gotta musela zasáhnout každého z nás. Všichni jsme smrtelní a bylo jasné, že i on jednou
odejde a to nejen ze scény. Patřím ale ke generaci, která se narodila, když už jeho hvězda zářila.
Ke generaci, která Karla Gotta považovala za zpěváka našich babiček a maminek. V sedmdesátých letech, kdy jsem začala hudbu vnímat, byl rozhlasový hudební proud plný jeho písní.
Osmdesátá léta mám spojená se spoustou vtipů o něm. To už měl mistr svoji klec na Zlaté
slavíky docela zaplněnou. Se změnou režimu, koncertováním světově proslulých hvězd u nás
a lehce opovržlivým pohledem na všechno co bylo před r. 1989 ale jeho hvězda nezeslábla.,
ba naopak. Já i moje generace jsme ho začali vnímat jako jedinečnou osobnost s obrovským
charisma, božským hlasem a nekončící popularitou. Léta plynula, a pro posluchače se Karel
Gott stal něčím tak samozřejmým, jako večerní zprávy, vánoce nebo sokolovna na návsi. Karel
Gott přece vždy byl, je a …. A pak přišel první říjen letošního roku. Datum, ve kterém jsou tři
jedničky, den který mu byl určen jako jeho poslední, chvíle, kdy Bůh se s Bohem sešel.
A protože už delší dobu byly vznášeny dotazy, kdy se uspořádá zájezd na nějaký muzikál,
padla letos v listopadu volba na muzikál plný Gottových písniček „Čas růží“. Autobus s účastníky vyjel od kostela v neděli 10.listopadu ráno. Představení v divadle Karlín začínalo v 15 hodin, takže byl čas i na oběd, nebo procházku po hlavním městě. Návštěva představení, plného
mistrových písniček z let 1965 – 2000, byla důstojným vzpomenutím na mistra. Účastníci si
představení a nedělní výlet hezky užili.
Adéla Palíšková
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OHLÉDNUTÍ
Děti se Mikuláše opět dočkaly
V úterý 3.12.2019 se v sokolovně
ve Vrchoslavicích sešlo pětadvacet
nejmenších dětí, aby společně čekaly na Mikuláše. Čekání jim pomohla
zkrátit Martina Bačková, která si pro
ně připravila soutěže a hry. A když
konečně přišel svatý Mikuláš v doprovodu čerta a anděla, děti mu přednesly básničku nebo zazpívaly, byl jim
odměnou nejen pocit úlevy z překonaného strachu, ale taky mikulášský
balíček.
Adéla Palíšková

Stromeček zazářil v Dlouhé Vsi
První adventní neděli jsme společně rozsvítili stříbrný adventní smrk u kapličky v Dlouhé Vsi.
V úvodu starosta Dušan Svozílek poděkoval Nadaci ČEZ, která nám v tomto roce poskytla finanční
příspěvěk na rozsvěcení a zpívání u stromečku.
Poté se slova ujal pan farář Tomáš Strogan. Svým duchovně laděným slovem vzpomněl symboliku adventního věnce, význam Vánoc a neopomněl ani předvánoční úklid, který by měl začínat
u každého ve vlastním srdci.
Po mávnutí kropenkou se svěcenou vodou, a po zapojení osvětlení do elektřiny panem Kraváčkem, se stromeček krásně rozsvítil.
Pak už improvizované travnaté podium patřilo dětem z naší družiny, které pod vedením Ivy
Balákové zatančily, zazpívaly a zarecitovaly. Vánoční písničku přidala i Veronika Handlová. Za své
vystoupení děti dostaly nazdobené perníčky od paní Kraváčkové.
Došli místní i Vrchoslavčáci, pro všechny byl k dispozici čaj na zahřátí. Kdo chtěl přispět na dobrou věc, mohl si zakoupit Vánoční hvězdu Šance. Ty i letos z Olomouce přivezla Eva Zmeškalová.
Když něco funguje, nemá se to měnit. Jedná-li se ale o změnu k lepšímu,
nemusí to být na škodu. Rozsvěcení
stromečku, letos poprvé v Dlouhé Vsi,
se povedlo. Za pár let, povyroste u sokolovny, díky Nadaci ČEZ, nově zasazená jedlička. A bude opět čas na změnu.
Určitě si spousta z nás pamatuje tu
dobu temna, kdy jen ojediněle v některé vesnici viselo na smrku na návsi pár
žárovek, či několik krabic zabalených
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PŘIPRAVUJE SE
do lesklého papíru. Po sametové revoluci se do republiky začala dovážet nejrůznější blikátka,
ozdoby a dekorace. Obce se začaly předhánět, kdo bude mít zářivější, barevnější a ozdobenější
strom a vánoční výzdobu.
Zkusme lehce ubrat na tom co je vidět. Někdy stačí méně. Když ubereme na viditelném, snad
přibude toho, co je důležitější. Vzájemná blízkost, láska, pokora, pochopení. Za každou ozdobu
nebo dekoraci kterou si letos odpustíme, zkusme učinit malinký skutek lásky. Popřát hezké svátky
opuštěným sousedů, zavolat vzdáleným příbuzným, darovat něco potřebným. Budeme pak zářit
štěstím mnohem víc, než ten nejozdobenější stromeček na světě.
Adéla Palíšková
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Z REDAKCE
Na co se ještě těšit
V lednu 2020 oslaví Tříkrálová sbírka 20 let své existence. Naše obec se opět do v termínu
od 1. do 14. ledna zapojí.
9.února se můžete čekat na další soutěžní labyrint. Tentokrát pro vás připravujeme soutěžní otázky na téma Pohádky.
23.února v sokolovně čeká naše děti karneval.
Než se rozjaří přijměte pozvání 7.března na hasičský ples a 9. března na obecní posezení
u příležitosti MDŽ.
Další akce ať už obecní, nebo našich spolků, školy anebo školky budou zveřejněny na
obecních vývěskách (před radnicí, u sokolovny a u kapličky), na webu obce, na Facebookových
stránkách v obecním rozhlasu.
Kulturní komise

