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Slovo starosty
Vážení spoluobčané a čtenáři našeho zpravodaje
máte v rukou první zpravodaj letošního roku. Je teprve červen, a ač se to nezdá, událo
se toho více než obvykle. Od čtvrtka 12.3.2020, kdy vláda vyhlásila nouzový stav, máme
za sebou téměř čtvrt roku. Období mimořádných nařízení a omezení, které bylo velkou
zkouškou nejen pro zdravotníky, prodavačky, řidiče a další profese v první linii, ale také pro
všechny rodiče školáků, školáky samotné i jejich učitele. S uzavřením škol a přechodem
na on-line výuku, byla většina školních povinností, úkolů a výkladu nové látky přenesena
hlavně na rodiče. Bylo to ale také období solidarity, kdy dobrovolníci šili roušky, pomáhali
s dezinfekcí v obchodě, roznášeli dezinfekci, letáky, pomáhali s nákupy a neváhali ve svém
volném čase pomoci tam, kde bylo potřeba. Všem těmto dobrovolníkům děkuji a jsem rád,
že ve Vrchoslavicích takové lidi máme. O předpokládaných dopadech Covid 19 na naši
obec a další samosprávy se dočtete v dalším článku.
Výsadba
V rámci Programu péče o krajinu v roce 2020, podprogramu pro zlepšení dochovaného
přírodního krajinného prostředí jsme podali žádost o poskytnutí finančních prostředků
na II. etapu realizace interakčního prvku IP6 – Hliník. V roce 2019 proběhla první etapa, kdy
okolo vrtu a přístupové cesty, byla provedena výsadba podle návrhu v Komplexních pozemkových úprav. Letos by se mělo vysadit dalších 97 stromů a 132 keřů. Celkové náklady
jsou cca 214 tisíc a dotace by měla být až 100%. Ještě před výsadbou proběhnou přípravné
práce, kdy bude prostor v hliníku srovnán tak, aby se dal v budoucnu jednodušeji udržovat. Na srovnání bude využitá mimo jiné zemina, která se nachází za garážemi u ohrady
pro ovečky. Tato zemina byla bohužel na anonymní podnět označena inspekcí životního
prostředí za černou skládku. Využití zeminy na srovnání terénu předcházelo složité, více
jak dvouleté vyjednávání, a následné povolování. V případě, že bychom nedostali povolení
materiál použít na stavební práce, hrozila jeho likvidace na skládce za poplatek 980Kč/tunu.
Pro obec by to znamenalo náklad cca 750 tisíc Kč. Zemina zde byla pro potřeby obce a jejich
občanů. Škoda, že náš anonymní ochránce přírody nepřišel nejprve s dotazem a případným
řešením na obec. Díky jeho hrdinskému činu teď přibyde obci a jejím občanům administrativa při různých terénních úpravách, nebo třeba při uložení hlíny z kopání bazénů, základů
a jiných staveb občanů apod.
Oprava komunikace
Další investicí, na kterou jsme již získali dotaci 500 tisíc od Olomouckého kraje, z programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, dotační titul podpora budování a obnovy infrastruktury obce je rekonstrukce ulice na Žabáku – I. etapa. Jde o rekonstrukci místní
komunikace délky cca 86 m. Součástí bude úprava vjezdu místní komunikace na krajskou
silnici (od kostela do Němčic), odvodnění komunikace a vjezdu, zpevněná plocha pro čtyři
parkovací místa, zpevněná plocha, oplocení okolo obecní čerpací stanice splaškové kanalizace, výměna a doplnění veřejného osvětlení, úprava okolního terénu a zeleně v závislosti na prováděných stavebních pracích. Nyní jsme ve fázi kdy čekáme na stavební povolení
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a připravujeme výběrové řízení na dodavatele stavby. Celková cena se bude pohybovat
okolo 1,5 miliónu Kč. Zahájení stavební prací by mělo být na přelomu července a srpna.
Velké investice
Jak tomu obvykle bývá, tak větší investice jsou spojeny s dotacemi. V letošním roce
nás čeká pořízení nového dopravního automobilu pro naše hasiče. Na něj jsme získali dotaci z ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc a 100 tisíc od kraje. Celková cena automobilu
bude cca 1,35 milionu Kč. 15ti místný automobil bude vybaven dle soudobých předpisů. S novým dopravním automobilem souvisí i další dotace z Olomouckého kraje, dotace
na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení
JSDH obcí Olomouckého kraje 2020, kterou jsme získali a to na pořízení 5 ks přenosných
analogových radiostanic s příslušenstvím a dále na pořízení kompatibilní analogové radiostanice do automobilu.
Další velká investice je spojena s dotací od Ministerstva životního prostředí. Jedná se
o protipovodňová opatření, jejichž součástí je protipovodňový plán a také nový rozhlas.
Celkové náklady jsou 1,43 milionu Kč, dotace je cca 1 milion a spoluúčast cca 430 tisíc Kč.
V tomto případě už je vybraná firma a chystá se realizace, která je mírně zpožděná z důvodu šíření COVID19.
Podané žádosti
Jsou dotace, na které jsme podali žádost a ještě čekáme na výsledek. Jednou z nich je
žádost na Ministerstvo zemědělství v programu Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny na údržbu kamenného kříže na Polovicích v obci Vrchoslavice.
Dále čekáme na výsledky soutěže Obec přátelská rodině podané na Ministerstvu práce
a sociálních věcí. Na ministerstvu pro místní rozvoj máme žádost v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova v dotačním titulu Podpora vítězů soutěže Vesnice roku žádost
na nové dětské hřiště u MŠ Vrchoslavice. A Olomoucký kraj jsme požádali, z programu na
podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních
a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020 o dotaci na technické vybavení
pro sportovní areál Zamlýní. Aktuálně se plánuje podání žádosti ve spolupráci DSO Hanácký venkov na pořízení kompostérů.
Co nás trápí
Jedním z největších nešvarů, obtěžující většinu slušných občanů, jsou exkrementy,
které majitelé neuklízejí po svých psech. Přesto, že jsme v loňském roce rozmístili po obci
další odpadkové koše, situace se nezlepšila. Nejedná se jen o znečištěné polní cesty okolo
obce, ze kterých by samozřejmě majitelé měli po svých „miláčcích“ také uklízet, ale hlavně
o chodníky, záhony, místní komunikace a dokonce dětská hřiště a sportoviště. Z tohoto
důvodu vážně zvažujeme zákaz vstupu se psy do sportovního areálu Zamlýní. Pes za svého
pána nemůže, většině pejskařů, kteří po svých psech uklízí, tím ubyde místo kam mohou
na procházku, ale areál je přístupný všem. A pokud je někdo zvyklý nechávat si doma děti
hrát v tom, co psi vyprodukují, tak vás prosím, nechte si své zvyklosti doma za plotem.
Není v silách zaměstnanců obce okamžitě uklízet po každém psovi. Na obci přibývá stížností a proto se musíme zabývat hledáním řešení. Zvyšování poplatků za psy a projednávání přestupků není cestou, kterou bychom chtěli jít. Poplatky a pokuty jsou až důsledek.
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Vše začíná u nás a v nás samotných. Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda
dalšího jedince. A to platí nejen pro pejskaře. Těm, kteří po svých psech uklízí děkuji a věřím, že jejich chování bude příkladem ostatním.
Další věc, která nás trápí je častý nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad. V obci
jsou od jara doplněny další kontejnery na papír. Přesto se někdy stane, že jsou kontejnery
plné a občané odpad položí ke kontejnerům, místo toho, aby ho odvezli k jinému kontejneru, nebo na obecní dvůr. Další možnost je využít sběrný dvůr v Ivanovicích na Hané.
Otevírací doba je v soboty od 8:00 – 12:00 a v pondělí a středu od 13:00 – 18:00.
Tradiční prosba
Do jarního zpravodaje každý rok píšu prosbu či výzvu, že pokud je to ve vašich silách,
pomozte udržet naši obec krásnější údržbou soukromých i veřejných prostranství, s květinovou výzdobu předzahrádek, okenních parapetů nebo zábradlí a balkónů. Všem, kteří
pravidelně přikládají ruku k dílu, děkuji.
Závěrem za naši obec Vám všem přeji, aby jste si život v naší obci užívali, radovali se i z malých věcí, které na sebe navazují a tvoří radostný celý život. Dětem krásné blížící se prázdniny
a všem odpočinek a pohodu na dovolené s rodinou či přáteli snad v pohodě a zdraví, bez
roušek.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce

Poděkování
Článek s poděkováním se většinou nachází ve třetím, vánočním čísle Obecního zpravodaje. Letošní rok je jiný.
12. března byl vyhlášen nouzový stav. Pojďme se podívat, co se od té chvíle, nejen
u nás v obci, dělo. Okamžikem vyhlášení nouzového stavu se z obcí a měst, potažmo jejich starostů stali krizoví manažeři, odborníci na ochranné pomůcky, kteří obratem zorganizovali šití roušek, chemici a experti na oblast dezinfekcí, sociální pracovníci kteří ze dne
na den musei v případě potřeby zajistit seniorům nákupy, donos léků či obědů.
Proto na prvním místě chci poděkovat starostovi, Dušanu Svozílkovi, že po celou dobu
nouzového stavu neztratil klid a pevnou půdu pod nohama. Množství informací (a že jich
každý den bylo skutečně požehnaně), přicházejících přes krizový informační systém, emaily i datovou schránku mu třídila a zpracovávala hospodářka obce Jaroslava Kvasničková.
Tento tandem se dokázal porvat jak s množstvím, tak často s nejasností jednotlivých vládních a ministerských opatření.
Školství v době nouzového stavu
Základní škola byla pro účely výuky uzavřena opatřením ministerstva zdravotnictví ke
dni 11.března. Uzavření škol mateřských bylo ponecháno na rozhodnutí zřizovatelů. Jako
většina obcí a měst i Vrchoslavice uzavřely MŠ od pondělí 16. března. Rodiče tak mohli
čerpat dovolenou, těm kterým to zaměstnavatel umožnil pracovali z domu anebo zůstali
s dětmi doma a pobírali tzv. ošetřovné.
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Poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovnicím, které se v MŠ
a ZŠ vrhly na velký úklid, desinfekce prostor, hraček, pomůcek, kuchyně, skladu ale i úklid
zahrady. Velký dík patří Ivě Balákové a Evě Marečkové, které v době uzavření ZŠ pro výuku
nabídly své pracovní kapacity a pomohly s údržbou zeleně a květinovou výsadbou. Jejich
dílo je v obci vidět.
Nákupy, zásobování, pohostinství
Dnes už téměř upadlo do zapomnění např. opatření kdy i v našem obchodě byly vyhrazeny prodejní hodiny pouze pro seniory. Tyto chvíle ale byly pro prodavačky v naší prodejně Hruška velkou zkouškou. Nulová dodávka dezinfekcí od centrály firmy Hruška, záhy po
vyhlášení nouzového stavu byl pro naši prodejnu první velkou stresovou zkouškou. Situaci
vyřešil dar 5 litrů dezinfekce od Tomáše Zmeškala. Za obec a všechny občany děkujeme
prodavačkám nejen za pevné nervy, ale i pomoc s distribucí roušek občanům. O víkendech
jim byli k ruce dobrovolníci z řad našich studentů. Ti také roznášeli (často s pomocí svých
sourozenců) roušky seniorům a dětem, dezifekce a informační letáky. A kteří studenti to
byli? Madlenka a Liduška Rubanovy, Honza Bartošík, Pavlína Mičková, Terka Pecinová, Betynka Zmidlochová, Erik Zeman, Vlasťa Palíšek a Dorka Bašková.
Obec, potažmo starosta obce, měl také v době nouzového stavu za povinnost zajistit
sociální služby. V tomto byly nápomocny Dana Rubanová a Jana Bartošíková. Jejich telefonní čísla mohli využít senioři a požádat o donos nákupu, nebo léků. Potěšující zjištění
bylo, že naši senioři měli tyto služby zajištěny členy vlastních rodin. Vždyť co je víc, než
když rodiny při sobě drží a pomáhají si.
Rodině Rubanové a Bartošíkové patří poděkování za vstřícnost, ochotu a nasazení. Své
služby nabídly v době, kdy se nevědělo jak
dlouho nouzový stav potrvá, co všechno
bude jejich pomoc obnášet a kolik občanů
bude službu využívat.
Pod rouškou roušky
Dnes často z médií slyšíme, jak se stát
o občany postaral. Je třeba uvést informace na pravou míru. Dodávky roušek pro občany Vrchoslavic nezajistil stát. Pravdou je,
že první den povinnosti nosit roušky jsme
pro obecní pracovníky, prodavačky a pro
vydávání obědů na motorestu jsme roušky dovezli z Hrušky a Kroměříže. Ale to už
naplno šila paní Stanislava Vránová, Blanka
Vrbová, Vladimíra Greplová a taky pracovnice naší MŠ. Tyto ženy, žádný stát ale ony,
se postaraly o to, aby každý senior a každé
dítě do 12ti let dostali do domu roušku.
Další roušky byly a stále jsou pro občany
k dispozici v prodejně potravin. Na požádání Vám roušku u poklady vydají.
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Aby byla informace kompletní, jednorázové roušky skutečně Vrchoslavice dostaly.
Předcházelo tomu vyplnění tří tabulek, kdy jsme museli odhadovat na jak dlouho a kolik
ochranných pomůcek budeme potřebovat. Výsledkem bylo, že si v Prostějově mohla každá
obec vyzvednout 50 ks roušek a každý týden 2 litry desinfekce a 0,75 l sava. K tomu ale
došlo ve chvíli, kdy už více jak měsíc byla povinnost nosit na veřejnosti roušky. A kdy už
více jak měsíc probíhaly dezinfekce všech dotykových ploch v prodejně potravin a dalších
veřejných místech.
V období Velikonoc, dodala MAS Hanácký venkov každému občanu lahvičku dezinfekce. Tím opravdu každá domácnost měla možnost desinfikovat.
Jak to tedy bylo?
Vláda vydala nařízení, za jehož nedodržení hrozily občanům desetitisícové pokuty,
zakázala volný pohyb osob a ochranné pomůcky si v lékárnách chyběly. Kde mělo 630
obyvatel Vrchoslavic ze dne na den vzít roušku? Ne jednu, ale několik! A dnes se nám
představitelé naší země snaží namluvit, že o všechny občany bylo postaráno. Tvrzení, že
roušek byl dostatek a stát se občany postaral je jen důkazem toho, že největší lži slyšíme
z televize a čteme v novinách.
Činnost obecního úřadu se zastavit nemohla
Vyhlášení nouzového stavu zdánlivě zastavilo všechno. I dveře obecního úřadu zůstaly
zamčené. Plnit si svoje povinnosti, řešit běžné problémy bylo složitější, ale i s tím se náš
obecní úřad popral.
Hospodářka obce i starosta byli všechny dny k dispozici na telefonu. I v úřední dny
byly sice dveře zamčené, ale po telefonické dohodě bylo stále možné provádět platby poplatků, ověřování podpisů, listin a jejich kopií. Obecní zaměstnanci rozběhli jarní práce na
údržbě zeleně, provedla se květinová výsadba v obci. K otevření dveří a návratu do běžného provozu došlo 27.dubna.
Našim občanům byla také posunuta splatnost poplatků za odvoz popelnic a první pololetí stočného do 30.6.2020.

Hospodaření obce
Vybrané údaje ze závěrečného účtu obce Vrchoslavice za rok 2019
1. PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2019
Rozpočet obce Vrchoslavice na rok 2019 byl schválen na veřejném zasedání dne 28.12.2018.
Rozpočtové příjmy byly schváleny ve výši 10 588 500,00 Kč.
Rozpočtové výdaje byly schváleny ve výši 10 588 500,0 Kč.
Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky z minulých
let ve výši 250 008,- Kč a splátky úvěru ve výši 250 008,- Kč.
opatření a 1 změna rozpisu rozpočtu.
Skutečné příjmy za rok 2019 byly 12 906 177,79 Kč. Celkové výdaje 11 041 203,91 Kč. Rozpočtové hospodaření skončilo přebytkem ve výši 1 864 973,88Kč.
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Třída

Skutečnost

Příjmy
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

%

Rozdíl

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

9286281.72

8957500.00

9077140.79 102.30 -209140.93

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1253102.86

1142000.00

1296510.00

96.65

43407.14

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

142830.00

0.00

144000.00

99.19

1170.00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

2223963.21

213000.00

2223963.21 100.00

0.00

C E L K E M P Ř Í J MY

12906177.79

Třída

Skutečnost

10312500.00 12741614.00 101.29 -164563.79
Výdaje
Rozpočet
schválený

Rozpočet
upravený

5 BĚŽNÉ VÝDAJE
8068042.31 7277500.00
8695384.00
6 KAPITÁLOVÉ
2973161.60 3035000.00
3268230.00
VÝDAJE
C E L K E M V Ý D A J E 11041203.91 10312500.00 11963614.00

%

TJ Sokol 1946
TJ Sokol Vrchoslavice
Římskokatolická farnost
8

92.79

627341.69

90.97

295068.40

92.29 922410.09

2 VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ ZA ROK 2019
Přijaté transfery:
Na výkon st. správy a školství
Dotace na volby - Evropský parlament
MŠMT - Dotace pro ZŠ Vrchoslavice
Dotace úřadu práce – VPP
OK – Komplexní úprava veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou
OK – Sjezd rodáků, přátel a občanů obce Vrchoslavice …..
OK - vybavení JPO (hasiči)
MŽP – Realizace interakčního prvku Hliník
MMR – Chodník podél silnice I/47
Podpora územ.plán. dokumentů
Poskytnuté příspěvky a transfery:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice
ZŠ Vrchoslavice
Myslivecké sdružení
SH ČMS (Hasiči)

Rozdíl

Provoz
Dotace MŠMT
Dětský den
požární sport, údržba majetku
Oprava stroje
Činnost spolku + Rockový mlýn
Sekací traktor
činnost spolku, údržba majetku
Údržba majetku

135 400,29 000,256 782,208 123,500 000,10 000,22 600,249 084,797 244,21
15 730,-

760 000,256 782,10 000,80 000,23 850,90 000,88 000,80 000,20 000,-
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ZO Českého zahrádkářského svazu
Příspěvek školním dětem
Občané
Charita Kojetín
Domov pro seniory
Krajský úřad
MRG Němčicko
Sdružení obcí střední Moravy
Magistrát města Prostějova
SPOV

Zájezd
škola v přírodě
Vítání občánků
Příspěvky na obědy
Služby (dar)
Dar
Dopravní obslužnost
členský příspěvek
členský příspěvek
Za přestupky
členský příspěvek

10 000,19 000,12 000,39 748,63
12 000,3 000,42 700,25 040,1878,1000,2 000,-

3 MAJETEK
Kapitálové výdaje v roce 2019
Územní plán
Nákup techniky (tříkolka, )
Hřiště ve školní zahradě
Domy – č.p. 35 a 88
Komplexní úprava veřejného prostranství na návsi před Sokolovnou
Veřejné osvětlení
Chodník do Dlouhé Vsi
Projektové dokumentace a přípravné práce k dalším investicím

72 600,80 400,76 314,438 000,1 065 481,05
264 699,05
807 977,50
79 690,-

Výdaje na opravy a údržbu majetku
Opravy chodníků a cest
Opravy kanalizace
Opravy nebytových prostor
Oprava veřejného osvětlení
Opravy techniky (MU, citroen, traktor, sekačky)
Opravy požární techniky
Údržba budovy radnice

