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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje
Ani se mi nechce věřit, že je to už rok od „Sjezdu rodáků, občanů a přátel obce Vrchoslavice“. Tato událost nás všechny nastartovala a naplnila elánem, což se projevilo i na prvním
obecním plese. Poté přišel útlum kvůli vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s Covid 19.
Přesto se život, ani práce na obci nezastavili. A tak si nyní můžeme shrnout to, co se nám zatím
letos podařilo.
Studie na novou lokalitu pro výstavbu
Na jaře byl vybrán zpracovatel studie na novou lokalitu pro výstavbu. Studii zpracovává
Ing. Jakub Burý, pod záštitou Ing. arch. Tomáše Karase. V září proběhne konzultace na odboru
územního plánování na magistrátu města Prostějova. Bude se tam projednávat varianta, která
řeší umístění 11 rodinných domů a 6 bytových jednotek. Studie mimo jiné řeší napojení na
dopravní a inženýrskou infrastrukturu, vodní prvek, nakládání s dešťovými vodami a doplnění
zeleně. Po schválení studie budeme pokračovat v projektování infrastruktury. A těch projektu
bude hodně. Co je ve studii navrženo, musí být doplněno řádnou projektovou dokumentací.
Schválením studie na odboru územního plánování nám začíná běh na dlouhou trať. Běh,
jehož cíl má ale reálné obrysy. Parcely pro naše rodiny. Při optimistickém vývoji by za 4-5 let
mohly být připraveny. Náhled studie na novou lokalitu si můžete prohlédnout na vedlejší straně tohoto zpravodaje.
Hřiště u MŠ
O výstavbě dětského hřiště se dočtete v samostatném článku. Ale musím zmínit pár důležitých informací. Hřiště bylo podpořeno dotací 600 tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj,
v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, v dotačním titulu Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku 2019. V krajském kole soutěže jsme získali Modrou stuhu za společenský život
v obci. Proto jsme se rozhodli podpořit právě projekt dětského hřiště v MŠ, kde se první společenský život tvoří.
Výsadba
V prvním letošním zpravodaji jsem vás informoval o podané žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí, v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020, podprogramu pro zlepšení dochovaného přírodního krajinného prostředí na poskytnutí finančních prostředků na II.
etapu realizace interakčního prvku IP6 – Hliník. Dotace nám byla přidělena. Jedná se o 100%
dotaci ve výši 214 tisíc Kč. V hliníku už proběhly terénní práce a v měsíci říjnu bude vysazeno
min. dalších 97 stromů a 132 keřů. Výsadbu bychom chtěli dělat opět formou brigády. Zveme
Vás na další společensko-pracovní setkání. Pozvánka bude včas zveřejněna na obecní vývěsce,
v obecním hlášení, na webu a FB obce.
Lopaťák
Mnoha čtenářům určitě neuniklo, že rybník Lopaťák je vypuštěný. Rybáři provedli výlov,
voda se vypustila a než společně s firmou Axion Engineering s.r.o. zpracujeme a podáme
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žádost o dotaci, mělo by bahno z větší části vyschnout. Ale to je už hudba příštího roku, kdy
bychom chtěli odbagrovat nánosy bahna a provést opravu vodního díla.
Kříž na polovicích
Letos jsme opakovaně podali žádost o dotací u Ministerstva zemědělství, z programu
Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, na opravu kamenného kříže
na Polovicích v obci Vrchoslavice. Žádost byla kladně vyřízena. Z dotačního titulku tak získáme 70% z celkových nákladů 162 633 Kč.
22.7.2020 byl 107 let starý kamenný kříž u oveček demontován a odvezen do restaurátorské dílny. Během jeho renovace jsme už vybudovali nový základ a dláždění ze žulových
kostek. Jakmile bude dílo dokončeno, necháme kříž požehnat a v některém z dalších zpravodajů se můžete těšit na další informace o jeho minulosti.
Kanalizace
Všichni určitě netrpělivě čekáte na další krok při předávání splaškové kanalizace novému provozovateli, kterým je od VHP Ivanovice na Hané, s.r.o.. Tím dalším krokem je uzavírání smluv mezi jednotlivými domácnostmi a novým provozovatelem. Předtím, než budou
moct být tyto smlouvy uzavřeny musí být uzavřena dohoda vlastníků provozně souvisejících
kanalizací mezi obcí Vrchoslavice a Němčicemi nad Hanou. O této dohodě se sousedními
Němčicemi jednáme už od loňského listopadu. Bohužel dohoda zatím nebyla schválena zastupitelstvem města Němčice, proto ji nelze uzavřít. Dle posledních jednání bude dohoda
hotová do konce září roku 2020. Hned po uzavření dohody může začít uzavírání smluv s jednotlivými domácnostmi. Stočné se bude nově platit zpětně, podle podmínek stanovených
ve smlouvách s jednotlivými domácnostmi.
Slovo závěrem
Ani tentokrát nesmím zapomenout poděkovat všem, kteří obci pomáhají nejen s úklidem a údržbou veřejných i soukromých prostranství a starají se abychom to měli okolo sebe
hezké. Tradičně všem dětem, které šly po prázdninách do školy přeji, aby se jim tam líbilo,
a kromě nových vědomostí si odnesly i spoustu zážitků s novými kamarády. Všem ostatním
přeji, aby si užívali krásné babí léto, a pokud to bude možné, aby jste se účastnili sportovních, kulturních a společenských akcí. Buďte „pozitivní“ v tom správném slova smyslu a mějte
radost, že jste z Vrchoslavic. Přeji všem vydařené hody, a pokud jste to v létě nemohli, nebo
jste to nestihli, tak krásnou pozdní dovolenou.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Dotace v roce 2020
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2019+
poskytlo dotaci ve výši 600 000 Kč na
částečnou úhradu výdajů na vybudování dětského hřiště u MŠ Vrchoslavice.
Celkové předpokládané výdaje jsou 1
200 000,- Kč

Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 500 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na akci – Komplexní
rekonstrukce ulice na Žabáku – I etapa.
Předpokládané výdaje jsou 1 859 314 Kč.
Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany přírody a krajiny poskytlo dotaci ve výši 213 231,- na akci Realizace 2. etapy interakčního prvku ÚSES
IP6 – Hliník v k.ú. Vrchoslavice. Předpokládané náklady na akci jsou 213 231,- Kč.