Vrchoslavský retro ples
Nechali jsme se unést vlnou nadšení a po vydařeném sjezdu rodáků, občanů a přátel Vrchoslavic uspořádáme 17. ledna 2020 v sokolovně obecní ples.
Téměř jednohlasně jsme se shodli, že bude v duchu retro. Společenský retro oděv vítán,
není však podmínkou. Prosíme všechny návštěvníky, aby přišli včas. Pozdním příchodem se
ochudíte o začátek připravovaného programu, může Vám utéct zahájení prodeje losů nebo
bude Váš zarezervovaný stůl obsazen jiným návštěvníkem. Místenky totiž budou drženy jen
do 20.20 hod.
Prozrazovat všechno, co Vás čeká a připravit Vás tak o překvapení by nebylo fér. Za všechno
uvedeme: tombolu, retro vystoupení vrchoslavských žen, bufet…
Předprodej místenek od 6. ledna 2020 na obecním úřadě. Přijďte se pobavit, zatančit si,
zavzpomínat. Těšíme se, že se na plese pobavíte stejně, jako my při přípravách.
Organizační tým

Události Sametové revoluce 1989 krok za krokem
Byť naše obec prožila listopadové dny roku 1989 v relativním poklidu, bez demonstrací
a shormáždění, byla Sametová revoluce velkým mezníkem v naší historii a neuškodí zalistovat pamětí a připomenout si co jsme prožívalipřed třicetilety.
Proces změny režimu započal 17. listopadu 1989, kdy se odehrála první velká studentská demonstrace, proti níž zasáhla SNB (Sbor národní bezpečnosti, dnešní obdoba Policie).
Důležitých dnů a událostí však bylo mnohem víc. Podívejte se na chronologický přehled,
který končí zvolením Václava Havla prezidentem.
Komunistický režim se hroutil postupně. Stále horší výkonnost hospodářství a sílící
protesty nebyly vidět jen v Československu, byť tady zůstávala komunistická vláda nejObčasník obce Vrchoslavice
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déle v regionu. Nejpozději na začátku listopadu 1989 však bylo jasné, že tak už to dlouho
vydržet nemůže.
Co předcházelo 17. listopadu 1989
4. 11. – Východní Němci odjíždějí z ČSSR
Na základě dohody mezi vládami ČSSR, NDR a SRN odjížděli z Československa zvláštními vlaky východoněmečtí uprchlíci. Bylo jasné, že dogmatickému režimu Německé demokratické republiky, jež měsíc předtím oslavila 40. výročí svého vzniku, zvoní umíráček.
11. 11. – Zadlužení Československa
Rudé právo přiznalo zadlužení Československa ve výši dvanáct miliard dolarů, což však
v porovnání s ostatními zeměmi „tábora míru a socialismu“ nebylo mnoho.
12. 11. – Svatořečení Anežky České
Deset tisíc poutníků z Československa s pražským arcibiskupem kardinálem Fr. Tomáškem se ve vatikánském chrámu svatého Petra zúčastnilo svatořečení Přemyslovny Anežky
České, dcery Přemysla Otakara I., jež byla roku 1879 vyhlášena za blahoslavenou. Papež
Jan Pavel II. udělil československým poutníkům generální audienci.
17.11. – Sametová revoluce začíná
V 16 hodin začala na pražském Albertově řádně ohlášená a povolená studentská demonstrace k uctěná památky Jana Opletala za účasti 15 000 vysokoškoláků. Následoval pietní akt na Vyšehradě. Na Národní třídě příslušníci Veřejné bezpečnosti a pohotovostního
pluku Sboru národní bezpečnosti proti studentům tvrdě zasáhli. Následující protestní akce
vyústily v sametovou či též něžnou revoluci.
18. 11. – Student Šmíd nezemřel
Na protest proti brutálnímu zásahu Veřejné bezpečnosti (VB) a pohotovostního pluku Sboru národní bezpečnosti (SNB) proti studentské manifestaci k uctění památky Jana