489 301,38
8 674,16 554,70
4 925,36 851,59 079,20
1 855,-

4 STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NABANKOVNÍCH ÚČTECH:
1.1.2019
31.12.2019
ZBÚ Komerční banka
2 718 301,38
ČNB
500 948,00
Česká spořitelna
524 308,37
Pokladna
2 824,00
Celkem
1 764 732,75
Úvěrový účet KB

Do 31.12.2027
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- 2 249 976,-

3 414 989,46
1 160 913,81
781 325,36
5 419,3 746 381,75

- 1 999 968,-
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5 HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice
Čerpání
Dotace KÚ
Příspěvek
dotace KÚ
UZ 33353
obce
UZ 33353
Mateřská škola
1 380 530 1 413 058,34 204 000,0
Základní škola
2 206 780 2 161 194,30 419 000,0
Školní jídelna
459 270
479334,40 102 000,0
Výdejna stravy
51 830
54 331,61 13 000,0
Školní družina
409 430
399921,35 22 000,0
Celkem
4 507 840
4 507 840 760 000,0

Čerpání
Ostatní
Ostatní
příspěvku
příjmy
výdaje
od obce
a dotace
198 563,66
27 335
27 335
401 952,86 334 795
334 795
97 574,06
0
0
12 217,19 281 098 280 279,57
19 367,00
2 264
2 264
729 674,77 645 492
645 492

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 31 143,66 Kč.
6 TVORBA PENĚŽNÍCH FONDŮ
Převod
Sociální fond
21 692,34
Fond obnovy majetku
297 224,64
Fond obnovy kanalizace
205 391,39

Příděl do fondu
15 231,88
111 231,92
150 232,36

Čerpání
18 450,47
614,30
614,40

zůstatek
18 473,75
407 842,26
355 009,35

7 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004
Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.
- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
8 DALŠÍ VYBRANÉ ÚDAJE
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky
Měsíc
2018
Leden
523 325,61
Únor
613 474,09
Březen
706 906,61
Duben
442 259,37
Květen
529 183,74
Červen
760 360,63
Červenec
795 185,76
Srpen
597 086,70
Září
537 262,00
Říjen
644 241,93
Listopad
614 743,53
Prosinec
804 790,80
CELKEM
7 568 820,77
10

2019
663 936,51
615 092,27
891 881,17
495 335,93
593 547,65
749 978,79
918 617,82
611 371,39
663 197,71
657 020,49
656 515,41
911 487,41
8 427 982,55

2020
615 556,07
662 726,05
858 859,39
438 533,51
326 213,05

2 901 888,07
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Usnesení Zastupitelstva obce (ZO)
Od vydání minulého zpravodaje se ZO sešlo 18.12.2019, 4.3.2020 a 6.5.2020 a přijalo tato
usnesení:
18.12.2019
- ZO schválilo OZV č č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- ZO schválilo koupit objekt č.p. 89 a následně vyvěsit záměr k pronájmu.
- ZO schválilo rozpočet školy a rozpočtový výhled školy.
- ZO schválilo rozpočet obce pro rok 2020 v celkové výši: příjmy 10.337.055 výdaje
12.137.055, financování 1.800.000 Kč a rozpočty fondů.
- ZO pověřilo starostu k zahájení výběru provozovatele kanalizace, k zajištění návrhu
koncesní smlouvy, k odeslání návrhu smlouvy na ministerstvo financí.
- ZO schválilo výši stočného na první polovinu roku 2020 ve výši 450Kč/občan/šest měsíců.
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 15, ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 14.
- ZO pověřilo starostu žádat za obec Vrchoslavice o dotace z Olomouckého kraje, včetně
dotací POV, o dotace z MMR, MŠMT, MAS, z jednotlivých státních fondů, ministerstev či
jednotlivých dotací z Evropské unie.
- ZO schválilo dodatek č.8 ke smlouvě č. 612 se Zemědělským obchodním družstvem
AGRISPOL.
- ZO schválilo veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi obcí Vrchoslavice,
IČ 00288942, se sídlem Vrchoslavice 100, 798 27 Němčice nad Hanou a městem Němčice
nad Hanou IČ 00288497, se sídlem Palackého nám. 3, 798 27 Němčice nad Hanou.
- ZO schválilo spoluúčast majitelů přilehlých objektů při opravách vjezdů na 800 Kč/m2.
- ZO schválilo odměnu pro neuvolněnou místostarostku ve výši 60% z maximálně možné
částky, což je od 1. 1. 2020, po zaokrouhlení 17 524,- Kč.
- ZO vzalo na vědomí změnu ceny vody převzaté pro rok 2020.
- ZO schválilo, aby veškeré nákupy Základní a mateřské školy Vrchoslavice nad 10.000 Kč
až do 40.000Kč, schvaloval starosta a nad 40.000 Kč zastupitelstvo.
4.3.2020
- ZO schválilo vstup obce Vrchoslavice do SMS ČR.
- ZO schválilo zadání zpracování projekční přípravy pro revitalizaci obecního rybníka
firmou AXIOM engineering s.r.o. podle cenové nabídky ve studii.
- ZO schválilo zadání zpracování územní studie. Schválilo zahájení výběru dodavatele
územní studie. Schválilo nechat zpracovat územní studii podle schváleného zadání.
- ZO schválilo dotaci:
- 10 tisíc Kč pro Myslivecký
spolek Mořice-Vrchoslavice,
z.s. na Dětský den a smlouvu
o
poskytnutí
dotace
s Myslivecký spolek MořiceVrchoslavice, z.s.
- 10 tisíc Kč na zajištění chodu
a rozvoj činnosti a na zájezd
Občasník obce Vrchoslavice
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-

-

-

-

-

základní organizace ZO ČZS Vrchoslavice a smlouvu o poskytnutí dotace základní
organizací Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vrchoslavice
20 tisíc Kč z pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice na opravy, údržbu, provoz
a činnost a smlouvu o poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Vrchoslavice
80 tisíc Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů
Vrchoslavice na zajištění činnosti spolku, pořádání kulturních, sportovních
a společenských akcí, účast na sportovních soutěžích a smlouvu o poskytnutí dotace se
Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Vrchoslavice
80 tisíc Kč pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice na činnost spolku, pořádání
kulturních, sportovních a společenských akcí, účast na sportovních soutěžích,
opravy a údržba majetku a smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičná jednota Sokol
Vrchoslavice
80 tisíc Kč pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 na zajištění činnosti spolku,
údržba majetku a sportovní činnost a smlouvu o poskytnutí dotace s Tělocvičná jednota
Sokol Vrchoslavice 1946
10 tis Kč pro Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice 1946 Kč na 16. ročník Rockového
mlýnu
ZO vzalo na vědomí vyřazení majetku z evidence.
ZO schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Vrchoslavice, okres Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2019 a to bez výhrad. ZO
schválilo Protokol o schválení účetní závěrky, který je samostatnou přílohou zápisu.
ZO bere na vědomí vyplacení peněžitého daru Charitě Kojetín ve výši 12.000,- Kč
v souladu s usnesením ZO02/01/2017 v souvislosti s terénními odlehčovacími službami.
ZO schválilo pronájem parcel č. 3072; 3075 a části parcely 3074 o celkové výměře 3000
m2 v katastrálním území Vrchoslavice 786381 podle záměru a nájemní smlouvu.
ZO schválilo vyvěsit záměr na rozdělení a prodej pozemků na p.č. 741 a 742.
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2. ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1
ZO schválilo nevyvěsit záměr pozemku v Dlouhé Vsi před Vymazalovým

6.5.2020
- ZO schválilo odkoupení nemovitosti č.p. 22 v Dlouhé Vsi a pověřilo starostu uzavřením
kupní smlouvy a vyřízením převodu na katastru nemovitostí.
- ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330058758/001.
- Schválení přijetí dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky
a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2020
ZO schválilo:
a) Přijetí dotace s účelem použití, podle smlouvy s Olomouckým krajem
b) Spolufinancování obce
c) Znění smlouvy
- Schválení přijetí dotace a smlouvy o poskytnutí dotace na dopravní automobil.
ZO schválilo:
a) Přijetí dotace s účelem použití, podle smlouvy s Olomouckým krajem?
b) Smlouvu o poskytnutí dotace?
- ZO schválilo projekt a pověřilo starostu vyřízením stavebního povolení a výběrem
dodavatele stavby „Komplexní rekonstrukce ulice na Žabáku – I. etapa“.
- ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.
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ZO schválilo:
1.) podání žádosti na technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných
zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020 na pořízení stroje typu rider
s příslušenstvím sběrač trávy a listí, sekací (mulčovací) hlava a tažné zařízení pro
připojení příslušenství na údržbu sportovního areálu Zamlýní v ceně cca 300 tisíc
Kč?
2.) závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let
3.) prohlášení, že sportovní areál Zamlýní je majetkem obce
Jaroslava Kvasničková