Občasník obce Vrchoslavice

5

OBECNÍ OKÉNKO
Olomoucký kraj poskytl účelovou neinvestiční dotaci ve výši 28 700,- Kč na částečnou
úhradu výdajů na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Vrchoslavice.
Peníze byly použity na pořízení 5 ks ručních radiostanic Motorola a 1 ks vozidlové digitální
radiostanice s příslušenstvím.
Celkové výdaje jsou 63 707,- Kč.
Ministerstvo vnitra z programu Dotace pro jednotky SDH obcí poskytlo dotaci ve výši
450 000,- Kč na dopravní automobil.
Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 100 000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro
JSDH obcí Olomouckého kraje.
Předpokládané celkové náklady 1 254 047,- Kč.
Ministerstvo životního prostředí, poskytlo dotaci ve výši
883 979,92 na akci Protipovodňová opatření obec Vrchoslavice. V rámci dotace je vytvořen digitální povodňový plán
a vybudován varovný systém ochrany před povodněmi.
Předpokládané náklady na akci jsou 1 262 828,47 Kč.
Ministerstvo zemědělství, z programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků poskytlo dotaci ve výši 113
843 na akci Údržba kamenného kříže na polovicích v obci
Vrchoslavice.
Předpokládané náklady na akci jsou 162 633 Kč.

Jaroslava Kvasničková
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Co nás přes léto pálilo
Během letních měsíců se od občanů na obec několikrát dostalo upozornění a stížnost
na pálení zbytků rostlin na zahradách za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Kouř, kterým načichne vyprané prádlo, nebo se dostane do větrané ložnice není nic
příjemného a stává-li se to opakovaně, rozhořčení občanů je na místě.
Na druhou stranu žijeme na vesnici a buďme rádi, že ještě pořád velká část našich obyvatel sebezásobuje své rodiny základními druhy zeleniny. Je to tradiční způsob života na
vesnici a věřme, že ani v budoucnu nezanikne. Plevele plné semen, nebo rostlinné zbytky
napadené např. plísní, je pak ideální spálit a nekontaminovat si tak kompost nebo obecní
kontejner na zeleň.
Je ale na místě řídit se zdravým rozumem. Je hezké, po sklizni brambor hned spálit
nať a mít hotovo, byť nemusí být podmínky pro pálení ideální. Každý má snad na zahradě
trochu místa, kde můžou rostlinné zbytky „počkat“ na vhodnější povětrnostní podmínky.
Na druhou stranu každý založený oheň v první chvíli zadýmí a zákon schválnosti říká, že
zrovna v tu chvíli se změní směr větru.
Chtěli bychom požádat o vzájemnou ohleduplnost nás všech. Ti, kteří pálí zbytky rostlin na zahradě to určitě nedělají se záměrem zakouřit půl obce.
Obec má možnost upravit pravidla pro pálení obecně závaznou vyhláškou. Nechceme
ale občany svazovat dalšími pravidly, které je budou omezovat. Vyhláška problém nevyřeší,
pokud občané nebudou používat zdravý rozum, vzájemnou ohleduplnost a taky toleranci.
Neznalost, lenost, nebo lidská hloupost?
Už se stalo součástí životního stylu třídit odpady z domácností podle druhů. Za to si
naši občané zaslouží pochvalu. Třídí děti, mladí, lidé v produktivním věku i ti nejstarší. Že
jsou chvíle, kdy kontejnery na tříděný odpad kapacitně nestačí, to se pořád občas stává.
Na to obec zareagovala navýšením počtu kontejnerů. Rezervy ale stále máme ve způsobu
uložení odpadu do kontejnerů a taky v kvalitě třídění.
Jeden příběh za všechny. Do kontejneru na plasty byla uložena nádoba obsahující
zbytky světle modré fasádní barvy. Díky tomu máme kus ulice Pargan, okolí kontejnerového místa u hřbitova a kus hlavní silnice na dlouhou dobu pokapané souvislou stopou
modré barvy.
Pracovníci firmy Respono nekontrolují obsah kontejneru. Ten se vyprazdňuje pomocí
hydraulického zařízení. Je-li v něm kapalina, ta pomalu začne protékat odpadem ve sběrném voze a znečišťuje zem.
Nevíte-li jakým způsobem něco zlikvidovat, jsme to od toho, abychom Vám poradili.
V případě znečištěné velké části dlažby a silnice v obci přitom stačilo počkat pár měsíců
na sběr nebezpečného odpadu, nebo se dohodnout na uložení barvy na obci.
Zda barvu vyhodil občan naší obce, či jeho příbuzný anebo úplně cizí člověk nevíme.
Dedukce nebo spekulace čí příbuzní a v které obci mají fasádu modré barvy, nejsou na
místě. Škoda už se stala, očití svědkové chybí a pachatel bude při každém shlédnutí modré
stopy na dlažbě mít na paměti své pochybení. Ať je nám všem tato chyba odstrašujícím
příkladem.
Adéla Palíšková, místostarostka
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Usnesení zastupitelstva obce
Zasedání 17.6.2020 v sokolovně
Zastupitelstvo obce
- schválilo odkoupení nemovitosti č.p. 710 a 711 v k.ú Vrchoslavice, kupní smlouvu, a následně vypsat záměr na směnu parcel č.: 710; 711; 587; 704; 705; 706; 506 a 507 se Státním
pozemkovým úřadem ČR.
- schválilo „Oprávnění pro starostu obce k provádění rozpočtových opatření“.
- schválilo závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
- schválilo účetní závěrku obce za rok 2019 a to bez výhrad.
- schválilo:
a) Přijetí dotace a schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. 2020/02135/OSR/
DSM Olomouckým krajem.
b) Smlouvy o dílo s dodavatelem akce.
- schválilo Uzavření smlouvy na DA s vybraným dodavatelem ve VŘ a zavazuje se dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů
s využitím dotace 100 tis Kč z Olomouckého kraje.
- schválilo rozpočtové opatření č. 4 ve výši 1.215.275 na straně příjmů a 2.415tis Kč na straně
výdajů a financování 1.199.725 Kč
- schválilo vyvěšení záměru na prodej části parcely 3094 pro potřeby rozšíření myslivecké
chaty.
- schválilo, aby se obec přihlásila do veřejné dražby domu čp. 89 na návsi.
- bere na vědomí postup v pořizování Územní studie plochy Z1 Vrchoslavice – západní okraj
obce a na příští ZO napřímo schválit zpracovatele studie.
Zasedání 25.6. v sokolovně
Zastupitelstvo obce
- schválilo záměr obce propachtovat vodohospodářský majetek a schválilo „Smlouvu o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Vrchoslavice“.
schválilo pana Ing. Jakuba Burého dodavatelem Územní studie plochy Z1 Vrchoslavice –
západní okraj obce.
- schválilo použití peněz z Fondu na obnovu majetku na nákup domu č.p. 89. a schválilo
rozpočtové opatření č. 5.
Zasedání 9.9. v zasedací místnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo obce
- schválilo záměr obce prodat nové parcely číslo: 741/2 a 742/6 , 741/3 a 742/7
741/4 a 742/8, 741/5 a 742/9, 741/6 a 742/10, 741/7 a 742/11, 741/8 a 742/12, 741/9
a 742/13 a 742/14, 741/10 a 742/15, 741/11 a 742/16 , 741/12 a 742/17, 742/2 , 742/3, 742/5
a pověřit starostu podpisem kupních smluv s cenou 35Kč/m2.
- schválilo záměr obce Vrchoslavice darovat nově vyměřenou parcelu 3094/2 v katastrálním
území Vrchoslavice 786381 o ploše 209m2 Mysliveckému spolku Mořice-Vrchoslavice, z.s.
a pověřilo starostu podpisem darovací smlouvy.
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-

