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Slovo starosty
Vážení čtenáři našeho zpravodaje
Blíží se nám konec tak trochu jiného roku. Roku, který byl ve znamení obav z šíření infekční nemoci Covid 19, vládních opatření a nejistoty, co nás v nejbližších dnech čeká. Věřím, že
ve chvíli, kdy budete číst tento příspěvek, budeme mít za sebou druhou vlnu onemocnění
a budeme se všichni těšit a chystat na Vánoční svátky. I když byl letošní rok jiný, tak stejně
jako v minulých letech je dobré si na závěr udělat malé zhodnocení.
Ohlédnutí za uplynulým rokem
Přes všechna omezení jsme na obci nezaháleli a práce bylo daleko více. Od zajištění potřebných věcí plynoucích z vládních nařízení (roušky, desinfekce pro školu a veřejné prostory, zajišťování nákupů a léků potřebným, pomoc dobrovolníků v prodejně Hruška, zodpovídání dotazů občanům, dodávky roušek seniorům, dětem, potřebným v obchodě).
Chod obce ani nouzový stav nemohl zastavit. Zaměstnanci sekali trávníky, udržovali zeleň, opravili dřevěné části laviček, zajišťovali běžný úklid obce, vyvážení kontejnerů s bio
odpadem, údržbu obecních budov atd.
V neposlední řadě jsme se pustili do investičních akcí, ať už hřiště v MŠ, ulice Žabák nebo
zahájení opravy kříže na Polovicích. V roce 2020 jsme aktivně řešili 18 dotačních projektů.
Některé jsme započali již v roce 2019, jiné budou ukončeny až v roce 2021, ale během roku
bylo nutné se jim aktivně věnovat. O mnohých jste se dočetli v předchozích dvou číslech
Obecního zpravodaje.
Kulturní, společenské a sportovní akce
Letošní rok byl jiný. Přes dvakrát vyhlášen nouzový stav, je dobré si připomenout akce,
které se povedly. Setkání na Lopaťáku, zimní výprava za telátky, dětský karneval, obecní
i hasičský ples, pohádkový labyrint, vzpomínková akce na konec II. světové války, vítání občánků na Zamlýní, mše u kapličky v Dlouhé Vsi, slavnostní konec školního roku, prázdninové
školkování, tradiční úterky pro děti, letní promítání, obecní výlet, poslední táborák u myslivny, slavnostní pasování prvňáčků, na bicyklech Němčickem, slavnostní otevření hřiště v MŠ,
hodový víkend, soutěž o nejhezčí podzimní výzdobu obydlí, nedělní rozhlasová hlášení pro
radost, rozhlasové rozsvěcení obecních stromků a když píšu tyto řádky si moc přeji, aby se
opatření rozvolnila a my měli možnost potkat se 22.12. u zpívání u stromečku.
Výsadba
Největší letošní výsadbou byla II. etapa výsadby v Hliníku. V minulém zpravodaji jsem Vás
zval na brigádu. Ta musela být bohužel z důvodu vládních nařízení na poslední chvíli zrušena. Přesto jsme stromy vysadili. Za dodržení všech předepsaných opatření bylo v sobotu
24. 10. 2020 vysazeno v prostorách bývalého hliníku více než 100 stromů a okolo 200 keřů.
Ke stromům a na oplocenky bylo instalováno více jak 400 kůlů. Každý stromek má ochranu,
keře jsou v oplocenkách a ke všem sazenicím je nasypána štěpka.
O něco menší výsadba probíhala na podzim v intravilánu obce. Hned při vjezdu od Stříbrnic jsou doplněny za zahradami lípy, podél cesty na Vitčice se doplnily ořešáky a u křížku
na Polovicích jsou nově zasazeny 2 kaštany. Lípa byla doplněna také u vjezdu do obce ze
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směru od Němčic a u hospůdky Po lipou. U vjezdu do Dlouhé Vsi jsou nově vysazeny hrušky,
u bytovek za hřbitovem jsou po nemocných thújích vysazeny okrasné bíle kvetoucí jabloně. Dále bylo po obci doplněno a vysazeno více jak 150 růží. V neposlední řadě nám obec
zkrášlují macešky, karafiáty a hebe, které jsme dostali darem od rodiny Balejových. Více o výsadbě se dozvíte v samostatném článku.
Kříž Na polovicích
V minulém zpravodaji jste byli informováni o dokončeném novém základu a dlažbě okolo něj. Kamenná část kříže je odvezena do restaurátorské dílny a instalace opraveného kříže
proběhne až na jaře roku 2021.
Hody
I přes to, že jsme letos do poslední chvíle nevěděli, zda a jak budeme moci hody oslavit,
probíhaly plány a přípravy na sto procent. A příprava se vyplatila. U Sokolovny byly již tradičně kolotoče, putovní výstava Má vlast cestami proměn, v sobotu klání o nejlepší hodový