Základní škola
Když jsme 3. února 2020 zahajovali 2. pololetí šk. roku 2019/2020, měli jsme všichni v plánu
začít, jak my říkáme:„ zadělávat nové těstíčko na krásné známky „ a těšili jsme se na akce, které byly
na 2. pololetí naplánovány. Začali jsme výukou plavání ve Vyškově. Mělo následovat vystoupení
k MDŽ nazvané Z pohádky do pohádky, které s dětmi pilně nacvičovala p. vychovatelka Baláková
a p. Marečková. Chtěli jsme uskutečnit Den otevřených dveří ( pro rodiče budoucích prvňáčků a pozvat i děti z naší i z okolních MŠ), oslavit Den Země programem o třídění odpadu Tonda Obal, zúčastnit se s p. uč. Štarhovou celodenní akce soutěže Zlatý list / ve kterém jsme loni obsadili 1.místo/
, jet s ní do „matičky“ Prahy a shlédnout její krásné památky. Mezi tím ve školní družině absolvovat
utkání o medaile / MS ve fotbale a v hokeji-pozemním/, chtěli jsme vítat jaro vynášením Moreny,
povídat si a plnit úkoly v programu Zdravé zuby a Ježkovy oči, aneb aby nebyl malér ( předcházení
úrazům a bezpečnost). V rámci bezpečnosti jsme se měli zúčastnit Dopravního hřiště v Prostějově.
V měsíci červnu oslavit Den dětí, strávit krásně týden na škole v přírodě a celoroční aktivity zakončit
jako již tradičně školním výletem.
To byly plány. Zaskočil nás 10. březen, kdy Mimořádným opatřením MZDR se s účinností od
11.března 2020 zavřely všechny školy. Následně od 16.3.2020 přerušil zřizovatel ZŠ a MŠ (obec) provoz mateřské školy. Ale to už všichni známe.
Tak nás všechny čekaly úkoly, jak se s danou situací vypořádat. Sanitárním úklidem všech prostor ZŠ a MŠ, poté šitím roušek pro potřebné, úklidem zahrady a domečku v MŠ. Nyní pomáháme
obci, co je třeba udělat. Učitelky MŠ a p. vychovatelka pracovali na úkolech souvisejících s jejich
povinnostmi a prací.
Co jsme udělali? Netradičním způsobem Zápis dětí do 1. třídy, kdy se děti poprvé neúčastnily
zápisu a přesto byly všechny do školy přijaté. A co děláme my pedagogové ZŠ ? Výuka probíhá
distančním studiem a) klasické výukové materiály ( učebnice, PS, PL, sešity), b) doplňkové vzdělávací programy online). Zadávání úkolů probíhá v pravidelných intervalech: úkoly jsou přehledně
zpracovány, potřebné materiály vytištěny a dopraveny donáškou domů, do poštovní schránky. Odkazy najdou na www.stránkách. V případě výuky Aj - denně prostřednictvím telef. hovoru. Online
kontrola, slovně hodnocena snaha dětí, správnost vypracovaných úkolů.
Co říci závěrem? Prošli jsme a stále procházíme nelehkou dobou, která nám všem přináší nové,
dosud nepoznané. Musíme se s tím vyrovnat. Děkujeme rodičům za plnění nelehkého úkolu, který
nyní za nás převzali zcela nedobrovolně a přejeme: Děti, vy se snažte, ať děláte rodičům radost
a rodiče vy vydržte!
Za kolektiv ZŠ a MŠ Vašinová Ilona, řed. školy
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Vem ven PETku
Sucho, sucho, sucho. Tato čtyři písmenka slyšíme skloňovat ve všech médiích.
Pociťují ho pole, zahrádky ale i stromořadí.
Letošní duben byl na Hané opět velmi suchý. Strom si k vodě nedojde a když voda
nepřichází, musí se přírodě trošku pomoct.
Jak? Můžeme stromu vodu donést. Nebo
dovézt!
Jak na to?
Obec 24.4.2020 vyhlásila akci „Vem ven
PETku“. Inspirovalo nás, kolik občanů pravidelně chodí na procházky nebo vyjížďky na
kole do okolí Vchoslavic.
Pokud čtyřčlenná rodina vezme s sebou
každý den tři dvoulitrové lahve naplněné
vodou, a bude tímto množstvím vody zalévat po dobu šesti dnů jeden strom, zdvojnásobí se pro strom dubnový příjem vody.
V dubnu loňského roku u nás napršelo 31
ml a rok předním 40 ml srážek. Ano, tak
jako nejde spasit celý svět, nejde zalít ani
všechny stromy vysázené v našem katastru v posledních letech. Ale i malá pomoc je
lepší, než žádná.
Kde mohli a stále mohou občané zalévat?
Okolo cyklostezek, stromy v aleji vedoucí k farmě Agrispolu, stromy za mysliveckou chatou nebo za parganskými zahrádkami.
První velký zátah, kdy byly zality všechny stromy okolo cyklostezky proběhl
v neděli 26.dubna. Děti Bartošíkovy zalily
poctivou dávkou všechny stromy okolo cyklostezky do Němčic až po výjezd za hřištěm, včetně „louky“ nad požární nádrží.
Další velké pomoci se stromům dostalo od našich hasičů. Ti zalili nejen vysázené aleje, ale taky ořešáky podél cesty na
Vitčice. Zásah hasičů přišel v době květu
a stromy tak mimořádně citlivě reagují na
14
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vláhový deficit. Rok 2018 je poznamenal suchem, rok 2019 dostaly jejich kořeny zásah
hryzci a hraboši. Letošní „příděl“ vody od hasičů a dobrovolníků jim pomohl vytvořit dosatečnou listovou plochu, upevnit kořenový systém, udržet květy dobře tak nastartovat
novou sezonu.
Označení stromů
Ti, kteří pravidelně chodí zalévat svůj vybraný strom, nebo stromy, mohou si je označit,
vyfotiti se u nich a poslat na obce fotku. Zalévači si mohli dle libosti vybrat, jestli vláhu
poskytnou jabloni, hrušce, trnce, meruňce, třešni, ořešáku, moruši, ryngli či jeřabině. Kdo
z čtenářů vlastní facebookový profil, může sledovat jak přibývají fotky dětí, i celých rodin
při zalévání našich zelených plic.
Poděkování
Během května se na mnoha stromech objevily mšice. Což neuniklo bystrému zraku
našich občanů. V době květu jsme nechtěli proti mšicím používat chemický postřik, aby
nedošlo k úhynu včel. Pak následovalo období májových deštíků, které částečně stromům
od mšic pomohly. Likvidaci neúnavných a úporných škůdců, kteří stále stromy obtěžují,
budeme zvažovat v červnu tak, aby byla šetrná nejen k přírodě, ale případným konzumentům ovoce.
Děkujeme tímto našim občanům nejen za zálivku, ale také za všímavost.
Dušan Svozílek
a Adéla Palíšková

Občasník obce Vrchoslavice
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Vítání letos jinak
Povinnost mít roušku, dodržování rozestupů mezi rodinami, omezení shromažďování
v uzavřených prostorách. To všechno byly důvody, proč jsme v letošním roce vítání občánků,
namísto v zasedací místnosti obecního úřadu, udělali pod širým nebem ve sportovním areálu
Zamlýní.
Tak jak si rodiče nepřejí, aby dítě zlobilo, neposlouchalo jejich rady nebo bylo nemocné, tak jsme si my, organizátoři nepřáli aby o víkendu pršelo. Kolikrát si člověk říká: Déšť jsme
si zrovna nepřáli. Nepřáli, ale byl potřeba. Po propršené sobotě se v neděli 24. května 2020
nádherně rozhučel splav, sluníčko lechtalo rozkvetlé
sedmikrásky v trávníku a svěží vítr fénoval listy kaštanů,
lip i třešní.
Do života jsme uvítali šest našich nejmladších občánků: Jessicu, Teodora, Leontýnu, Adama, Sofii a Kryštofa.
Na letošní první akci na Zamlýní se sešli nejen rodiče, prarodiče ale i široké příbuzenstvo. Snad jen chladnější severozápadní vítr byla kazem na vydařené nedělní akci.
„Nedá se to nazvat přímo baby boom, rezervy určitě
máme, ale je příjemné vidět, že polovina dnes vítaných
dětí má dva a více sourozenců a budou tak vyrůstat
v partě. Tento trend je určitě příjemnou změnou demografického vývoje naší obce, za který Vám, rodičům,
děkuji,“ poděkoval starosta obce přítomným rodičům.
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Současně zavzpomínal na rok 2019, kdy
rodina Svačinova slíbila, že za rok přijdou znovu a slib dodrželi. Jsme zvědaví, jak se podaří
nastavený trend udržet, které rodiny příští
rok na vítání občánků uvidíme a jak se bude
v dalších měsících a letech vyvíjet demografická křivka Vrchoslavic.
Adéla Palíšková, Jaroslava Kvasničková,
Eva Bašková a Dušan Svozílek