Opletala předchozího dne zahájili divadelníci v Praze týdenní protestní stávku, jež zachvátila i mimopražská divadla. Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky oznámily, že při zásahu
policejních složek na pražské Národní třídě podlehl zranění student matematicko-fyzikální
fakulty Martin Šmíd. Tato zpráva, která vyburcovala a přivedla do ulic stále rostoucí množství lidí, se však ukázala jako lživá. Kdo a proč stál v jejím pozadí, dodnes nikdo věrohodně
neozřejmil.
19. 11. – Vznik Občanského fóra
V pražské Laterně magice iniciovala skupina umělců a intelektuálů spolu s představiteli
studentů vznik Občanského fóra (OF), představujícího dosavadní nejširší platformu nejrůznějších občanských aktivit vymezujících se proti vládnoucímu režimu.
20. 11. – Demonstrace na Václavském náměstí
Pražské Václavské náměstí zaplnilo odhadem přes 150 000 demonstrantů, požadujících vyšetření a potrestání zásahu na Národní třídě, odchod zdiskreditovaných politiků,
celkovou demokratizaci, odstranění vedoucí úlohy KSČ atd. Manifestace pokračovaly rovněž v následujících dnech nejen v metropoli, ale i v dalších československých městech.
Okupační stávka vyhlášená na vysokých školách se přelila i na střední školy.
21. 11. – Setkání Adamce s OF
Předseda federální vlády Ladislav Adamec, pokládaný v komunistické hierarchii za
umírněného a přístupného dialogu, se sešel s představiteli Občanského fóra, stávkujících
studentů a umělců. V republice se místní občanská fóra napojovala na koordinační cent32
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rum v Praze. Sdělovací prostředky postupně začínaly informovat o dění v zemi objektivněji. Lidé se přestávali bát. Na Václavském náměstí zazpívala Marta Kubišová.
24. 11. – Jakeš rezignoval
Neoblíbený a často zesměšňovaný Miloš Jakeš na zasedání ÚV KSČ rezignoval na funkci generálního tajemníka ústředního výboru, do jehož čela byl zvolen málomluvný Karel
Urbánek.
25.–26. 11. – Masové demonstrace na Letné
Na pražské Letné se odehrály dvě obrovské demonstrace.
26. 11. – Setkání Havla s Adamcem
Vládní delegace v čele s Ladislavem Adamcem se setkala s představiteli Občanského
fóra vedenými Václavem Havlem v pražském Obecním domě. Předseda federální vlády
souhlasil se zformováním nové vlády, rozšířené o představitele OF.
27. 11. – Generální stávka
Po hodně dlouhé době proběhla celostátní dvouhodinová generální stávka. Byla obnovena Československá strana sociálně demokratická. Předsedou jejího přípravného výboru se stal Slavomír Klaban a programové prohlášení vyšlo 5. prosince 1989. Obnovovací,
XXIV. sjezd se konal 25. března 1990 a předsedou se stal Jiří Horák.
28. 11. – Konec Aloise Indry
Proběhlo nové, dvouhodinové jednání delegací federální vlády a OF v čele s Ladislavem Adamcem a Václavem Havlem. Premiér slíbil vytvoření nové vlády do 3. prosince.
Neoblíbený Alois Indra se vzdal funkce předsedy Federálního shromáždění.
29. 11. – Konec vedoucí úlohy KSČ
Federální shromáždění na mimořádné schůzi zrušilo čl. 4 Ústavy Československé socialistické republiky o vedoucí úloze KSČ změnilo článek 6 o Národní frontě a článek 16
o výchově v duchu marxismu-leninismu, čímž formálně skončila jedenačtyřicetiletá vláda
komunistů v Československu. Zároveň vznikla komise k vyšetření událostí 17. listopadu.
OF zveřejnilo své cíle pod názvem Co chceme:
1. Demokratický stát v duchu Deklarace lidských a občanských práv
2. Pluralitní politický systém
3. Samostatnou zahraniční politiku, která zabezpečí Československu integraci „do Evropy“