guláš, na farské zahradě zábavné odpoledne pro celou rodinu. V neděli vše začalo Mši svatou
s žehnáním úrody, pokračování bylo výstavou pohlednic a výpěstků v Sokolovně, fotbalovým utkáním s Koválovicemi a závěrem bylo posezení v Hospůdce pod lípou s kapelou SEM
- TAM. Všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě a na průběhu hodového víkendu podíleli
patří obrovský dík. Především našim hasičům a rodině Cäsarové.
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Plány na rok 2020
Příští rok ovlivní snížení daňových příjmů obce. To ovlivní i množství akcí, které budeme
moci realizovat. Největší investiční akcí, kterou připravujeme na příští rok je „Rekonstrukce
místní komunikace Humna“. Nyní sbíráme stanoviska pro žádost o stavební povolení, abychom mohli podat žádost do výzvy vypsané Ministerstvem pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova a žádost na Olomoucký kraj na dotační titul Program obnovy venkova. Celkový projektovaný rozpočet akce je
6.092.340 Kč.
Dalším velkým projektem zůstává kompletní výměna VO, kdy stále řešíme žádost o stavební povolení.
U přípravy nové lokality pro bydlení jsme ve fázi dokončování studie, probíhá geologický
a hydrogeologický průzkum.
Odbahnění rybníku Lopaťák je také ve fázi čekání na stanoviska a vyjádření dotčených
orgánů. Nový dopravní automobil pro hasiče je ve výrobě, termín dodání je na jaře roku
2021.
Další žádost o dotaci, kterou chceme podat v průběhu příštího roku je pokračování v realizaci navržených opatření podle komplexních pozemkových úprav Vrchoslavice. Jednalo
by se o realizaci části LBK16 A Vrchoslavice (lokální biokoridor), což je pás okolo zpevněné
komunikace (bývalé letiště) od Rybníků směrem na silnici Mořice - Pavlovice. Obec Mořice již
má vyřízené dotace na navazují opatření, která jsou navržena v Komplexních pozemkových
úpravách (KPÚ) Mořic a budou je realizovat v příštích letech. Také obec Pavlovice bude žádat
o dotace na navazující opatření KPÚ v jejich katastru. Celkové předpokládané náklady jsou 2
057 000 Kč, celkové uznatelné náklady pro žádost o dotaci z OPŽP jsou 100%.
Pokud se nám podaří získat peníze, tak je v plánu každý rok pořídit na vjezd do obce
informativní radar s aktuální rychlostí a upozorněním řidiče na nutnost zpomalení. To jsou
největší plánované akce na příští rok.
Poděkování na závěr
Stejně jako každý rok chci závěrem příspěvku za obec Vrchoslavice poděkovat všem, kteří pomáhají obci s investičními, kulturními i společenskými projekty. Poděkování patří všem
lidem, kteří obci pomáhali s plněním opatření v souvislosti s Covid 19, se zajišťováním nákupů a dovozem léků, s dezinfekcí, s roznášením letáků a informováním občanů o změnách
a nových opatřeních a dalšími opatřeními. Přeji spoluobčanům, aby jim Vánoce kromě dárků,
přinesly rodinnou pohodu, štěstí, radost, pevné zdraví, a také abychom se brzo vrátili do normálu. A do nového roku vykročte tou správnou nohou a pozitivně naladěni v tom pravém
slova smyslu.
Všem čtenářům Obecního zpravodaje přeji klidné vánoční svátky, do roku 2021 pevné
zdraví a otevřené oči při tom, co nám nový rok přinese. Na nové věci, které přijdou se připravit nedá. Protože kdyby to šlo, tak by nepřišly věci nové. Víme-li ale, co nám v obci chybí,
kdo potřebuje pomoci a kam chceme obec směrovat, dokážeme se i v nové situaci rychle
zorientovat a přizpůsobit se jí, jak ukázal právě končící rok 2020.
Ing. Dušan Svozílek, starosta obce
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Poděkování občanům
V lednu jsme měli pocit, že nás čeká nejen hodně práce, akcí, ale i spousta nového. Nikdo z nás si nedokázal představit, že jeden malý, nebuněčný organismus, neschopný přežít
bez živé buňky, během pár týdnů zastaví republiku, ochromí ekonomiku Evropy i celého světa
a každému jednotlivci zasáhne do života. Že jeho existence ovlivní rozhodování našich představitelů tak, že bude vyhlášen nouzový stav ve kterém přijdeme o část svobodného rozhodování. První, co v novinách, televizi nebo na internetu budeme sledovat přestane být počasí,