Z naší knihovny
I když se může zdát, že se na jaře v naší knihovně nic moc nedělo, opak je pravdou. Stihli jsme
Labyrint, který se tentokrát uskutečnil ve velkém sále sokolovny. Bylo to dobré rozhodnutí, protože nikam jinam bychom se nevešli. Ano, Labyrint byl velmi úspěšný, byl totiž pohádkový. Touto
cestou bych chtěla poděkovat všem soutěžícím, kteří byli výborní.
Kvůli situaci, která nastala, byla knihovna pro veřejnost několik týdnů zavřená. Ale klid byl jen
zdánlivý - neustále se v ní pilně pracovalo. Vyřazují se staré knihy, aby se tam vešlo víc těch nových. Věřte, že to není jednoduchá práce. Každou knihu vezmu několikrát do ruky než jí vyřadím.
Nerada se s knihami loučím. Bohužel, v některých případech je to nezbytné.
Dobrou zprávou je, že nám v knihovně přibylo 39 úplně nových knih. Jsou to knihy všech žánrů
a pevně věřím, že si každý
čtenář najde tu svou. Další
novinkou bude Facebook
naší knihovny, který bude
spuštěný v nejbližší době.
Těším se na vás, přijďte
si vybrat.
,,Ten kdo čte, žije s každou další knihou život
navíc. Kdo nečte, má jen
ten svůj.“
Naďa Páclová
Občasník obce Vrchoslavice
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Dopady COVID 19 na obec
Minulý rok, i v prvních měsících tohoto roku, bylo příjemné nechat se unášet na vlně ekonomického růstu, zvyšování mezd a hřát se na výsluní blahobytu. Žádný strom, natož pak ekonomika, ale nerostou do nebe. Krize bohužel přichází v téměř pravidelných intervalech. Nikdo z nás
v době, kdy se sestavoval obecní rozpočet pro rok 2020 netušil, že stále stoupající křivka výkonu
ekonomiky bude brzy nejen zastavena, zmrazena, ale dokonce začne dramaticky klesat.
Změny přišly do našich životů bez varování a v podobě, jakou nikdo z nás nečekal. Nyní, když
pomalu odkládáme roušky, děti se vrací do lavic, začínají první kulturní akce, otevírají se hranice
země a končí jednotlivá opatření, přichází pocit veřejnosti, že vše se vrací do starých kolejí. Zda
a jaký smysl jednotlivá opatření dávala, není třeba už rozebírat a polemizovat o nich.
Přesto je třeba sledovat, jaký budou mít dopad následné kroky vlády na budoucnost naší
obce a ostatních samospráv. Při vystoupení vládních činitelů v televizi a dalších médiích je dobré poznat i druhou stránku jejich opatření. Obce počítají s poklesem sdílených daní, jsou solidární se státem, vědí, že příjem ze sdílených daní RUD (Rozpočtové určení daní) bude menší.
Ale nemůžou mlčet k postupu státu, kdy tento jejich očekávaný pokles je ještě dále prohlouben právě ve sdílených daních u kompenzací pro OSVČ, z nichž ovšem samosprávy na rozdíl od
státu nemají žádný příjem. Je politováníhodné, že Vláda ČR porušila příslib svého předsedy, že
příjmy samospráv nebudou kráceny zásahy do RUD. Ministerstvo financí uvedlo: „Ministerstvo
ani vláda v tuto chvíli rozhodně nebude navrhovat žádnou úpravu rozpočtového určení daní
v neprospěch územních samospráv. Obce a kraje se tak nemusí obávat o své zákonem dané
příjmy,“ a dále: „Ministerstvo financí nechystá žádnou úpravu rozpočtového určení daní, která by
šla v neprospěch obcí a měst. Investicemi samosprávy podpoří hospodářský rozvoj nejen svého
regionu, ale i celé České republiky.“ Propad v RUD pro samosprávy -16 mld. Kč je dokladem spíše
opačného postupu Vlády ČR.
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Zástupci samospráv souhlasí s podporou, která směruje dotčeným ekonomickým subjektům. Ovšem zamlčený dopad na samosprávy na této podpoře se projeví ve snížení jejich investic,
které především v případě malých obcí představují zakázky pro OSVČ a malé s.r.o. Ve své podstatě díky kompenzačnímu bonusu, na kterém se finančně podílejí i obce a města, nezískají podnikatelé tolik zakázek, neboť obce na ně nebudou mít dostatek financí. Toto opatření nakonec
může způsobit krizi, ze které se máme paradoxně proinvestovat.
Vyhlášením nouzového stavu se zastavil nejen společenský, kulturní či sportovní život v zemi.
Ale bohužel taky spoustě firem a živnostníků bylo znemožněno pokračovat ve podnikání a činnosti. Samozřejmě, pokud dojde k zastavení činnosti podnikatelům nařízením vlády, je dobře že
jim stát nabízí kompenzaci. Bohužel třetina peněz, které jsou použity na kompenzační bonusy
jdou z peněz, na které mají obce a kraje právní nárok.
Podle daňové kalkulačky poskytnuté Sdružením místních samospráv naše obec přichází díky
propadu ekonomiky o 1 750 966 Kč. Toto je fakt a důsledek krize. K tomu propadu ale stát bere
naší obci 433.616 Kč na výplaty kompenzačních bonusů.
To je částku, kterou např. obec ročně vynakládá na provoz školky. Nebo se za ni dají pořídit
čtyři dřevěné autobusové zastávky včetně zpevněného podkladu a bočních skel. Anebo se za ni
dá vybudovat 120 m dlouhý, dva metry široký chodník. Popřípadě to znamená polovinu částky
potřebné na pojízdný chodník, osvětlení a úpravu kanalizace v uličce na Žabáku.
Navíc Olomoucký kraj, který často na naše investice formou dotací přispívá, přichází díky výplatám kompenzačních bonusů o 271 milionů korun.
Nechci šířit špatné, a už vůbec ne poplašné zprávy. Ale určitě nás čeká období, kdy do našeho
rozpočtu bude přerozděleno méně peněz než v minulosti.
Aby se to Vás, občanů dotklo co nejméně se budeme snažit při plánování nejen dalších investic, ale i běžných výdajů.
Ing. Dušan Svozílek,
starosta obce

SDH
Vážení spoluobčané,
opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH a JPO za
uplynulou dobu.
Nový rok jsme jako každoročně odstartovali
výroční valnou hromadou, která se konala 4. ledna
v místní sokolovně. Zhodnotili jsme rok uplynulý
a naplánovali rok nastávající.
7. března jsme uspořádali ples opět v místí sokolovně. Na ples se přišlo pobavit krásný 220 „plesařů“. K tanci a poslechu nám hrála kapela MARBO.
Letos byla hned tři vystoupení. Hříšný tanec v podání skupiny BUĎ ZUŠ, světelná show od skupiny
Fuerza del Fuego a TS Karmen s tancem Kankán.
Zároveň bylo připraveno překvapení pro každou
Občasník obce Vrchoslavice
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ženu, slečnu, dívku či paní v podobě
sladkého perníčku a tomboly speciálně vytvořené k mezinárodnímu dni
žen.
Ještě jednou moc děkujeme všem
našim sponzorům, kteří přispěli na organizaci a uskutečnění této vydařené
akce.
V letošním roce, bohužel kvůli aktuálním opatřením, rušíme hasičské
závody. Jak ty květnové tak bohužel
i ty červnové. Věříme ovšem, že se
na dalším ročníku závodů, které proběhnou v roce 2021 všichni ve zdraví
sejdeme.
Z činnosti JPO:
Přes zimní měsíce byla prováděna každoroční údržba techniky.
Spolupracujeme s obcí při zalévání
zeleně. V současné době je stále, ve
spolupráci se starostou obce, v řešení nový dopravní automobil. Technické podmínky pro něj byly v pořádku
schváleny a na podzim by mělo být
vozidlo již plně k dispozici. Abychom
mohli získat dotaci na jeho zakoupení bylo potřeba vytvořit kryté stání.
Stání bylo v jarních měsících dokončeno a má takový úspěch, že naši členové budou budovat krytá stání i pro
ostatní vozidla na obecním dvoře.
Děkujeme obci Vrchoslavice
a jejím zastupitelům za podporu
a skvělou spolupráci v této těžké
situaci.
členové SDH Vrchoslavice
Akce SDH pro rok 2020:
Hody 2020

Guláš fest na návsi u Kostela, soutěže a hodové posezení

Říjen/listopad

Podzimní sběr železa

25. 12. 2020

Štěpánská zábava v sokolovně

Prosinec

Turnaj ve floorballu
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TJ Sokol
Jediné, co letos v rámci všestrannosti
zvládly naše děti absolvovat, byly závody
v plavání 3. března 2020. Do programu našich
sportovních aktivit pak zasáhnul koronavirus.
Na gymnastiku se připravovala čtyři děvčata,
ale bohužel 28.3.2020, v den kdy měla předvést poctivě vypilované sestavy v Prostějovské sokolovně, už byl vyhlášený nouzový stav.
Stejně tak jsme letošní jaro museli vynechat
závody v atletice a Zálesáka.
Na co se ale můžeme těšit bude Noc sokoloven v pátek 12. června. Věřím, že podzim
bude našim sportovním aktivitám nakloněný, žádná druhá vlna koronaviru se konat
nebude a zase se budeme scházet v naší
sokolovně.
Broňa Žáčková

Občasník obce Vrchoslavice

21

SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
TJ SOKOL Vrchoslavice 1946:
Chtěl bych touto cestou, v dnešní nelehké době, pozdravit občany a hlavně fanoušky vrchoslavského fotbalu a seznámit je z činností oddílu.
V soutěžním ročníku 2019/2020 po podzimu naše mužstvo skončilo na 8 místě, s 21 body
a skóre 35:42 /7x výhra a 7x prohra/. Nejlepší střelec je Tomáš Hradil s 6 brankami.
V únoru byla zahájena příprava na jarní část sezóny, tréninky probíhaly 2x týdně s využíváním
našeho hřiště a umělého hřiště v Němčicích n/H. Byly naplánováné přípravné zápasy, ze kterých se
odehrál jen jeden, a to s Křižanovicemi. Naše mužstvo vyhrálo 6:1. Z důvodu pandemie, která ochromila celou naší republiku a také naši činnost, byla příprava TJ SOKOL Vrchoslavice 1946 přerušena
a zbývající utkání zrušena.
KFS Olomouc anuloval celý soutěžní ročník 2019/2020- nikdo nepostoupí ani nesestoupí.
Výbor oddílu kopané, dle možností a situace v naší zemi, provádí provozní a brigádnickou činnost v areálu hřiště TJ SOKOL Vrchoslavice 1946. Byla provedena vertikutace celého hřiště s následným hnojením ledkem, dorovnáním a zatravněním poškozených ploch. Byl zprovozněn závlahový
systém, zahájeno sečení trávy a odstraněny záchytné sítě za brankami. V současné době probíhá
nátěr zábradlí okolo celého hřiště.
Další úkoly, které nás čekají: pohnojit hřiště NPK, dokončit nátěr konstrukcí záchytných sítí, jejich instalace a dokončení úprav prostranství okolo závlahové čerpací stanice.
Doufáme, že se celá situace v naší zemi brzy uklidní a vyřeší, a že se brzy budeme znovu vídat
a potkávat na hřišti ve Vrchoslavicích na fotbale u výborného občerstvení.
Za TJ SOKOL Vrchoslavice 1946, Bc. Oto Hons