schválilo Řád veřejného pohřebiště.
schválilo zařazení území obce Vrchoslavice do území působnosti MAS Hanácký venkov, z. s.
na programové období 2021 – 2027.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtová opatření 6, 7 a 8.

Základní škola
Se školou
se loučilo 11 páťáků
Celý školní rok 2019/20 měl pro všechny školy zcela
jistě mimořádný průběh. Nejinak tomu bylo i v naší základní škole, a to se zcela samozřejmě projevilo i v jeho
samotném závěru.
V úterý 30. června 2020 jsme všechny události roku
nejen shrnuli a zhodnotili, ale především jsme se loučili.
A tak slova díků a uznání patřila paní Mgr. Iloně Vašinové, která téměř po třicetipěti letech končila ve funkci ředitelky školy. Všichni jsme se také rozloučili s jedenácti
žáky 5. ročníku, kteří jako první vlaštovky absolvovali celých pět let školní docházky na prvním stupni v Základní škole ve Vrchoslavicích a mohou tak plynule přejít do
škol s druhým stupněm základního vzdělávání.
Přejme tedy všem odchozím mnoho zdaru!
Lenka Štarhová
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Škola přátelská dětem
V rámci ukončení školního roku jsme se s jedenácti páťáky a dlouholetou ředitelkou školy Ilonou Vašinovou, rozloučili i za zřizovatele školy.
Žáci pátého ročníku dostali na památku čtyřlístek, aby je i v dalším životě doprovázelo štěstí.
Štěstí na kamarády i na učitele.
Slavnostní atmosféru významného dne ještě podtrhlo hudební vystoupení žáků pod vedením
Evy Marečkové. Nejen za bývalé a současné žáky naší školy se s loučící se paní ředitelkou přišli slovem i zpěvem rozloučit i zástupci rodiny Rubanovy: Liduška, Anička, Bětuška, Lucinka, současný
žák Tomášek a maminka Dana. Ta taky za jejich rodinu i všechny bývalé žáky předala Iloně Vašinové
diplom „Škola přátelská dětem“ a vyjádřila poděkování za to, že všechny jejich děti měly možnost
naši přátelskou školu navštěvovat.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková

Milí občané obce Vrchoslavice a přátelé školy
V úterý 1. září 2020 byl pro mnohé děti a rodiče z Vrchoslavic velký den. Začal jim nový školní
rok, který byl slavnostně zahájen v sokolovně.
Kromě zkušených školáků se do první řady hlediště posadilo šest nových prvňáčků, šest párů
rozzářených očí plných očekávání a těšení se, že se brzy naučí číst, psát a počítat. Mezi dětmi
seděla i nová žákyně 2. ročníku, která za námi bude dojíždět ze Stříbrnic. Poprvé jsem před vás
předstoupila i já, nová paní ředitelka školy, Petra Klusalová.
První školní den
Po zaznění státní hymny a proslovu pana starosty
Dušana Svozílka a paní místostarostky Adély Palíškové se
oba zástupci obce rozloučili
s odcházející paní ředitelkou
Ilonou Vašínovou. Bývalá
paní ředitelka mi pak předala
symbolicky desky a klíče od
školy a rozloučila se s žáky
školy i rodiči. Ve své závěrečné řeči vzpomněla mimo jiné
i historii školy a jejich ředitelů. Dovolte mi ještě jednou
poděkovat paní ředitelce
Iloně Vašínové, která mi předala v průběhu posledního
srpnového týdne vše potřebné k vedení školy, prošla se
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mnou veškerou dokumentaci, ale hlavně mi předala i své životní zkušenosti, své know how, za
což jsem jí velmi vděčná. Děkuji Vám, paní ředitelko.
Vrcholem celého slavnostního zahájení nového školního roku bylo samotné pasování nových školáčků do řad prvňáčků. Všech šest dětí bylo mnou pasováno a doslalo od pana starosty
oranžovou šerpu „PRVŇÁČEK 2020 / 2021“. Poté jim jejich spolužáci udělali špalír a prvňáčci si jej
postupně jeden po druhém prošli na konec, kde na ně čekala truhlice „Poznání“, z které si odnesli
pamětní list na svůj první školní den a klíč, který jim otevírá symbolicky dveře školy, jejich první
třídy, kde se budou denně učit číst, psát a počítat.
Slavnostní den byl hudebně doprovázen písněmi dětí z Vrchoslaváčku s hudebním doprovodem slečny Ludmily Rubanové, která děti doprovázela zpěvem a hraním na kytaru. Vše zaštiťovala paní Eva Marečková, která je školnicí na škole a i nadále nám bude vydávat obědy.

Ve školním roce 2020/2021 bude docházet na výuku celkem 25 žáků.
Třídní učitelkou I. třídy (1., 2. a 3. ročník) je paní Mgr. Petra Klusalová, třídní učitelkou II. třídy
(4. a 5. ročník) je paní Mgr. Lenka Štarhová. Paní učitelkou v obou třídách pak paní Mgr. Jana
Zapletalová.
Po vyučování mají žáci možnost i nadále navštěvovat školní družinu, kterou vede paní vychovatelka Iva Baláková.
Po skončení slavnostního zahájení nového školního roku se prvňáčci přesunuli se svými rodiči, paní učitelkou, paní ředitelkou a panem starostou do budovy školy. Zde se seznámili s prostředím své nové třídy a dostali balíček školních pomůcek. Dále pak obdrželi krabičku na svačinu
od MAS Hanácký venkov, z. s..
Děkuji všem pedagogům, pracovníkům školy a pracovníkům obce i obci za pomoc a organizaci 1. září a financování šerp pro prvňáčky.
Na závěr bych všem žákům, jejich rodičům i pedagogům chtěla popřát krásný a úspěšný školní rok. Prožijte jej ve zdraví, radosti a pohodě. A pokud přijdou nějaké starosti, tak ať se nám je
společně podaří brzy vyřešit a opět máme úsměv ve tváři.