život celebrit, TV program nebo sport, ale počty covid-19 pozitivních lidí a křivka růstu šíření
toho miniaturního viru. Že kromě vracení se pro klíče, mobil nebo peněženku se budeme, při
odchodu z domu, vracet ode dveří ještě pro roušku.
Přes dva vyhlášené nouzové stavy se život v obci nezastavil. Nyní přišel čas čekání na narození Ježíška, čas ticha, vůně punče, ale taky čas díků.
Začnu popořadě od jedničky. Tou je naše škola. Škola, školka a družina se v tomto roce
rozloučila s dlouholetou ředitelkou Ilonou Vašinovou. Za její dlouholetou práci, za všechny děti
v Vrchoslavic, které od prvních písmenek, přes násobilku až po souvětí vedla v jejich prvních
vzdělávacích krocích, jí závěrem roku ještě jednou děkujeme.
Za sebe, starostu Dušana Svozílka a všechny zastupitele obce chci poděkovat hospodářce Jarce Kvasničkové za trpělivost, pracovitost a pečlivost při vedení účetnictví obce, správní
agendy, výběru poplatků, výkaznictví, administrací dotací, přes vedení všech agend které má
obec za povinnost vést, až po zvládnutí obsluhy nového rozhlasu.
O veřejná prostranství, obecní budovy, strojové vybavení, vývoz kontejnerů s bio odpadem a drobné služby občanům se v každém počasí starají Robert Kypas, Martin Baček a sezónně Iveta Lukešová.
Velkým přínosem v péči o zeleň je v tomto roce hlavně paní Staňka Vránová, také její manžel, přes léto Vojta Zahradník a pomocníci, díky nimž se uskutečnila letošní podzimní výsadba:
chlapi Cäsarovi, Kája Šrámek, Terka Pecinová, Mirka Večerková, Vlasťa Palíšek, Evy Přikrylová
a Vaculíková, Honza Zimen s rodinou a Helena Zahradníková.
Společenský, kulturní a sportovní život, letos sice značně osekaný, ale stále velmi pestrý
nám v obci dobře a kvalitně zajišťují naše spolky. Velký dík patří hlavně představitelům hasičů, lukostřelců, myslivců, sokolů i fotbalistů, představitelům skupiny Aqua Fortis, farnosti a zahrádkářů. Naše obecní pekařky letos moc příležitostí neměly, ale ochota a nabídka pomoci
do Hanky Přikrylové, Liby Vaculíkové, Marie Kraváčkové, Věry Matouškové, Štěpánky Svačinové, Aleny Křepelkové, Zdeňky Palíškové, Marie Komínkové, Jany Kovaříkové, Evy Marečkové
i Moniky Obdržálkové si poděkování zaslouží. Vzpomeňme ještě palačinkářky, které smažily na
obecní ples, což se dnes zdá jako věčnost, ale bylo také letos!
Obec jako celek tvoří maličkosti. Např. upravená kaplička v Dlouhé Vsi (díky paní Kraváčkové a péči o květiny Zdeny Vagnerové), navštěvování jubilantů (díky Aleně Králíkové, Blance
Hubené, Nadě Páclové a nově Evě Vaculíkové), pořádek na hřbitově (díky Miroslavu Vozihnojovi), upravené prostranství u zastávky v Dlouhé Vsi (díky manželům Wacykovým), květinové
truhlíky na parkovišti na návsi (díky Petře Handlové), květinový záhon v Dlouhé Vsi (díky Míše
a Štěpánce Svačinovým), kvetoucí truhlíky u zastávek (díky Valče, Káje a Nadě Páclové), krásně
upravené předzahrádky a posekané trávníky (díky všem kterým na vzhledu obce záleží) anebo
Obecní zpravodaj (díky redakční radě a roznášce Martiny Fialkové).
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Obec kvete také proto, že dostala nemálo materiálu darem. Semínka slunečnice od Svačinů, cibuloviny od Martiny Bartoškové a Vlasty Řihoškové, keře od Dáši Cäsarové, stromky od
Jarka Smékala, chryzantémy a aksamitníky od Zdeňky Palíškové, letničky a trvalky od Staňky
Vránové, stromy a keře od školky Litenčice a květiny od Balejů. Kulturní akce v obci fungují
díky spolupráci s ORION SVČ Němčice, ZUŠ Němčice a naší ZŠ a MŠ.
To, že i během nouzového stavu, sousedé nabízeli nemocným či rodinám v karanténě pomoc s nákupy, je známkou toho, že žijeme na vesnici, kde máme k sobě, i přes zákazy vycházení, stále blízko. Vy všichni, kteří jste se k sousedské nebo dobrovolnické pomoci odhodlali, jste
své spoluobčany obdarovali. Pozorností, svým časem a láskou. Pomoc a poděkování jsou jako
nádech a výdech.
Všem občanům přeju klidné a požehnané svátky, do nového roku hlavně zdraví a stálý
úsměv na tváři.
Adéla Palíšková, místostarostka