Zahrádkáři
Milí zahrádkáři, přátelé našeho spolku, vážení občané,
není snad nikoho, kdo by nezaznamenal vážnost situace, která zasáhla svět v první polovině
tohoto roku. Tato situace přináší i jistá pozitiva: například to, že lidé změnili své spotřební jednání,
přizpůsobili se situaci, byli ohleduplní vůči druhým a nezabývali se malichernostmi.
Věřím, že si mnozí znovu uvědomili, jak důležité jsou dobré mezilidské vztahy. V souvislosti s tím
mi dovolte připomenout, že ač se to někomu nemusí takto zdát, právě spolková činnost je výrazným hybatelem vztahů v obci. Spolek zahrádkářů nemá techniku, kterou by se mohl pochlubit na
soutěži, ale spousta jeho členů má znalosti, které dovedou použít pro svou potravinovou polosoběstačnost. Ve svých řadách nyní máme více starších členů, než těch mladších a jsme schopni výkonů
k tomu přiměřených. Avšak je zde příležitost vyměnit si zkušenosti skoro ze všech oborů, neboť naši
základnu tvoří lidé, kteří mají různé profesní zaměření. Pro ty mladší je zde prostor rozšířit si svůj
všeobecný přehled, snažit se být přátelský k přírodě, přátelský k lidem, což by mělo být zájmem
každého z nás, ať k tomu spějeme přes různé zdroje, spolky nebo filozofie.
Mnoho lidí si vyzkoušelo pozitiva doma nebo v tomto kraji vypěstovaného, objevuje krásy v naší
krajině dosud přehlížené, poznává to, čeho si dlouho nevšímal. Pokračujme v tom a rozvíjejme to
ušlechtilé. I ve spolkové činnosti bude náš spolek pokračovat, a ačkoliv zahrádkářský zájezd se v tradičním termínu v červnu neuskuteční, můžeme se těšit na termín pozdnější - v září, pokud situace
dovolí a bude-li zájem.
Viktor Vlč, Předseda ZO ČZS Vrchoslavice
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Myslivci
Vážení spoluobčané, přátelé přírody a myslivosti
vzhledem k mimořádným opatřením, která byla přijímaná z důvodu omezení šíření virové nákazy, Vám oznamujeme, že nebudeme pořádat každoroční dětský den.
Věříme, že přijatá opatření povedou ke zlepšení situace a budeme se s vámi moci opět setkat
na akci Poslední prázdninový táborák, která se uskuteční v pátek 28. srpna 2020.
Jako obvykle bude k dispozici bohaté občerstvení, zvěřinové speciality a pro děti špekáček
a pití zdarma.
Rádi bychom Vás informovali o akci Ukliďme Česko, jejíž jarní část byla zrušena, ale na podzim
bychom se k ní chtěli vrátit a přizvat Vás k pomoci s úklidem našeho katastru od odpadků.
V neposlední řadě Vás žádáme o ohleduplný přístup k naší přírodě. Chápeme, že tato složitá
doba se lépe zvládá i díky procházkám v přírodě, ale uvědomme si, že v ní nejsme sami. Od časného jara probíhá rození mláďat a nemalý počet jich zahyne i díky kontaktu s člověkem nebo volně
pobíhajícími psy. Proto Vás prosíme abyste nenechávali své psy pobíhat volně bez dozoru, za což
Vám moc děkujeme.
Ing. Štěpán Řezáč, místopředseda MS

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
v první řadě bychom Vám rádi poděkovali za účast na vánočních koncertech a za vaše
příspěvky na nutné opravy kostela, stejně tak i za přispění do Tříkrálové sbírky. Pomohli jste
dobré věci.
Na tři krále chodily čtyři skupinky koledníků. Skupinka Rubanových, Bartošíkových a dvě
skupinky koledníků vedla Eva Marečková. Ve Vrchoslavicích se vybralo 19.131 Kč.
V lednu navštívil náš kostel organolog z olomoucké arcidiecéze, aby zhodnotil technický
stav našich varhan O nástroji se vyjádřil pochvalně a s uznáním. Vyčíslení částky potřebné na
generální opravu varhan ale vytvořilo hluboké vrásky na našich tvářích. Kompletní restaurování nástroje bude vyžadovat
částku okolo tří milionů korun.
Doba vánoční se nám rychle
přehoupla do doby postní a následně velikonoční. Kvůli současné situaci jsme největší křesťanské svátky prožívali on-line
z prostředí němčického kostela
sv. Máří Magdalény. Díky spolku
Vrchonet, z.s. si obřady na Velký
pátek a Bílou sobotu mohl každý zapnout doma na obrazovce
a prožít tak naše společenství ve
farnosti alespoň na dálku. Stejně
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jako každou nedělní mši svatou až do půli května, odkdy je už možné scházet se v počtu do
sta osob.
Hromadná jarní brigáda ve farské zahradě se také nemohla konat a proto nutná péče
o záhony a stromy probíhá prozatím individuálně.
V neděli 17. května ve 14 hodin se konala tradiční mše svatá u kapličky v Dlouhé Vsi.
I když její přípravy přerušil hustý déšť, nakonec jsme si při obřadu užívali sluneční paprsky.
Kromě farníků z Vrchoslavic a Dlouhé Vsi doputovalo i několik poutníku z Němčic. Otec Tomáš
Strogan se v kázání zaměřil především na Pannu Marii, které je tato kaple zasvěcena, stejně
jako celý měsíc květen. Vzpomněl přitom i nedávný Den matek a potřebu dávat „duchovní“
květiny v podobě milého slova či poděkování našim blízkým, a maminkám především, a to
nejen v tento den. Na druhý červnový týden je pak plánovaná Slavnost Božího Těla.
Na závěr bych vzpomněla slova papeže Františka, který současnou krizi vnímá jako zkoušku naší solidarity a připomínku základních hodnot. A tak tedy věřme, že vše má svůj skrytý
význam a doufejme, že z této krize vyjdeme silnější a tyto hodnoty si poneseme s sebou.
Za farníky Alena Kolářová

Vrchonet
Letošní rok začal pro spolek Vrchonet, z.s. docela
klidně. Sešli jsme se
na tradiční výroční
schůzi, díky aktivním členům jsme
naši síť zase o něco
rozšířili a zdálo se, že rok má nakročeno tak nějak standardním
směrem. Zdání ovšem klame. Po poklidném úvodu roku a několika
málo hezkých dnech v předjaří přišlo období srovnatelné snad jen
s dobrou celovečerní filmovou detektivkou. Od počátku března nás
čekal život plný napětí, dramatických událostí, nečekaných zvratů
a pozoruhodných rozuzlení. V souvislosti s celosvětovým vývojem
a kompletní změnou našich dosavadních životních zvyklostí zažila i naše spolková síť svůj
pomyslný „křest ohněm“. Internetová komunikace, která je pro některé uživatele pouze doplňkem a někdy jen únikem z reality všedních dnů, se ze dne na den stala nezbytností. Kdo jen
trochu mohl, využíval počítačovou síť při práci z domova, žáci a studenti se se svými spolužáky a vyučujícími začali setkávat ve virtuálních třídách a k tomu všemu byla, je a bude zapotřebí rychlá a stabilní počítačová síť. Spolehlivost naší spolkové sítě prošla v těchto měsících
nevídanou zkouškou. Jsme moc rádi, že to naše spolková síť dala. Stalo se tak díky úsilí, které
do sítě vložili a neustále vkládají aktivní členové našeho spolku. Děkujeme. Výjimečnost letošního jara byla umocněna řadou nepříjemných omezení a zákazů. Přesto se právě díky jednomu z nich – totiž zákazu shromažďování – podařilo zrealizovat pozoruhodný projekt „Živé
přenosy bohoslužeb z kostela Máří Magdaleny v Němčicích nad Hanou“. Přenosy probíhaly
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po celý sváteční Velikonoční čas a jejich sledovanost byla mnohdy i přes 200 diváků. „Přenosy
probíhaly za podpory pana Plchota,“ říká předseda Honza a dodává: „Líbí se mi ta kooperace
neziskovky s komerční firmou.“ Všichni si určitě přejeme, abychom druhou část roku prožili
poklidněji a bez obav z věcí příštích. Jako malé zpestření jsme pro naše členy připravili malou
fotografickou soutěž. Její pravidla jsou dostupná na internetových stránkách našeho spolku
www.vrchonet.cz a v našem malém občasníku. Děkujeme našim členům za důvěru a za práci,
kterou pro spolek vykonávají.
Radek Strnadel

3D lukostřelba
3D lukostřelba, někdy také 3-D lukostřelba, je druh
sportovní lukostřelby, kdy se střílí na 3D figuríny zvířat
v životní velikosti. Soutěže vždy probíhají v přírodním
prostředí, často v relativně náročném terénu. Střelci se
pohybují po trati sestavené z jednotlivých stanovišť,
terčů. Většinou má střelec na terči pouze 1 výstřel. Střílí se na neznámou vzdálenost k terči.
V kroužku pod SVČ Orion Němčice nad Hanou je
aktuálně organizováno na čtyři desítky lukostřelců
všech věkových kategorií, včetně dospělých. Téměř
polovina z nich je z Vrchoslavic. Této zálibě se věnují
nejen děti, ale často i celé rodiny
Určitě si mnoho z čtenářů Obecního zpravodaje
stihlo všimnout, že v areálu Čerťák vznikl lukostřelecký parkur. Jedná se o veřejně přístupné místo, kam si
mohou jít zastřílet všichni, kdo propadli lukostřelecké
vášni nebo to chtějí jen tak vyzkoušet.
Jaké jsou další plány?
Ve spolupráci s obcí a SVČ Orion chceme založit
Lukostřelecký klub Orion Vrchoslavice, pro který chceme v tom roce vybudovat zázemí pro uložení zvířecích
terčů, dalšího střeleckého materiálu a opravit oplocení. V návaznosti na opravu cesty na Žabáku je v plánu
osvětlení areálu a svépomocí chceme areál doplnit
o stoly, lavičky a ohniště.
Po telefonické dohodě je možné si za velice mírný
poplatek zapůjčit střelecký materiál (luk, šípy, nátepník a rukavici) a není problém ani konzultace nebo výklad základů lukostřelby.
Antonín Bartošík
Instruktor lukostřelby
Občasník obce Vrchoslavice
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Novoroční setkání
Na Silvestra zvesela, na Nový rok ještě veseleji, aneb tak by se dalo označit další setkání
u rybníka Lopaťák. Příjemná novoroční vycházka byla programem pro několik desítek dvounohých příznivců pohybu, jednu desítku čtyřnohých milovníků pohybu a také přijelo několik
kočárku. Všichni si vyvětrali nejen plíce, ale také hlavu a unavili příjemnou zimní vycházkou
celé tělo. Tím aktivně zahájili rok 2020.
Eva Bašková