Občasník obce Vrchoslavice
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Pár slov o mně
Jsem rodačka z Němčic nad Hanou. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogiku. O několik let později jsem
si ještě dodělala závěrečnou zkoušku z etopedie. Po škole jsem zůstala učit v Brně. Nejdříve to
byla ZŠ Merhautova, kde jsem přes 8 let učila jako třídní učitelka (speciální pedagog) na prvním
stupni v dyslektických třídách žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Poté jsem nastoupila
na ZŠ Čejkovická jako třídní učitelka v běžné třídě prvního stupně. Na obou školách jsem dělala
i školního metodika prevence. Poslední tři roky před mateřskou dovolenou jsem působila jako
speciální pedagog v Pedagogicko-psychologické poradně Brno na pobočce Kohoutova. Minulý
školní rok jsem pracovala jako speciální pedagog v ZŠ Němčice nad Hanou.
S dětmi pracuji přes 18 let. Již na vysoké škole jsem vedla příměstské tábory a dělala asistentku pedagoga. Být ředitelkou vaší - naší malotřídní školy je pro mě v oblasti školství osobní
výzvou.
Mým cílem je poskytovat kvalitní základní a předškolní vzdělávání v klidném, bezpečném
a příjemném prostředí školy. Chci pozvednout jméno školy v okolí a zajistit její stabilitu. Mám
zájem, aby žáci chodili do školy rádi a beze strachu, aby je výuka bavila a naučili se slušnému
chování. Žáci si díky škole odnesou do života spoustu pozitivních zkušeností, schopností a dovedností a bez potíží a s úsměvem se začlení do dalšího ročníku na jiné škole.
Mgr. Petra Klusalová, ředitelka školy

Překvapení pro milovníky knih
Je jich čím dál víc. Někdy stojí samostatně, jindy jsou součástí autobusových zastávek, nemocničních chodeb či vestibulů vlakových nádraží. Mnohdy jsou na poštách a své místo si získávají i na chodbách škol. O čem je řeč ? No přece o knihobudkách.
I v naší obci se knihobudky na některých zastávkách brzy objeví. První je již ve finální fázi.
Stačí jen pár úprav a na zastávce naproti školy si budete moci knížku zapůjčit. Můžete si ji
nechat, nebo ji vyměnit za jinou.
A kde se knížky do naší knihobudky vzaly? Je to prosté. Při jarním vyřazování knih z knihovny.
Většinu těchto knih máme v knihovně dvakrát a doufám, že Vám některá z nich udělá radost
nebo zkrátí cestu. Z vlastní zkušenosti vím, že i v knihobudce lze najít poklad, který není k sehnání
ani v antikvariátech.
Přeji Vám příjemné cestování s knihou.
Naďa Páclová, knihovnice

Dobrý sluha, ale zlý pán
Že je voda dobrý sluha ale zlý pán dokázaly dešťové srážky v pondělí 20. července 2020
třeba v Tištíně, Nezamyslicích, Pavlovicích ale
i u nás ve Vrchoslavicích. V naší obci sice napršelo
jen necelých 40 mm srážek, ale velká voda k nám
přišla od Pavlovic.
Rozvodněná Pavlůvka zaplavila fotbalové
hřiště, zahrady na čtvrtích a pole za cyklostez12
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kou. K záplavové vlně přispělo i protržení bobří hráze u rybníka Lopaťák, která zadržovala zhruba
tři metry vody. Jakmile se hráz protrhla, větve a menší klády ucpaly všechny propustě na Pavlůvce.
Potok a vedle něho vedoucí komunikace se staly jedním velkým řečištěm.
S vodou se rvali především naši hasiči. Nejdříve čerpali vodu v domě čp. 35 a den na to čistili v Rybníkách víceúčelovou komunikaci od nánosů bahna z rozvodněné Pavlůvky. Když už jsme
u jejich letních zásahů, nesmíme opomenout poděkovat i za zásah u havárie plynu na Parganě
(nabouraný Hlavní uzávěr plynu) 8. července.
Letošní velká voda naštěstí nezpůsobila žádné újmy na obytných domech a jak rychle přišla,
tak rychle odešla. Jen okolo cyklostezky se jí nějak zalíbilo a způsobila problémy při sklizni pšenice.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková

Poslechněte si hlášení místního rozhlasu
Že ve Vrchoslavicích máme nový, moderní, bezdrátový rozhlas, to si už někteří občané všimli.
Dokonce i to, že v noci na hlásičích svítí červená kontrolka, což znamená, že je rozhlas nabíjen a to je v pořádku. V úterý 1.září jste
mohli slyšet, jak se v novém rozhlase
loučí s naší školou, za celý svůj ročník,
loňští páťáci Domča a Kuba. Natáčení
jim náramně šlo a taky se u toho pobavili.
Rozhlas pořízen v rámci digitálního
protipovodňového plánu, za přispění dotace od OPŽP. Celková způsobilé výdaje činily 1.429.534Kč, dotace
1.000.673 Kč.
Rozhlas má více hlásících míst tak,
aby hlášením pokryl rovnoměrně celou
obec. Pokud byste v místě bydliště měli
problém se slyšitelností, obraťte se na
obecní úřad a při první revizi se hlásicí
místo prověří, popř. hlasově upraví.
Občasník obce Vrchoslavice
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Možná Vás napadá, kam s ním? S kým? No přese se starým rozhlasem. Pokud něco funguje,
je škoda to likvidovat. A tak náš původní rozhlas za zůstatkovou cenu odkoupila obec Mořice.
Přejeme našim sousedům, aby jim ještě dlouhá léta sloužil.
Po starém rozhlase zůstaly na sloupech i staré hlásiče. Ty budou postupně demontovány
a odevzdány do sběrnách surovin. Výtěžkem přispějeme na ozdravný pobyt malému Kubíčkovi
Svačinovi.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková

Skládku v našem potoku nedopustíme
Určitě to nebyl nikdo od nás, ale odvahu musel mít pořádnou. Odvahu k čemu? Naložit
přívěs, možná 2-3 dvoukoláky nepořádkem, jet po veřejné cestě kde můžete kdykoli kohokoli
potkat a pak do potoka vysypat: koberec, rozbité skříňky z kuchyňské linky, pytle s oblečením,
polystyrenové plotny, koloběžku, plastový nákupní košík, batoh, kanystry od oleje a dokonce
tři televize.
Výskyt nepořádku v potoku nahlásil dopoledne 18.8. na obecním úřadě uvědomělý občan
venčící v Rybníkách psa. Že toho bude ale takové množství, to nikoho nenapadlo.
Když šel odpoledne Jarek Loučka se svou ženou, synem a Viktorem Smékalem hledat poklady s detektorem kovů, daleko nedošli. Jakmile uviděli tu skládku v Pavlůvce, dali se do práce
a všechno co tam nepatří vytahali na břeh.
Druhý den obecní pracovníci hromadu zlikvidovali. Samozřejmě na náklady obce.
Poděkování patří všem všímavým lidem i těm, kterým není lhostejné jak to okolo nás vypadá, a věnují svůj čas pro dobrou věc.
Nezbývá než věřit, že už se v našem katastru žádný odvážlivec nevyskytne.
Adéla Palíšková, místostarostka
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TJ Sokol Vrchoslavice
Dne 23.8.2020 se žák 1. třídy naší základní školy Michal Svačina zúčastnil, za TJ Sokol Vrchoslavice, Mistrovství ČR v překážkových sportech OCR v Klatovech, kde obsadil 2. místo
v kategorii chlapci 4-7let. Gratulujeme!
Nový cvičební rok zahajujeme dne 25.9.2020 od 16 hod akcí „Sokol spolu v pohybu“. Akce
se uskuteční buď na farské zahradě nebo v Sokolovně. Pro děti budou připraveny různé soutěže a radovánky.
Další plánovanou akcí je pětiboj v nové hale v Olšanech, kde budou mezi sebou soutěžit
děti, ale i dospěláci z Přerova, Zábřehu, Olomouce a Prostějova. Děti měly natrénováno již na
vánoční pětiboj, ale je potřeba i nadále trénovat, aby nás bylo co nejvíc a abychom se dobře
umístili. Všichni účastníci musí umět šplhat.
Rozpis cvičení v sokolovně:
Pondělí
18h
cvičení na míčích s Broňou (od října)
19h
cvičení s Jitkou
Čtvrtek
16,30h jóga pro děti (od října)
Pátek
16h
cvičení předškoláci (od října)
17h
gymnastika (od října)
18h
cvičení na míčích s Broňou (od října)
Na všechny cvičící se těší Broňa Žáčková, cvičitelka

TJ Sokol 1946
1.B skupina „A“PODZIM 2020
DATUM
8.8. SOBOTA
SOKOL ÚJEZDEC
16.8. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
22.8. SOBOTA SOKOL KLENOVICE
30.8. NEDĚLE SOKOL JEZERNICE
6.9. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
13.9. NEDĚLE
SK RADSLAVICE
20.9. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
27.9. NEDĚLE SOKOL KOVALOVICE
4.10. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
11.10. NEDĚLE
SOKOL V PIVÍNĚ
18.10. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
25.10. NEDĚLE
FK TROUBKY
1.11. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
8.11. NEDĚLE
VRCHOSLAVICE
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UTKÁNÍ
VRCHOSLAVICE
SOKOL ÚSTÍ „B“
VRCHOSLAVICE
VRCHOSLAVICE
SOKOL MOSTKOVICE
VRCHOSLAVICE
SOKOL TOVAČOV
VRCHOSLAVICE
FC ŽELÁTOVICE „B“
VRCHOSLAVICE
SOKOL OTASLAVICE
VRCHOSLAVICE
- SOKOL HORNÍ MOŠTĚNICE
SOKOL ÚJEZDEC

ZAČÁTEK
17:00
17:00
16:30
10:00
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00
14:00

VÝSLEDEK
3:1
4:1
4:3p
1:2
4:2
3:1
2:3
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Změny ve Vrchonetu
Dne 6.9.2020 se na Zamlýní konala mimořádná členská schůze Vrchonetu. Na programu byla
rezignace členů rady spolku: Kamila Hrtúse a Miroslava Hrabčíka. Současně se Tomáš Zmeškal
vzdal funkce v kontrolním výboru spolku a Jan Zimen s vzdal funkce předsedy spolku.
Byl podán návrh na nové členy rady spolku Vrchonet, z.s. ve složení: Tomáš Zmeškal, Alena
Kolářová a Jan Zimen. Tito byli jednomyslně přítomnými schváleni,
Do kontrolní komise byl navržen a poté i zvolen dlouholetý člen spolku Martin Lýsek.
Přítomní členové se shodli na termínu další mimořádné členské schůze v prvním kole na
20.9.2020 v 17:45 na Zamlýní ve Vrchoslavicích.
V případě, že se v prvním kole nesejde nadpoloviční většina členů spolku, tak termín druhého kola je 20.9.2020 od 18:00 na Zamlýní ve Vrchoslavicích.Kde se bude projednávat změna
členského příspěvku a úprava finančního řádu.
Ze zápisu Jana Zimena vypsala Adéla Palíšková

Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
doufáme, že jste si o prázdninách hlavně odpočinuli a také využili dočasného (?) rozvolnění
pravidel, které nám umožnilo scházet se, jak ve vnitřních, tak ve venkovních prostorách. V červnu již tradičně proběhla slavnost Božího Těla s liturgickým průvodem ke čtyřem oltářům umístěných na návsi. Využít jsme mohli také farskou zahradu pro pořádání několika prázdninových
úterků, které si děti užily. Děti se také mohly zúčastnit farního tábora.
A co nás čeká na podzim? Kromě běžné údržby kostela proběhne čištění okapů kostela z plošiny. Rádi bychom Vás srdečně pozvali na hodovou mši svatou s tradičním žehnáním úrody, která
bude sloužena v neděli 27.9.2020 v 10,30 hod. K podzimu také neodmyslitelně patří svátek všech
svatých a svátek všech zemřelých, tzv. „dušičky“. Nezapomínejme proto s tichou modlitbou
vzpomenout na ty, kteří již opustili tento svět.
Přejeme Vám, abyste si naplno užili kouzlo podzimu a hezkého počasí a do dalšího období
mnoho zdraví a pokoje.
Za farníky: Alena Kolářová
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Letní úterky pro děti už po šesté
Pestrá nabídka programu na úterní odpoledne čekala i letos naše nejmladší. V tomto roce
většinu úterků připravovaly za podpory obce
naše spolky. Tady je malé letní ohlédnutí.
Retro úterý - 7.7. Římskokatolická farnost
Skákání přes švihadlo, přes gumu, školka
s míčem, střelba ze vzduchovky ale i hra na babu
nebo opékání špekáčků. Tak si hrály generace
před námi a světe div se, dnešní děti se taky díky
Evě Marečkové s jejímu týmu báječně bavily.
Co všechno jste nevěděli o Sokolu- 14.7.
TJ Sokol
Sokolská uniforma, znak, historie cvičení – to
dětem představila Iva Baláková. Pak je čekalo náčiní, ale taky soutěže, hry a spousta zábavy nejen
v sokolovně a před ní, ale taky na farské zahradě
s rodinou Csarovou a Broňou Žáčkovou.
Branný závod aneb jak to bylo na konci
II.světové války – 21.7. farnost
Prohlídkou válečného krytu na místní faře,
tradiční disciplíny si vzali na starost naši senioři
– hod na cíl, první pomoc, poznávání státních
symbolů nebo topografické značky. Nejsilnější
zážitek byla návštěva uniformovaného vojáka,
člena KVH Dukla Prostějov Zdeňka Bezrouka
a ukázka dobových zbraní.
Výprava za telátky – 28.7. Římskokatolická farnost
Povídání o zvířatech, ukázka krmení, dojení, ale taky výroba ovocného koktejlu, soutěže,
malování nebo znalostní kvíz, to vše s Romanem
Palátem.
Jogohrátky – 4.8. TJ Sokol
Zklidnění přineslo odpoledne plné zajímavých her a cvičení s prvky jógy. Dechová cvičení, protažení a to vše zábavnou formou s Jitkou
Svozílkovou.
Občasník obce Vrchoslavice
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Vrchoslavice ve středověku – 18.8. Aqua Fortis
Meče, brnění, středověká bitva, ale taky lovení rybiček, jízda na koníkovi, házení na cíl, střelba z kuše a další atrakce. To vše pro děti připravila
skupina historického šermu Aqua Fortis. Na čtyři
desítky dětí se přišly na farskou zahradu pobavit
a zasoutěžit si. Za své výkony si odnášely účastnické
diplomy.
Poslední prázdninová výprava – 25.8.
Letošní poslední výprava s Jarkou Kvasničkovou zamířila do Mořic na Mokroš. Tam děti čekalo
hledání vlastního plyšového pokladu podle pexesové kartičky. Našli všichni!
Za všechny organizátory Adéla Palíšková

Prázdninové školkování ve Vrchoslavicích
Letos mohly děti navštěvovat Mateřskou školu ve Vrchoslavicích i o prázdninách a to hned ve
dvou týdnech plných zábavy a prázdninové pohody formou Prázdninového školkování.
V týdnu od 13.7. 2020 se hned jedenáct dětí zúčastnilo dobrodružného putování po celém světě, kde je doprovázel zcestovalý Dráček Mráček. Z dětí se staly neohrožení dobrodruzi, kteří cestovali nejen po Evropě, ale i jinde po
světě. Dokonce každé z dětí objevilo
v Oceánii svůj vlastní ostrov, v Asii
jsme si zahráli v divadle tradiční
pohádku O Králi a myších, a v Africe
jsme si lidové domorodé tance.
V následujícím týdnu k dětem
přicestoval Tučňák Eda, který pochází až z daleké Antarktidy. A jelikož je
v Antarktidě pořád zima chudák
Eda vůbec nevěděl, co je to léto.
Děti tedy stanuly před velmi těžkým
úkolem a to naučit Edu, co je to léto.
A protože se Eda učil opravdu rych18
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le, tak i on stihl naučit děti něco z toho, co se na svých cestách dozvěděl. Ukázal dětem svět v podmořských hlubinách, vyprávěl jim o pirátech, a na závěr spolu zažili tučňáčí olympiádu.
V obou týdnech dětem vařily Daniela Bosáková a Broňa Žáčková, jejichž domácí a s láskou vařené pochoutky si děti nemohly vynachválit a to od rajské omáčky až po žemlovku. Celou dobu se
dětem věnovaly Barbora Bašková, Dorota Bašková, Lenka Štarhová a Bohuslava Fréharová.
Bohuslava Fréharová

Vrchoslavské promítání
V některých obcích mají letní kino. Obec se ve spolupráci s knihovnou rozhodla uspořádat si
svoje letní kino a tak jsme si i ve Vrchoslavicích po dva srpnové večery promítali. V deštivém roce
s enormním počtem komárů jsme na to nešli od lesa, ale prakticky.
Sokolovna poskytla zázemí bez dotěrného hmyzu a v suchu.
Na prvním vrchoslavském promítání mohli návštěvníci shlédnout dokument o účasti naší obce
v soutěži Vesnice roku 2019. Jako další film si diváci odhlasovali promítání Filmové kroniky z let 19671969. Protože se nám ještě nechtělo jí domů, následoval bonus. Film z roku 1979, oceněný jak na
filmovém festivalu v Gottwaldově, tak na mezinárodním festivalu v Karlových Varech, „Hanáckó rovinó“. Z pohledu dnešních technologií se zdá až neskutečné, jak mohla skupina nadšenců natočit
v amatérských podmínkách film, který i po tolika letech působí tak profesionálně.
Druhé Vrchoslavské promítání nás přeneslo do minulého září na Sjezdu rodáků, občanů a přátel
obce Vrchoslavice 2019. Následovala filmová kronika a taky film, jak si Vrchoslavice připomněly 100
let od vzniku republiky.
Po oba čtvrteční večery nechybělo malé občerstvení a dobrá nálada.
Dušan Svozílek, Adéla Palíšková a Naďa Páclová
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OHLÉDNUTÍ
Farní detektivní tábor
Milí vrchoslavští čtenáři,
co by to bylo za prázdniny bez letních táborů? K mému dětství vždy neodmyslitelně patřily. Proto jsem moc ráda, že vám teď mohu říci, že i navzdory dnešní nejisté době se náš farní tábor konal.
Díky patří také naší obci za finanční příspěvek na jeho uskutečnění.
Zájem byl letos nebývale velký. Akce byla určena pro děti z farností v našem okolí. Kromě obětavých vedoucích se dětem každý den věnoval také náš otec Strogan. Zázemím nám byla fara v nedalekých Pačlavicích.
Co se na táboře dělo Vám popíší tábornice Mája Kumžáková a Lucinka a Bětuška Rubanovy:
„Letošní rok jsme byli malí detektivové, kteří pomáhají Sherlocku Holmesovi vyřešit případ ztraceného francouzského prince Luise de Bourbona.
Za celý tábor jsme procestovali čtyři země, abychom se nakonec dostali do Mexika, kam prince prohnaný Don Pedro unesl. První země kterou jsme navštívili byla Malajsie, kde jsme se seznámili s proslulým
pirátem moří Sandokanem. Druhou zemí byly Spojené státy americké, kde jsme pomáhali Vinnetouovi
a Oldu Shatterhandovi. Další zemí bylo Japonsko. Zde jsme se museli stát samuraji, abychom se dostali
k císaři. Čtvrtou zemí byla Afrika, kde nám zlý náčelník zajal kapitány týmu.
Celé pátrání byl boj s časem, protože kdybychom do soboty neuspěli, rozpoutala by se válka mezi Anglií a Francií. Princezna Elizabeth byla naší věrnou společníci při hledání jejího zmizelého snoubence a její
hlášky nás vždy spolehlivě rozesmály. Prince jsme naštěstí osvobodili a Pedra poslali za mříže. A nakonec
k našemu nesmírnému zklamání princ odjel zotavovat se do lázní, takže se svatba nekonala. Tak snad
nám příští rok ukážou aspoň ze svatby fotky.
Tábor se nám moc líbil a hodně jsem si ho užily.“
Ráda bych poděkovala Pánu Bohu, že se tábor vůbec mohl uskutečnit a že nás celý týden provázela jeho ochranná ruka. A velké díky patří také všem vedoucím i dětem. Věřím, že nejpozději za rok
se zase na táboře shledáme!
Liduška Rubanová, hlavní vedoucí