Návrh rozpočtu 2021
Obec VRCHOSLAVICE

Příjmy celkem
par. polož. název
třída 1 Daňové příjmy
daň z příjmu FO ze záv. činnosti a funk.
1111
Požitků
1112 daň zpříjmu FO ze sam. Výděl. Činnosti
1113 Daň z příjmu FO z kapitál. Výnosů
1121 Daň zpříjmu právnických osob
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 odvody za odnětí zem. Půdy
Poplatek za likvidaci komunálního od1340
padu
1341 Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostrans1343
tví
1361 Správní poplatky
138x Odvod z loterií
1511 Daň z nemovitostí
Tř. 4 Dotace
4111 Dotace na volby + konpenzační bonus
Neinv. dotace v rámci souhrn. dotačního
4112
vztahu
4116 Neinv. dotace
4216 Investiční dotace
4xxx Dotace
6330
Fondy
Občasník obce Vrchoslavice

IČO: 288 942
Upravený
Schválený
Očekávané Návrh na rok
rozpočet
rozpočet 2020
plnění 2020
2021
k 25.11.2020
10 337 055 13 058 357 13 059 804 9 000 000
částka
částka
částka
8 817 555 8 215 364 8 215 364 7 217 555
2 000 000

1 800 000

1 800 000

800 000

45 000
170 000
1 700 000
50 000
4 000 000
0

40 000
165 000
1 200 000
118 180
4 000 000
39 629

40 000
165 000
1 200 000
118 180
4 000 000
39 629

30 000
190 000
1 120 000
100 000
4 125 000
0

280 000

280 000

280 000

280 000

6 555

6 555

6 555

6 555

1 000

1 000

1 000

1 000

5 000
60 000
500 000
486 000
0

5 000
60 000
500 000
3 652 780
808 500

5 000
60 000
500 000
3 632 780
808 500

5 000
60 000
500 000
1 043 905
0

130 000

140 600

140 600

145 500

30 000

120 000
1 483 980
773 700
326 000

100 000
1 483 980
773 700
326 000

0
547 405
25 000
326 000

0
326 000
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Upravený
Očekávané Návrh na rok
rozpočet
plnění 2020
2021
k 25.11.2020
991 500 1 110 660 1 110 660
696 876
částka
částka
částka
38 000
38 500
38 500
38 500
0
35 800
35 800
0
260 000
260 000
260 000
20 000
32 000
57 000
57 000
5 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
4 900
4 900
5 000
5 000
52 000
52 000
5 000
10 000
10 000
10 000
2 000
320 000
320 000
320 000
320 000
168 000
168 000
168 000
168 000
7 000
7 000
7 000
7 000
10 000
15 000
15 000
15 000
7 000
8 260
8 260
5 000
71 500
71 500
71 500
80 000
1 000
1 000
1 000
1 000
25 000
11 200
11 200
0

Schválený
rozpočet 2020
Tř. 2 Nedaňové příjmy
par. polož. název
1019
Příjmy z pronájmu pozemků
2219
Dary na cesty
2321
Stočné
3319
Kultura
3349
Inzerce ve zpravodaji
3412
Zamlýní
3421
Zájmová činnost a rekreace - děti
3429
Ostatní zájmová činnost
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby
3722
Komunální odpady
3725
Prevence vzniku odpadu (EKOKOM)
3745
Péče o vzhled obce
5512
Požární ochrana
Příjmy z poskytování služeb- kopírování,
6171
tisk, přestupky ..
6310
Příjmy z podílu na zisku a dividend
Tř. 3 Prodej majetku
3612
prodej majetku
3639
prodej pozemků a majetku
6171
prodej majetku
Financování celkem
par. polož. název
8115
Financování převod z minulých let
8124
Splátky půjček

1 000

17 500

17 500

2 376

30 000
42 000
0
42 000
0

30 000
79 553
25 992
43 561
10 000

30 000
101 000
91 000

20 000
41 664
38 880
2 784
0

1 800 000
částka
2 050 008
-250 008

3 404 725

10 000

-250 008 3 100 000
částka
částka
3 654 733
0 3 350 008
-250 008
-250 008
-250 008

Upravený
Očekávané Návrh na rok
rozpočet
plnění 2020
2021
k 25.11.2020
Výdaje celkem
12 137 055 16 463 082 12 809 796 12 000 000
par. par. název
částka
částka
částka
par. tř. 5 název
8 102 455 8 784 927 7 599 385 7 785 000
1014
zemědělská činnost (psí útulek)
5 000
5 000
5 000
5 000
221x
Pozemní komunikace
500 000
460 000
40 000
200 000
2221
Dopravní obslužnost
95 000
95 000
95 000
95 000
2321
Odvádění a čištění odpadních vod
450 000
450 000
310 000
450 000
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
400 000
400 000
180 000
450 000
3113
Školy (Příspěvek PO 760 000 dary 60 000)
830 000
790 000
790 000
810 000
3314
Činnosti knihovnické
15 000
15 000
15 000
15 000
Ostatní záležitosti kultury (spolkům na
3319
90 000
105 000
90 000
52 000
kulturu 30000)
Schválený
rozpočet 2020
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Schválený
rozpočet 2020