4. Rovnoprávné druhy vlastnictví
5. Sociální spravedlnost
6. Důstojné životní prostředí
7. Demokratizaci kultury, školství
30. 11. – Konec marxismu-leninismu
Výuce marxismu-leninismu na vysokých školách odzvonilo.
2. 12. – Rakousko zrušilo víza
Po zrušení vízové povinnosti pro československé občany ze strany Rakouska vyrazily
do této alpské země tisíce lidí.
3. 12. – Nová federální vláda
Ladislav Adamec sestavil novou, rekonstruovanou federální vládu, v níž se objevilo
osm nových ministrů, z toho tři za KSČ, avšak složení reorganizované vlády se pro OF ukázalo jako nepřijatelné, jelikož z 21 členů 16 zastupovalo KSČ, lidovci a socialisté měli po
Občasník obce Vrchoslavice
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jednom ministrovi a tři byli nestraníci. Vláda odsoudila invazi vojsk Varšavské smlouvy ze
srpna 1968 a navrhla sovětské vládě jednání o stažení Střední skupiny sovětských vojsk
z československého území. Vznikla Obec spisovatelů, sdružující 400 českých a moravských
básníků, spisovatelů, kritiků a dramatiků. Za jejího předsedu zvolili Václava Havla. Byla
založena Křesťanskodemokratická strana (KDS), v jejímž čele stanul 26. prosince Václav
Benda.
4. 12. – Demise vlády
Česká vláda v čele s Františkem Pitrou podala demisi. Při setkání představitelů členských států Varšavské smlouvy v Moskvě byla srpnová okupace ČSSR označena za „vměšování do vnitřních záležitostí suverénního Československa“. Davy lidí znovu zaplavily Václavské náměstí a požadovaly sestavení nové, skutečně reprezentativní vlády nejpozději do
10. prosince.
5. 12. – Nová česká vláda
Předlistopadový předseda České národní rady Josef Kempný jmenoval novou českou
vládu v čele s Františkem Pitrou, tvořenou osmi komunisty, pěti bezpartijními a po dvou
ministrech za lidovce a socialisty, s čímž OF vyjádřilo nespokojenost. Nový generální tajemník ÚV KSČ Karel Urbánek slíbil rehabilitaci všech komunistů vyhozených ze strany po
srpnu 1968 a Poučení z krizového vývoje prohlásil za neplatné.
6. 12. – Havel jedná o reorganizaci vlády
Václav Havel projednával při setkání s Karlem Urbánkem a Ladislavem Adamcem reorganizaci vlády.
7. 12. – Adamec podal demisi
Adamcova vláda podala demisi. Sestavením nové vlády národního porozumění pověřili dosavadního místopředsedu vlády, Slováka Mariána Čalfu (za KSČ).
8. 12. – Husákova amnestie
Prezident ČSSR Gustáv Husák, sám politický vězeň z padesátých let, vyhlásil amnestii
pro všechny politické vězně.
9. 12. – Vznik SZ
Vznikla Strana zelených.
10. 12. – Čalfa ustavil novou federální vládu
Nově ustavená, jednadvacetičlenná federální vláda v čele s Mariánem Čalfou, v níž se
poprvé po 41 letech komunisté ocitli v menšině, složila slib do rukou prezidenta Gustáva
Husáka. Vznikla vláda národního porozumění. Téhož dne „prezident zapomnění“ Husák
abdikoval. Ke Dni lidských práv se na Václavském náměstí konala manifestace, na níž byl
Václav Havel oznámen jako prezidentský kandidát. Skončila stávka kulturních pracovníků,
ale studenti stávkovali dále.
12. 12. – Nový předseda parlamentu
Na společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění byl
novým předsedou zvolen bezpartijní Stanislav Kukrál.
17. 12. – Vznik ODA
Vznikla pravicová Občanská demokratická aliance (ODA) coby součást OF. Jejím předsedou se stal Pavel Bratinka.
20.–21. 12. – Lidové milice byly rozpuštěny
Na mimořádném sjezdu KSČ zvolili jejím předsedou Ladislava Adamce a prvním tajem-