Zimní výprava za telátky
Termín tradiční zimní výpravy na farmu ZOD Agrispol za telátky padl na sobotu 22.2.2020.
Sraz byl jako obvykle u radnice, odkud se výprava vydala ovocnou alejí mezi poli k farmě. Postupně se přidávali další opozdilci.
Na farmě nás přivítal hlavní zootechnik Roman Palát. „Telátkům taková zima, jaká je dnes,
neublíží,“ odpovídal na dětské zvídavé dotazy zkušený zootechnik. Provedl návštěvníky farmou, popovídal o současném chovu skotu a kdo se nebál, mohl si telátko i pohladit.
Akustiku dojírny jsme využili a za kytarového doprovodu Romana Paláta jsme si zazpívali
osvědčený dětský hit Když jsem já sloužil.
Po prohlídce teletníku, dojnic a dojírny přišel vhod horký čaj. Nechybělo ani zpestření
v podobě soutěže. „Máme tady jedno telátko, které potřebujeme naočkovat,“ začal ze široka
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Roman Palát když přinesl na travnatou plochu vlastnoručně vyrobené slaměné tele. Jak
má správná vakcinace vypadat předvedla dětem studentka střední veterinární školy Petra
Lechnerová z Dřínova.
Na závěr děti na farmě objevily vyvýšeninu, která se i přes absenci sněhu proměnila
v sáňkovací kopec.
Adéla Palíšková
místostarostka

První obecní ples ve stylu retro
Příprava na účast v soutěži Vesnice roku, aktivity okolo Sjezdu rodáků a celoroční akce
Dobrá věc pro obec. To byly ty největší loňské počiny, které nás ujistily v tom, že si zasloužíme
uspořádat a užít si hezký obecní ples.
Že bude v rázu retro se organizační tým shodl jednomyslně. Termín padl na 17.ledna, pozvali jsme kapelu Peter´s Music a pak už jeden nápad stíhal druhý.
Retro vystoupení našich žen začalo myšlenkou
na pořad Cvičme v rytme, vysílaný v osmdesátých letech před Večerníčkem. Jak se nápad rozvinul, mohli
návštěvníci plesu posoudit sami. Díky nápadům na
kostýmy, střihu písniček a hodinám secvičování mohla vzniknout hezká vzpomínková kulturní vložka.
K vystupující Lucii Bílé, Richardu Müllerovi, Sabrině
a skupině Abba nešlo na moderování plesu pozvat
nikoho menšího, než Saskii Buršovou a Sašu Hemalu. Parta kamarádů Tondy Bartošíka a Franty Ličky se
během večera postarala o sokolskou scénku, výstřel
z Aurory, ale i o další soutěže. K osmdesátým letům
patřil také idol nejednoho dívčího srdce Miroslav
Žbirka. O životě jedné z jeho příznivkyň byla scénka
Fanynka.
Ples ale není jen o těch, kteří vystupují nebo jsou
vidět. Během čtyř přípravných měsíců to byly desítky lidí, kteří přiložili ruku k dílu. Od pozvánek, plakátů, vstupenek a všech dalších tiskovin z pera Tondy
Bartošíka, přes výzdobu tvořenou dětmi v družině
pod vedením Ivy Balákové, instalaci výzdoby partou vystupujících děvčat, jejich mužskými protějšky
a kamarády. Řetězy z céček na výzdobu po večerech
spojovala Eva Vaculíková a do tomboly přispělo na
padesát dárců.
Občasník obce Vrchoslavice
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Jak vypadal jídelní lístek v provozovnách RaJ si mnozí pamatujete. Retro kuchyně které kraloval šéf kuchař Petr Baška, na plese nemohla chybět. V retro dobách samozřejmě nebyly myčky
nádobí, a tak jsme je na plese nahradili paní Kubalovou a Broňou Žáčkovou. Nosič čistého i špinavého nádobí a zvukař v jedné osobě Vojta Lička naběhal za celý večer slušných pár kilometrů.
Zdobené cukroví z dílny Haničky Šímové bylo součástí dekorace na stolech. Vdolečky byly od
paní Vaculíkové, Svačinové a Křepelkové, palačinky od Hanky Sázelové, Daniely Bosákové a Alči
Kolářové. Chleba ve vajíčku, řízek, ale taky tzv. bufet z laskonek, věnečků, trubiček a rolády byly
z dílen paní Popové, Komínkové a Palíškové. Velmi brzy se prodaly delikatesní jednohubky Jany
Bartošíkové. Možná to bylo i díky šikovným prodavačkám paní Komínkové a Vránové. Pět čertic v pekle se nezastavilo až do konce plesu. U pípy Hanka Svobodníková a Majka Horáková, za
barem objednávky vyřizovaly Jana a Míša Hrušákovy s Lenkou Štarhovou. Šatnu střežili vybraní
členové rodiny Bartošíkovy, vstupenky kontrolovali manželé Sedláčkovi. Díky tomu, že pan František Králík svážel hasičským autem, mohli se na náš ples podívat i přespolní. Každá akce potřebuje i rychlé spojky. V lednu se jimi stali Martin Baček, Robert Kypas a František Vrána.
Kdo někdy organizoval ples, nebo podobnou akci ví, kolik drobností se musí propojit, aby
vznikl celek. A taky ví, že se při děkování opomene poděkovat pár pracovitým dobrýmé duším.
Určitě by se Obecní zpravodaj musel nafouknout kdybychom měli vyjmenovat všechny, kteří
zapůjčili staré hračky, obrazy, nábytek, dekorace či nádobí.
Za organizační tým děkuji všem výše jmenovaným ale i těm nejmenovaným. Největší
poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a vyladili nejen svůj retro zevnějšek, ale i vnitřní
rozpoložení a skvěle jste se bavili. Bylo to totiž na všech vidět, a to je ten nejlepší doping pro
organizování dalšího plesu.
Adéla Palíšková
místostarostka
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Vrchoslavským labyrintem pohádek
Večerníčky, pohádkové hlášky, režiséři, pohádkové bytosti,
písničky z pohádek, nebo třeba
K. J. Erben a Božena Němcová.
Deseti tematickými okruhy se
tvůrci Pohádkového labyrintu,
knihovna Vrchoslavice a SVČ
Orion Němčice nad Hanou, snažili vystihnout nevyčerpatelné
téma našich pohádek.
V neděli 1.března se ve vrchoslavické sokolovně sešlo
devatenáct týmů, aby se už po
šesté mezi sebou utkaly ve znalostní soutěži. Čekali jsem, že
téma pohádek bude pro soutěžící atraktivní, tak jsme tento
rok uspořádali znalostní klání na
velkém sále sokolovny.
Na Pohádkový labyrint přijeli i přespolní soutěžící. Vítězství si odvezl tým Mitanových
z Němčic nad Hanou a druhé
místo si vybojovali manželé Horákovi posíleni Radkou Zapletalovou. Bronz putoval s rodinou
Vosičkovou do Mořic.
V nejlepším přestat, nebo
pokračovat dál? Tuto otázku
jsme si kladli před začátkem
soutěže. Spokojené tváře soutěžících ale daly jasnou odpověď.
V Pohádkovém labyrintu nebylo
důležité zvítězit, ale pobavit se.
Na tom se shodli jak soutěžící,
tak organizátoři. A tak už naše
trio organizátorů pomalu tvoří
další, v pořadí sedmé pokračování této stále oblíbenější týmové soutěže.
Tonda, Naďa a Adéla