Upravený
Očekávané Návrh na rok
rozpočet
plnění 2020
2021
k 25.11.2020

Poř., zach. a obnova hodnot míst. kultur.
100 000
100 000
100 000
65 000
(sochy)
3341
Rozhlas a televize
5 000
5 000
5 000
5 000
3349
Zpravodaj
26 000
26 000
26 000
26 000
3399
Ostatní činnosti – SPOZ
25 000
25 000
25 000
27 500
Sportovní zařízení v majetku obce (Zamlýní)
50 000
50 000
50 000
45 000
3412
částka
částka
částka
par. polož. název
3419
Příspěvky spolkům - sport
240 000
272 000
272 000
240 000
3421
Využití vol.času dětí a mládeže
25 000
137 000
107 000
47 000
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
25 000
20 000
20 000
20 000
3612
Bytové hospodářství
140 000
140 000
130 000
128 000
3613
Nebytové hospodářství
55 000
55 000
55 000
50 000
3631
Veřejné osvětlení
130 000
130 000
100 000
130 000
3632
Pohřebnictví
40 000
40 000
40 000
40 000
3639
Komunální služby
850 000 1 059 117 1 000 000 1 025 764
3721
Nakládání s nebezpečnými odpady
20 000
20 000
20 000
20 000
3722
Nakládání s komunálním odpadem
480 000
460 000
400 000
400 000
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů
150 000
150 000
150 000
150 000
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
668 000
667 300
550 000
387 500
3769
Ostatní správa v ochraně živ. Prostř.
0
20 000
20 000
0
Soc. péče a pomoc starým a zdrav.
4349
65 000
65 000
55 000
60 000
postiženým
4350
Domovy pro seniory
3 000
3 000
3 000
3 000
4359
Ostatní služby v oblasti soc. péče
12 000
12 000
12 000
12 000
5212
Ochrana obyvatelstva – rezerva
0
2 000
2 000
5 000
5213
Krizová opatření
5 000
25 000
25 000
15 000
5512
Požární ochrana
205 000
329 625
300 000
125 000
6112
Zastupitelstvo obce
1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 093 000
6117
Volby
0
31 000
31 000
0
6171
Činnost místní správy
900 000 1 044 500 1 000 000 1 055 000
6310
Obecné příjmy z fin.operací
50 000
50 000
50 000
43 000
6320
Pojištění obce
38 500
38 500
38 500
30 000
6330
fondy
326 000
326 000
326 000
326 000
6399
Platby daní a poplatků
50 000
118 180
118 180
100 000
6402
Finanční vypořádání
8 955
8 955
8 955
9 236
6409
Transfery veř. rozpočtům (MRG)
25 000
34 750
34 750
25 000
Tř 6 celkem
4 034 600 7 678 155 5 210 411 4 215 000
221x
Cesty, chodníky
634 600 1 941 100 1 750 000 1 800 000
3xxx
Hřiště v MŠ a ZŠ
500 000 1 260 000 1 260 000
0
3412
Zamlýní - sekačka
0
270 000
270 000
0
3629
Investiční příspšvek spolku
0
10 000
10 000
250 000
3612
Investice do nemovitostí
450 000
820 000
335 000
300 000
3631
Veřejné osvětlení
350 000
318 000
68 000
300 000
3639
Veřejné pozemkůí, Nákup techniky
400 000
112 075
112 075
150 000
Ochrana obyvatelstva – protipovodňová
5212
1 200 000 1 681 980 1 405 336
150 000
opatření
5512
Požární ochrana - auto
500 000 1 265 000
0 1 265 000
3326
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OBECNÍ OKÉNKO
Pár slov o obecním rozpočtu
Z čeho obec platí svůj provoz, nové chodníky a cesty, veřejné osvětlení, úklid veřejných prostranství a obecních budov, zaměstnance, údržbu zeleně, opravy techniky a další náklady? Zdá se to jasné,
peníze obcím a krajům (tzv. samosprávám) posílá stát. Klíčem podle kterého obec nebo kraj dostává
podíl na vybraných daní je RUD – rozpočtové určení daní.
Příjmy a výdaje obce
Daňové příjmy jsou největší částí příjmů obce. Důležité je, že tyto příjmy nejsou, na rozdíl od dotací nebo vybraných poplatků (což jsou další zdroje obecního rozpočtu), nijak účelově vázány. To znamená, že je obec může použít dle uvážení zastupitelů. A právě tato část příjmů bude obcím nejvíce
krácena. Proč? Kvůli legislativní smršti v daňových zákonech během posledních týdnů. To byl také
důvod, proč nebylo snadné vyčíslit daňové příjmy pro rok 2021, se kterými bychom mohli počítat
v rozpočtu obce. Přesto jsme, díky zkušenostem z minulých let, s pečlivostí a rozmyslem návrh rozpočtu sestavili. Jeden příklad daňových změn za všechny - zrušení superhrubé mzdy.