Obecní výlet směřoval do Milotic
Pohádky Za humny je
drak, Žabí princ, kastelán Evžen Boček, zahradnictví, kostýmové prohlídky, zápůjčky
kostýmů, kavárna nebo zámecká konírna. Každý má
Milotice spojeny s něčím jiným a všichni si přišli na své.
Do Milotic jsme se vydali
11. srpna a kromě státního
zámku jsme se podívali i na
náměstí v Hodoníně a zoologické zahrady tamtéž.
Jaroslava Kvasničková
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OHLÉDNUTÍ
Letní příměstský tábor
Příměstského tábora, který poslední srpnový
týden připravilo Středisko volného času ORION
Němčice nad Hanou, se zúčastnilo 15dětí, převážně z Vrchoslavic.
A co tam zažily? Zlý černokněžník Krupohlav
toužil převzít nadvládu nad Vrchoslavicemi.
Avšak mladá parta odvážných a nebojácných dětí ho, díky lásce a odhodlání, porazila.
Boj mezi zlem a dobrem trval týden. Zažili
jsme překrásné chvíle naplněné dětským smíchem a radostí. Na konci tábora se děti s Krupohlavem setkaly. To nejvzácnější kouzlo, kterým
ho přemohly, nebyl kouzelný lektvar , ani zaklínadlo, ale jejich upřímné přátelství. Příměstský tábor ve Vrchoslavicích pro děti připravily:
Barbora Bašková, Veronika Domanská a Dorota
Bašková.
Za organizační tým: Barbora Bašková
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OHLÉDNUTÍ
Brigáda v zahradě MŠ
Když už se práce na novém dětském hřišti v zahradě mateřské školy chýlily ke konci, bylo
třeba pohrabat terén a zaset trávu. Proto jsme svolali na 17.8. brigádu. Sešli se nejen rodiče, ale
k dílu přiložily i děti.
Na tomto místě je třeba poděkovat také SV servisní, s.r.o. Prostějov za bezplatné zapůjčení
vibračního válce na úpravu terénní vlny. Ta bude dětem sloužit nejen v létě, ale pokud napadne
sníh i v zimě.
Adéla Palíšková

Poslední prázdninový táborák
I letos si poslední
prázdninovou akci zvali na starost naši myslivci. Výtečný srnčí i kančí
guláš šel na obyt, děti
dostaly na opečení
špekáček a na závěr zahrála kapela Sem-Tam.
Adéla Palíšková
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OHLÉDNUTÍ
Kola letos nově u sokolovny
I tento rok druhou zářijou sobotu vyjely stovky cyklistů na projížďku 17 obcemi našeho mikroregionu na akci Na bicyklech Němčickem. Kola všech velikostí s cyklisty různého věku dorazila i k nám
do Vrchoslavic. První účastník přijel z Mořic.
Nápad, přesunout kontrolní stanoviště k sokolovně si pochvalovali jak účastníci akce, tak organizátoři. V sále sokolovny bylo možné shlédnout výstavu pohlednic ze sbírky Františka Riegla z Kojetína. K občerstvení nechyběla škvarková pomazánka, rohlíky s nutellou, kyselé okurky, nebo i káva.
Kromě kol k nám zavítala
i pojízdní občerstvovací stanice
z Pivína, která projela taky všemi
obcemi. Akci pozdravil i předseda SMS ČR Stanislav Polčák.
Když se po 15 h spočítaly čárky, kterými organizátoři monitorovali počet projíždějících, musel
Tomáš Cäsar na zapůjčeném kole
projet přes náves, abychom se
poslední napsanou čárkou dostali na krásné číslo 700 účastníků.
Adéla Palíšková