Občasník obce Vrchoslavice
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Mír a svoboda nejsou jen slova
2. května v devět hodiny ráno uplynulo 75 let od chvíle, kdy byla naše obec, po
šesti válečných letech osvobozená Rudou
a Rumunskou armádou. Této chvíli předcházelo šest válečných let nejistoty, obav,
útlaku, omezování, nesvobody, nedostatku
potravin, oděvů či léků, často i hladu.
Už od zimy 1945 byla ve vzduchu cítit
blížící se válečná fronta. Zprávy o ústupu
německé armády v obyvatelích stupňovaly
napětí. Během dubna už osvobození doslova viselo ve vzduchu. Žáci ten rok do školy téměř nechodili. Jednou za 14 dnů, odevzdali domácí úkoly, pan učitel jim zadal nové a šlo se zase domů.
Časté poplachy zaháněly obyvatelstvo do sklepů a krytů. V únoru 1945 do Vrchoslavic přitáhl oddíl
Maďarských vojáků, spojenců hitlerovské německé armády. Když zavoněly květy ovocných stromů,
byli už Maďaři dávno pryč. V obci byl klid, ale od Vyškova se čím dál častěji ozývala střelba a detonace. Na obloze se střídala spojenecká a německá letadla. S blížícím se květnem se ochladilo, občas
sprchlo a v Hané tekla kalná voda.
Válka znamenala pro naše občany omezení, ale nejhorší chvíle zažili na samém konci války když
obcí procházela fronta. Když domky na Sakrově začaly kropit první kulky, byly už ve Vrchoslavicích
ustupující němečtí vojáci. Snažili se odstřelovat blížící se Rudou armádu. 2. května ráno byla už vesnice plná ruských vojáků. Po nich prošla obcí armáda rumunská a v prvních týdnech po osvobození
byl do obce umístěn polní dělostřelecký oddíl.
Už75 let žijeme v míru, mluvíme rodným jazykem, vzděláváme se.
Z pohledu lidské existence je sedmdesát pět let zanedbatelná doba, ale z pohledu jedince je
to časový úsek, který zasáhne několik generací. Ještě mezi námi žijí ti, kteří pamatují poslední dny
války, dny kdy lidský život visel na vlásku. Rok 2020 nám ale ukázal, jak se během krátké doby může
všechno změnit. Že i v době míru můžeme snadno přijít o volnost pohybu, neomezenou svobodu
a možnost cestování. Kdyby počátkem května netrval nouzový stav, připomínali bychom si výročí
osvobození naší obce i země na tradičním Běhu osvobození a lampionovým průvodem. V roce, kdy
bychom slavili půlkulaté výročí prožíváme něco, co ani pamětníci II. světové války neznají.
Přesto naše obec na ty kteří po šesti letech války přinesli svobodu, někteří položili na samém
konci války i své životy, nezapomněla. Projevem v obecním rozhlase, hymnou Československé republiky, položením kytky
k pomníku padlých v II.světové válce za
přítomnosti uniformovaných členů Klubu
vojenské historie Dukla Prostějov a závěrečnou čestnou salvou si Vrchoslavice krátkým, ale důstojným způsobem připomněly, že mír a svoboda nejsou jen slova.
Adéla Palíšková
místostarostka
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Karneval nebo Cirkus?
Tak či tak, byl to pořádný cirkus. Cirkusoví klauni, cirkusové disciplíny, cirkusová zábava,
plno barev a krásných kostýmů. Cirkusové odpoledne, jako když vyšije. Tradiční únorový karneval byl letos barevný a veselý. Vrchoslavský karneval byl také na dlouho poslední velkou akcí
pro veřejnost a zejména naše děti. Jako
bychom to už tenkrát
věděli, Pořádně jsme
si ho užili a mnoha
dětem,
rodičům,
ani pořadatelům se
domů dlouho po
ukončení programu
nechtělo. Děkujeme
všem pracovníkům
a
dobrovolníkům,
kteří se na přípravě
podílí, protože jich
není málo a často nejsou vidět.
Eva Bašková
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Zvon kapličky v Dlouhé Vsi
oznámil konec nouzového stavu
Mše u kapličky v Dlouhé Vsi byla letošní
první jarní akcí. Už po sedmé jsme se v neděli
17.5.2020 sešli u kapličky, bychom si uctili mariánský měsíc květen.
Jako předchozí roky přišlo i procesí poutníků z Němčic nad Hanou. Polední déšť sice
mnohé odradil, ale trojlístek skalních farníků
přinesl ozdobený kříž až ke kapličce. Že se
letošní mše s poutí musela obejít bez perníkových srdíček, napečených sladkostí, sousedského posezení a skákacího hradu pro děti nikomu nevadilo. Tradiční hudební doprovod
Ladislava Gazdaga a sester Rubanových ale chybět nemohl.
Zvon v kapličce zazvoní jen jednou do roka. Většinou, kromě zahájení mše, oznamuje příchod teplého počasí. Tento rok ale zazněl i na znamení konce nouzového stavu.
Adéla Palíšková

PŘIPRAVUJE SE
Letní úterky
(nejen) pro děti
I v tomto roce připravujeme
na prázdninové úterky program
pro děti. Sledujte vývěsky, hlášení
obecního rozhlasu, web a facebook
kde bude vždy s týdenním předstihem zveřejněno témata a podrobnosti.
Už nyní ale můžeme prozradit,
že se můžete těšit na výpravu za telátky, obecní výlet, sportovní odpoledne, program na farské zahradě
a další překvapení.
Organizátoři letních úterků
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Z REDAKCE
Víte, že…
-

-

Obec začala připravovat podklady pro zadání studie na zpracování projektu pro novou
výstavbu rodinných domků v lokalitě nad požární nádrží.
V měsíci květnu napršelo v našem katastru 84 ml srážek. Minulý rok 119 ml a v roce 2018
pouze 42 ml.
První vlaštovka byla letos v naší obci spatřena u hřbitova 12.dubna
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci proběhne v sobotu 20. června
Od 1.7.2020 nebude obec sama provozovat splaškovou kanalizaci. S novým provozovatelem upřesňujeme podmínky provozu a předání. Počátkem července bude každá domácnost v obci novým provozovatelem kontaktována za účelem uzavření smlouvy.
pro předškolní děti z Vrchoslavic obec připravila letní školku od 13.7. do 24.7.
Provozní doba lékárny Medica v Němčicích nad Hanou bude do 31.8.2020 následující:
pondělí – čtvrtek
8:00-16:00
pátek
8:00-15:00
polední přestávka
12:00-12:30
sobota
zavřeno

Legionář Jakub Kovařík
Pravděpodobně jen nejbližší rodina a pár nadšenců zabývajících se válečnou historií ví, že Vrchoslavice jsou rodnou obcí legionáře, důstojníka Jakuba Kovaříka (nar. 30.4.1893).
V souvislosti s přípravou publikace „Za linií: Prostor hraničářského pluku 4, část druhá: Velitelská stanoviště a pozorovatelny“, pracovníkem Slezského zemského muzea v Hrabyni, Br. Patrika
Falhauera, se podařilo o tomto rodákovi zjistit pár dat z jeho profesního života.
„V roce 1938 velel v rámci IV. praporu hraničářského pluku 4 vojákům, zajišťujícím obranu města
Opavy v objektech v té době nově budovaného československého opevnění. Je tedy jedním z velíObčasník obce Vrchoslavice
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cích důstojníků této jednotky, jehož osud bychom chtěli podrobněji zmapovat, a to zejména proto,
že v knize popisujeme kromě něj také i budovu hostince Laterna ve Slavkově u Opavy, která byla
jeho improvizovaným velitelským stanovištěm v době všeobecné mobilizace na konci září 1938.
Kromě několika poměrně strohých informací o jeho působení v československých legiích v Rusku
v době první světové války a jeho službě u hraničářského pluku 4 nám však jeho životní příběh
v tuto chvíli bohužel zůstává z velké části neznámý,“ napsal nám v březnu tohoto roku v prvním
emailu Br. Patrik Falhauer.
Následovalo pátrání ve Vojenském historickém archivu v Praze. Tam se díky znalosti jeho data
narození podařilo Hrabyňskému badateli zjistit další podrobnosti. Napsal nám:
„Jakub Kovařík z Vrchoslavic je skutečně tím, koho hledám. Za první světové války sloužil v srbské armádě a statut legionáře mu tak byl přiznán až po vzniku ČSR. V Československé armádě to byl
velice dobře hodnocený důstojník a těžko říct, kam až by to mohl dotáhnout, kdyby nebyla druhá
světová válka a komunismus - možná až na generála. Před válkou tedy sloužil mimo jiné i právě jako
velitel IV. praporu (opavské posádky), bránící pevnosti kolem města v hraničářském pluku 4. Za okupace byl ve vyšetřovací vazbě Gestapa v Klatovech, ale nic na něj nenašli a propustili jej. Ve zbytku
války si ale dával pozor a do ničeho se nezapojoval. Až na konci války během květnového povstání
v Písku pomáhal povstalcům a spolupracoval s americkými vojsky. Po komunistickém převratu byl
pak vyhozen z armády, protože „nenalezl dostatečně kladný poměr k lidově demokratickému řádu
republiky.“ Za manželku měl jistou Vandu, za války žil v Písku, kde byl spoluvlastníkem octárny a po
válce žil v Novém Jičíně. Zemřel 6. prosince 1948 v nemocnici v Novém Jičíně. Léčil se s žaludeční
chorobou, jestli však na ni přímo zemřel se nepotvrdilo.“
Tolik archivní prameny. Z korespondence s Bc. Patrikem Falhauerem vypsala
Adéla Palíšková

Ten dělá to a ten zas tohle
Někdo jezdí na kole, někdo běhá, loví ryby, otužuje se, jiný loví kešky
a máme ve Vrchoslavicích mladé nadšence, kteří hledají poklady. Právě těmto začínajícím hledačům kovů, archeologických nálezů a zájemců o historii
ukrytou pod povrchem země jsou určeny tyto řádky.
V obci je několik „detektoristů“, kteří se věnují této aktivitě už pár let.
Trošku je mrzí, že jejich, prozatím dobrá pověst hledačů šetrných k zemědělským plodinám, půdě i zeleným plochám, může být rychle pošramocená.
Jak? Nezahrabanými dírami v polích, poházenými drny v mezích, ponechanými nalezenými odpadky.
Každý koníček má svá pravidla. Pokud si nejste jistí, že ho provozujete
v souladu s pravidly, starší kolegové Vám rádi poradí a ukážou, jak stopy po
hledání zamést. Taky nabízí zkušenosti s komunikací s Ústavem archeologie
v Brně, kde konzultují svoje nálezy.
Tak co, zkusíte dát svému koníčku punc profíka?
Pokud Vám láska k hledání vydrží, obec Vrchoslavice třeba ráda zaštítí
výstavu Vašich nálezů. Vystupte z anonymity a nebojte se zdokonalit v tom,
co Vás baví.
Jaroslav Loučka a Adéla Palíšková
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