Z pohledu obcí to nebyl dobrý krok. Zaměstnanci, kteří měli superhrubou mzdu, vidí, co dostanou měsíčně ve výplatě navíc. Co ale ti, kteří superhrubou mzdu neměli? Těm logicky nic nepřibyde.
Co je ale důležitější, přírůstek v peněženkách nepokryje růst nákladů občanů. Nákladů na co?
Možná brzy i na veřejné služby, které financovaly to, o čem si občané myslí, že je „zdarma“. Peníze
se zrušením superhrubé mzdy přesunuly do soukromých peněženek. Je-li něco pro občany „zdarma“,
např . Obecní zpravodaj, kulturní a sportovní akce, příspěvek pro školku a školu, příspěvek na stravu,
veřejné osvětlení, knihovnu, tak to solidárně platíme my všichni.
Promítnutí balíčku legislativních změn do rozpočtu naší obce činí -1,6 mil Kč.
-1.600.000 = na veřejné služby, pro každého našeho občana, bude ročně o 2580 Kč méně.
Díky úsporám, které se podařilo v minulých letech vytvořit, jsme mohli, v rámci rozpočtu r. 2021,
naplánovat realizace cesty za Humny (1,8 mil Kč na spoluúčast dotace o které budeme žádat) a odbahnění rybníka Lopaťák (0,45 mil Kč spoluúčast na dotaci o kterou budeme žádat), aniž bychom
museli výrazně osekat provozní náklady obce, provoz školy a budeme moci opět přispět spolkům na
jejich činnost. Bez úspor bychom museli zpracované projekty odložit na dno šuplíku. Díky úsporám,
které někteří politici označují jako peníze, které nečinně leží na účtech obcí, můžeme ještě v příštím
roce dál budovat, ovšem už bez tvorby rezerv.
Závěrem
Pohled na stranu příjmů radostný není. Skoro se chce napsat „dobře už bylo“.
Rozpočet je jinými slovy plán. Plánu se obec drží a veškeré změny, neboli rozpočtová opatření,
schvaluje zastupitelstvo, nebo starosta na základě pověření zastupitelstva. Ekonomika se dostává do
období krize. Krize musí po letech růstu a života v blahobytu přijít, jak nás učili na přednáškách ekonomie. Pevně doufám, že i mé osobní znalosti z praxe, zkušenosti z krize koncem devadesátých let,
velké recese z všeobecného ekonomického poklesu na světových trzích mezi lety 2007 a 2015, byly
tím, co mě vybavilo zkušenostmi, které se budou v nadcházejících letech i v oblasti financování naší
obce hodit.
Zvykli jsme si na život bez omezování, poměrně strmý růst životní úrovně, rychlá řešení problémů
a bezproblémový život. Nic ale neroste do nebe, ani ekonomika. Pokud víme, co občané obce potřebují, kam chceme obec směrovat, jaké máme možnosti financování a poučili jsme se z krizí v historii,
není se čeho bát.
Adéla Palíšková, místostarostka
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Usnesení zastupitelstva obce
Zasedání 29.10.2020 v sokolovně
Zastupitelstvo obce schválilo
- přijetí dotace z dotačního programu Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém
kraji v roce 2020 a Smlouvu o poskytnutí dotace s Olomouckým krajem. Dále schválilo
vybrat a koupit stroj typu STIGA PARK PRO 540 IX a příslušenství podle nabídky od Praktik
Market s.r.o..
- novou cenu obvyklou za m2 pro prodej nákup pozemků, které budou sloužit jako plochy
pod obecními komunikacemi, veřejnou zeleň, pozemky ve kterých vedou inženýrské sítě.
- zahájení přípravy akce „LBK 16 Vrchoslavice“ a spolupráci s Ing. Jaromírem Smolíkem podle
jeho nabídky.
- příspěvek na opravu sokolovny a smlouvu s TJ Sokol ve výši 31.500 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace TJ Sokol Vrchoslavice.
- rozpočtové opatření číslo 11. A zastupitelstvo obce Vrchoslavice bere na vědomí RO č. 9
a RO č. 10.
- dotaci ve výši 10 tisíc Kč pro Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice, z.s. na zhotovení dřevěného přístřešku a smlouvu o poskytnutí dotace s Mysliveckým spolkem Mořice-Vrchoslavice.
- podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na projekt do dotačního titulu 117D8210A Podpora obnovy místních komunikací
– na akci „Rekonstrukce místní komunikace Humna.“
- „Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací

Dotace
Olomoucký kraj poskytl účelovou investiční dotaci ve výši 120 000,- Kč z dotačního programu
Program na podporu investičních akcí v oblasti sportu – technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2020.
Peníze byly použity na zakoupení sekačky s příslušenstvím na údržbu Zamlýní.
Celkové výdaje jsou 262 370,- Kč.
Nadace ČEZ schválila poskytla příspěvku na akci s názvem Zkrášlení venkovního areálu MŠ ve
Vrchoslavicích v grantovém programu Podpora regionů v částce 30 000 Kč.
Peníze byly použity na zakoupení koloběžek pro děti a výsadbu zeleně.
Jaroslava Kvasničková
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Základní škola
Online výuka během zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole
Již od září nad prezenční (denní, tedy normální) výukou žáků všech škol visel otazník kvůli epidemiologické situaci v naší republice.
Každá škola i ta naše získala od MŠMT mimořádnou finanční dotaci na pořízení technického
vybavení pro výuku. Mohli jsme se připravit na případnou distanční (dálkovou) výuku, kterou jsme
chtěli vést již online.
Když byl ze dne na den vyhlášen nouzový stav a vláda nařídila distanční výuku, ve škole se
dokončovaly veškeré přípravy na rozjetí online výuky.
Pedagogové se během dne proškolili v komunikační platformě zoom. Ještě jednou velmi děkuji paní Evě Zmeškalové, která nám věnovala svůj čas i své know – how a naučila nás „zoomovat“
(používat program pro výuku přes počítač).
Děkuji panu Tomáši Zmeškalovi a Janu Zimenovi, kteří zajišťovali a zajišťují chod naší počítačové techniky, připojení na internet, společně s paní učitelkou Lenkou Štarhovou.
Všem pedagogům děkuji za jejich čas a ochotu učit se novým věcem (komunikace on-line)
a velmi náročnou přípravu na online výuku i její vedení.
Chybějící tablety škola pořídila díky zřizovateli ZŠ a MŠ Vrchoslavice, a také z finančního daru
firmy pana Radoslava Vašiny ( 2013), za což touto cestou velmi děkujeme.
Velké díky patří i rodičům, kteří se podíleli na distanční výuce a přípravě na online výuku (příprava technického vybavení, připojení na internet, instalace zoomu).
Dnes, již opět v lavicích ve škole, máme za sebou obrovskou zkušenost a jsem ráda, že jsme ji
všichni zvládli.
Mgr. Petra Klusalová, ředitelka školy
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„Jsem laskavec“ na naší škole
Naše škola se letos poprvé účastnila již čtvrtého ročníku Světového dne laskavosti, který se konal dne 13. 11. 2020 v rámci happeningu pro školáky #jsem laskavec. Cílem projektu bylo udělat do
13. listopadu 2020 laskavý skutek. Více o projektu najdete na: www.jsemlaskavec.cz.
Nově jsme navázali spolupráci s Domovem Hvězda, Nové Hvězdlice ve spolupráci s paní Lenkou Královou, která předala svým klientům vyrobené dárky od žáků naší školy. Touto cestou jsme
chtěli udělat radost lidem, za kterými v době covidové nemohly přijít návštěvy.
Všichni žáci základní školy během distanční výuky s nadšením tvořili a vyráběli přání, skládali
básničky, malovali srdíčka, psali dopisy, příběhy s přáním pro „babičky a dědečky“ z Domova Hvězda. Předání pak proběhlo v Den laskavosti a my pedagogové jsme měli velikou radost, že naši žáci
mohli udělat dobrý skutek i z domova. S Domovem Hvězda budeme spolupracovat i nadále.
Laskavosti není nikdy dost, proto nejen jeden listopadový den, ale celý rok veďme děti i sebe
k laskavosti.
Mgr. Petra Klusalová, ředitelka školy
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Rok naší knihovny
Rok se s rokem sešel a máme tu opět
Vánoce. A jaké by to byly Vánoce, kdyby
nám do knihovny Ježíšek nenadělil spoustu
dárků v podobě nových knih. Vím, že bych
to neměla prozrazovat , ale alespoň budete
vědět, na jaké tituly se můžete těšit.
Z domácí tvorby :
Aristokratka u královského dvora (Evžen
Boček). Předchozí čtyři díly už v knihovně
máme, tudíž pátý je naprostá nutnost. Pokud se chcete od srdce zasmát, tak Aristokratka je jasná volba.