Voda v zahradě
Na letošním 27. ročníku výtvarné soutěže pro děti a mládež vyhlášeném Českým zahrádkářským svazem se sešlo 2500 prací. Jako téma pro letošní rok pořadatelé zvolili „Voda v zahradě“.
Okresní kolo, do kterého se přihlásilo 25 školských zařízení, zaslání 328 výtvarných prací, proběhlo už v březnu v prostorách ÚS ČZS na Daliborce.
Vítězkou v kategorii „Mateřské školy - kresba a malba“ se stala Emmička Vlčová z Vrchoslavic.
V rámci celostátního kola
se její práce umístila na
velice pěkném osmém
místě.
Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj
a Ministerstvo zemědělství ČR věnovalo oceněným, dětem diplomy
a věcné ceny. Ty jim byly
předány na slavnostním
vyhlašování v prostorách
prostějovské radnice.
Adéla Palíšková
Občasník obce Vrchoslavice
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OBECNÍ OKÉNKO
OHLÉDNUTÍ
Jak to všechno začalo
Přestože zahrada naší mateřské školy a její prvky byly stále funkční, trávník a zeleň udržované, hračky pravidelně doplňované, bylo na první pohled jasné, že už by si po téměř pětačtyřiceti
letech zasloužila renovaci.
Proto vedení obce oslovilo v roce 2019 učitelky mateřské školy, aby sestavily seznam prvků,
které na zahradě chybí. Výsledkem byl dokonalý nákres celého venkovního prostranství s určením priorit podle potřeb dětí. Jako jednu z nejdůležitějších prvků, které dětem chybí označily pedagogické pracovnice prostor pro výuku základů pravidel jízdy na odrážedle, koloběžce, tříkolce
či kole. Proto se jedním z dominantních prvků projektu nového vzhledu zahrady stalo dopravní
hřiště.
Během zpracování projektu jsme se snažili směrovat projekt do takové podoby, aby byla zachovaná vzrostlá zeleň, prostor pro hry před budovou MŠ, i výběr prvků pedagožkami MŠ.
Akce byla zahájena dne 27.července, po skončení prázdninového školkování. Díky pomoci
občanů se 17. srpna podařilo dorovnat terén a oset většina ploch trávou. Na brigádu přišli převážně rodiče a bylo potěšující, že ruku k dílu přiložily i naši nejmladší. Jako poslední přišlo na řadu
dopravní hřiště: povrch vodorovné značení i svislé značky.
Věříme, že nová podoba hřiště bude pro naše děti přínosem a že bude opět sloužit mnoha
generacím.
Jak se vše povedlo se můžete přijít přesvědčit ve čtvrtek 24. 9. 2020 v 16 hodin, kdy proběhne
slavnostní otevření nového hřiště v zahradě mateřské školy. Na programu bude kromě vystoupení žáků naší ZŠ, slavnostní zasázení stromu Catalpa Nana ke kruhové lavičce a děti si můžou
užít skákací hrad.
Srdečně zveme nejen děti, rodiče, ale všechny naše občany.
Dušan Svozílek a Adéla Palíšková
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OHLÉDNUTÍ

Branný závod

Farní tábor
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OHLÉDNUTÍ

Vrchoslavice ve středověku

Výprava za telátky

Zkoušky dechovky v sokolovně

Tomáš Svoboda Cyrda racing team

Pochod dechovky 26. 6.
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PŘIPRAVUJE SE
Divadelní podzim
Obec Vrchoslavice ve spolupráci s TJ Sokol připravuje dvě divadelní představení v sokolovně:
V neděli 25. 10. se můžete těšit na komedii souboru z Kojetína „Bordel na ministerstvu“. Děti si
přijdou na své v neděli 22.11. kdy premiéru své další pohádky představí dětští ochotníci z Pivína.
Adéla Palíšková

Další plánované akce
24.10.

Uzávěrka soutěže o nejhezčí podzimní výzdobu obydlí, soutěž bude opět vyhodnocena na akci Strašidlení

27.10.

Strašidlení, tentokrát start i cíl na Zamlýní, více již brzo na plakátech

29.11.

Slavnostní rozsvěcení stromečku

22.12.

Zpívání u stromečku

Z REDAKCE

Provozní doba lékárny Medica Němčice nad Hanou
pondělí – čtvrtek

8:00-12:00

12:30 – 16:00

pátek

8:00-12:00

12:30 – 15:00

sobota

8:00-11:00
Dle nařízení vlády vstup do lékárny pouze s rouškou.
Provozní doba se může podle aktuální situace měnit.
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Z REDAKCE
Stalo se před 45 lety
Postupně zvyšující se zaměstnanost žen přinesla v minulém století potřebu zřizování zařízení
pro umístění předškolních dětí. A tak v období od 1.5. do 31.8. 1947 vznikl první žňový útulek
pro děti matek zaměstnaných v zemědělství. Byl umístěn na radnici. V roce 1948 bylo do útulku
umístěno již 16 dětí. V roce 1949 byl žňový útulek přemístěn do junácké chaty která se nacházela
v místech, kde je nyní výsadba zeleně u požární nádrže, směrem na Mořice u cyklostezky. Útulek
navštěvovalo 22-32 dětí. Změna názvu na zemědělský útulek přišla v roce 1953. O dva roky později do útulku docházelo 40 dětí. Provozovaný byl od dubna do října.
1. září 1958 byla v junácké chatě zřízena Mateřská škola s pedagogickým vedením a celoročním provozem. Později se MŠ přesunula na radnici a nakonec do přísálí sokolovny. Do školky
bylo přihlášeno 35 dětí, ne všichni přihlášení však mohli pro nedostatek místa denně docházet.
V roce 1960 školka dostala zařízení do kuchyně a elektrický sporák. Byla oplocena část stráně pod
panským dvorem (Čerťák, dnes lukostřelecký areál) svažující se na sever k Pavlůvce, pro účely
školkové zahrady.
17.srpna 1975 byla slavnostně otevřena
nová budova mateřské školy na Parganě.
Jako první na okrese byla vytápěna elektricky. Součástí oslav byla prohlídka školky, pohoštění v přísálí sokolovny a průvod občanů
za doprovodu Hanácké hudby z Mořic na Zámlyní do Dlouhé Vsi. Slavnostního otevření
MŠ se zúčastnilo 225 hostů a v průvodu prošlo obcí 530 lidí.
Z kroniky vypsala a upravila Adéla Palíšková

Víte, že…
-

-

-

-
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Na přelomu května a června proběhla anketa zjišťující zájem o nové kompostéry do domácností. Zájem o kompostéry a požadavek na jejich počty obec předala MAS Hanácký
venkov a projekt dále pokračuje.
V červenci proběhl konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Vrchoslavice. Osmičlenná konkurzní komise, složená ze zástupců školského odboru Krajského úřadu Olomouc, zástupců České školní inspekce, zástupců školské rady a zřizovatele doporučila starostovi jmenovat do funkce
Mgr. Petru Klusalovou. Přestože byla jedinou uchazečkou, byla odborníky ze školství označena za vysoce kvalitní uchazečku.
Obecní ohrada pro ovečky byla letos pronajata soukromé osobě. Bohužel ovečkám se
v ohradě moc nedařilo, dokonce došlo k úhynu a po pár týdnech je majitel musel odvezt.
Materiál z kterého byla skluzavka před obchodem už měl svá nejlepší léta za sebou. Po
několika opravách došel na čas na její výměnu. A tak si před obchodem můžou děti zase
pohrát na skluzavce. Děkujeme za trpělivost během doby, než byla nainstalovaná.
Na návsi byla umístěna poštovní schránka. K přemístění došlo na žádost České pošty, aby
bylo možné vybírat poštu bezpečným způsoben neohrožujícím silniční provoz. Po dohodě
s obcí se našlo řešení v umístění na návsi.
Občasník obce Vrchoslavice

Cyklisté u sokolovny

Vypouštění Lopaťáku
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Hřiště v mateřské škole - duben 2020
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