34

Občasník obce Vrchoslavice

Z REDAKCE
níkem Vasila Mohoritu. Byla rozpuštěna „úderná pěst dělnické třídy“ – Lidové milice. Státní
bezpečnost se ocitla pod kontrolou vlády.
23. 12. – Dienstbier přestříhl drátěné zátarasy na hranicích se SRN
Ministři zahraničí ČSSR Jiří Dienstbier a SRN Hans-Dietrich Genscher symbolicky přestříhli drátěné zátarasy v Hraničkách u Rozvadova, což signalizovalo pád železné opony.
26. 12. – Sládek zakládá SPR-RSČ
V Praze vzniklo radikální Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa
(SPR-RSČ) s Miroslavem Sládkem coby předsedou.
28. 12. – Dubček šéfem Federálního shromáždění
Federální shromáždění zvolilo za svého nového předsedu Alexandra Dubčeka.
29. 12. – Havel prezidentem
Ve Vladislavském sále Pražského hradu proběhla volba devátého československého
prezidenta. Jednomyslnou volbou se jím stal jediný kandidát Václav Havel. Na volbu navázala slavnostní mše Te Deum ve Svatovítské katedrále, celebrovaná Františkem kardinálem
Tomáškem.
Zdroje: Reflex, Seznam Zprávy, Wikipedia
Zpracovala redakce Obecního zpravodaje

Fotografie
Vážení přátelé, občané a nadšení fotografové
Máme za sebou další rok a opět máte možnost na obec dát své povedené fotky, které chcete uchovat pro další generace. Uložení fotek v plné kvalitě na úložišti pro Vás bude formou
archivace a zálohování a současně může obci sloužit jako zdroj materiálů např. pro ročenky,
fotoknihy, materiály pro obecní posezení, fotky do Obecního zpravodaje, Cesty či mikroregionálního kalendáře. První velká prezentace byla u příležitosti letošního sjezdu rodáků, občanů
a přátel obce Vrchoslavice. Hodně fotek bylo použito také při soutěži Vesnice roku.
Fotky v plné kvalitě, uložte do složky pojmenované ve formátu: rok_měcíc_den_spolek_
název akce (např. 2017_12_23_TJSokol1946_zabijacka).
Pokud se nejedná o spolkovou akci, tak prostě vynechejte název spolku. Např: 2017_12_27_
prochazka_zimni_vrchoslavice
Fotky můžete posílat mailem, nebo dodat na CD, DVD, USB. V případě potřeby si můžete na
obci zapůjčit přenosný externí disk nebo USB disk.
Úložiště můžeme využít i pro fotografie z let minulých. Mate-li fotky hodné zachování, využijte této možnosti a vyberte několik reprezentativních záběrů.
Věřím, že nejen spolky, ale všichni co rádi fotíte tuto službu využijete. Dále prosím, abyste
tuto zprávu lidem, o kterých víte, že rádi fotí, abychom mohli společně krásy naší obce a našich
akcí nejen uchovat, ale i prezentovat.
Za všechny již dodané fotky všem děkuju.
Dušan Svozílek
Občasník obce Vrchoslavice
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Pošta pro Tebe?
Pošta je veřejná služba pro rozesílání a doručování zásilek, dopisů a zpráv, pro převody peněz,
vydávání známek apod. Jedná se o jednu z nejstarších veřejných služeb. Ač po roce 1989 přestala
být monopolem pro doručování zásilek, je neodmyslitelnou součástí každodenního života a její
správné fungování je důležité. Fungující pošta je také jednou z podmínek pro mezinárodní uznání státu. Proto, aby pošta dobře fungovala, je důležité udávat na zásilky přesnou adresu.
Adresa
Poštovní adresa identifikuje adresáta natolik přesně, aby nevznikly pochyby o tom, kde
a komu má být poštovní zásilka doručena. Pro občany Dlouhé Vsi je nutné, aby součástí adresy
byl i název místní části, tzn. Dlouhá Ves. Takto je adresa uvedená v oficiálně vystavených dokladech, ale hlavně se uvedením přesné adresy zamezí doručení zásilky do stejného popisného
čísla ve Vrchoslavicích.
Ohlédnutí
Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie v r. 1770. Od té doby prošlo
mnoha úpravami. Vrchoslavice a Dlouhá Ves měly po dlouhou dobu každý svoji číselnou řadu
domů. Odlišovacím znakem pro Dlouhou Ves bylo písmeno „A“, které se uvádělo za číslo popisné a na některých domech jej můžete vidět i dnes. Toto písmenné značení se již nepoužívá a je
nahrazeno názvem místní části. Proto se nyní v obci může vyskytovat opakovaně jedno a totéž
číslo popisné dvakrát.
V době, kdy v obci roznášela poštu místní doručovatelka, nebyly neúplné adresy tak velkým problémem. Dnes poštu rozváží nejen Česká pošta, ale i mnoho kurýrů a jiných doručovatelů a lehce se může stát, že pošta s neúplnou adresou, určená do Dlouhé Vsi je doručena do
stejného popisného čísla, ale do Vrchoslavic.
Poděkování patří všem uvědomělým občanům, kteří špatně doručené zásilky doručí správnému adresátovi, popřípadě je vrátí odesílateli.
Současně upozorňujeme, že je povinností každého z nás uvádět všude svoji úplnou adresu
včetně místní části, tzn. Dlouhá Ves. Překontrolujte si, prosím, u pojišťoven, úřadů, bank, mobilních operátorů apod., zda na Vašich zásilkách uvádějí správnou, tzn. úplnou adresu. Pokud
tomu tak není, uvědomte je prosím o tom. Zabráníte v budoucnu možným nepříjemnostem.
Příklady správně uvedené adresy pro obyvatele Dlouhé Vsi:
Anna Nováčková
Anna Nováčková
Vrchoslavice – Dlouhá Ves 123
Vrchoslavice – Dlouhá Ves 123
798 27 Vrchoslavice
798 27 p. Němčice nad Hanou
Anna Nováčková
Dlouhá Ves 123
798 27 Vrchoslavice
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Anna Nováčková
Dlouhá Ves 123
Vrchoslavice
798 27 p. Němčice nad Hanou
Adéla Palíšková
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Společenská kronika
V roce 2019 se narodilo 7 děti:
Zoe Kubalová
Tomáš Zháněl
Teodor Burý
Leontýna Holásková
Adam Prusenovský
Sofie Aujeská
Sofie Opltová

Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 19. 5. 2019..

Opustili nás:

Jaroslava Hořavová (73)

Životní jubilea: 70

Jaroslava Kubalová

80

Jana Kovaříková

85

Anežka Alánová

96

Vlasta Zapletalová

K datu 1.12.2019 se do naší obce přistěhovalo 15 občanů, odstěhovalo se 20 občanů
k tomuto datu má naše obec 633 trvale bydlících občanů z toho 116 dětí do 15-ti let.
V seznamu jsou uvedeny jen ty osoby, které souhlasily s uveřejněním v tisku.

Vanský František
1.7.2019 uplynulo 100 let od narození
p. Františka Vanského z Dlouhé Vsi.
Vzpomíná rodina.
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Víte, že…
-

-

-

-
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Svoz popelnic bude v příštím roce bude
každý lichý čtvrtek, jen první svoz v roce
2020 bude v pátek 3.ledna
U hřbitova je umístěna popelnice na tuky
z kuchyně
Vyhodnocení akce Dobrá věc pro obec
proběhne při Zpívání u stromečku 22.12.
Před sokolovnou byla vysazena jedlička,
která bude novým vánoční stromem
Při rozsvěcení stromečku v Dlouhé Vsi
bylo prodáno všech 30 vánočních hvězd
Šance.
V obci bylo doplněno 6 nových odpadkových košů. Koše byly doplněny převážně na okrajích obce. Děkujeme našim občanům za podnět, který bude sloužit všem. Mimo jiné i pejskařům, kteří sbírají po svých čtyřnohých kamarádech jejich exkrementy. Nemusí tak nosit
psí nadílkou přes půl obce
V obci byly doplněny 2 nové lavičky. Na jaře se chystá oprava a nátěr těch stávajících.
Od září byl do řad obecních pracovníků přijat Martin Baček. V rámci zkušební doby se přerozdělily odpovědnosti a povinnosti, upravila pracovní náplň našim zaměstnanců. Aktuálně máme dva. Už zmíněného Martina Bačka a Roberta Kypasta. Z úřadu práce jsme získali
na dobu 5 měsíců ještě Ladislava Gábora, který nastoupil v září.
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Zástupci obce přebírají ocenění v Senátu ČR

Strašidlení – vítěz soutěže o nejhezčí výzdobu obydlí
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Prostranství před sokolovnou 2017

Prostranství před sokolovnou 2019
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