Šikmý kostel (Karin Lednická). Jedna z nejoceňovanejších knih poslední doby s podtitulem Kronika ztraceného města 1894 – 1921.
Drak spí (Michaela Klevicová). Nejnovější kniha naší, momentálně nejúspěšnější, autorky detektivek.
Foukneš do pěny (Radka Třeštíková). Autorčina letošní novinka.
Vrány (Petra Dvořáková). Komorní příběh, který končí tam , kde začíná tma.
Sestra a sestřička (Magda Váňová). Příběh dvou sester, které jen nesnadno hledají vlastní
představu o naplněném životě a často si šlapou po štěstí.
Rodinné klubko a Střípky (Táňa Kelleová – Vasilková). Román na přání čtenářek od jedné
z nejoblíbenějších autorek naší knihovny.
Co neodvál čas, Heřmánkové údolí a Hlas kukačky. Tři romány oblíbené spisovatelky Hany
Marie Kornerové.
A něco ze zahraniční tvorby :
Porodní bábou navždy (Patricia Harmanová). Pokračování knih Porodní bába od řeky Hope
a Porodní bábou proti své vůli. Podle vašich nadšených reakcí na obě předchozí knihy soudím,
že nejsem jediná, kdo se na nový díl moc těší.
Dopisy, které nikdo nečetl (Iona Greyová) . Nezapomenutelný příběh lásky z válečného Londýna.
Clona (Samuel Bjørk) Pokračování knih V lese visí anděl a Sova, které už máme.
Zrcadlový muž (Lars Kepler ) Novinka od nám dobře známého švédského dua.
Pevně věřím, že si z této atraktivní nabídky vybere každý a těším se na Vás v naší knihovně .
Naposled se dveře knihovny letos otevřou 21.12. a v příštím roce se na čtenáře těším už od
4.1.2021.
Přeji nám všem krásné Vánoce plné klidu, pohody a splněných přání a pamatujme: „Ten, kdo
nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem.“
Roy L. Smith , americký spisovatel
Naďa Páclová, knihovnice
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Co funguje, bereme jako samozřejmost
Obchod, prodejna, kšeft, konzum, kvelb, samoška, u nás prostě Hruška. Tam chodíme
nakupovat potraviny a základní potřeby.
Letošní rok jasně ukázal, že obchody jsou v obcích tím pevným bodem, který obyvatelé
venkova mají. Místem, kde to funguje a kde si můžeme dopřát pocitu, že svět je ještě v pořádku. Školy, hospody, provozovny služeb jsou zavřeny, ale prodejny potravin a smíšeného
zboží stále plní svou funkci.
Obchod není jen místem, kam se chodí nakupovat. Je prostorem pro setkávání lidí, centrem informovanosti, u nás se prodejna Hruška stala místem, kde se např. i vydávají roušky.
Do naší Hrušky často zavítají nakupující ze Stříbrnic, Srbec, Vitčic, Mořic, Pavlovic, mezi
pravidelné zákazníky patří i zaměstnanci nedaleké provozovny servisní firmy STROM z Němčic nad Hanou, přestože němčickou prodejnu stejného řetězce s prostornějším parkovištěm
mají blíž.
V tomto roce jsem měla možnost Pracovní skupině pro služby na venkově, která funguje
při Sdružení místních samospráv ČR, prezentovat patnácti starostům obcí z různých krajů
ČR, jak u nás v obci funguje prodejna. Většina z nich ve své obci ani obchod nemá. A pokud
má, funguje omezenou dobu, střídají se v něm nájemci, či ho obec značně dotuje.
Všechno je o lidech
Svou prezentaci jsem započala větou: „Všechno je o lidech“. A v tom je právě tajemství
úspěchu naší prodejny. Příběh o tom, jak obec koupila v dražbě objekt bývalé hospody přímo na návsi, s prostorem pro parkování, z nějž vlastními silami a v součinnosti se stabilním
obchodním řetězcem vybudovala moderní vyhovující prostory prodejny a skladu, financování úvěru zajistila nájmem a 40% personálu tvoří místní prodavačky, zněl starostům podobně velkých obcí jako sci-fi.
To, že máme v obci prodejnu, kde je možné denně koupit tři druhy chleba, mléčné výrobky, čerstvou uzeninu od několika dodavatelů, ovoce a zeleninu, nápoje i základní drogistické
zboží, s prodejní dobou uzpůsobenou pracujícím, to vše do nedávna 7 dní v týdnu, nemůže
být dílem jen jednoho člověka. Obec chytila za pačesy příležitost koupit nemovitost, zajistila
úvěr, dohodla se s vedením Hrušky, která zaměstnává pracovité, zkušené, ochotné a příjemné prodavačky a má širokou síť dodavatelů. Projekt naší prodejny je složený z puzzle dílků,
které do sebe přesně zapadají.
Když na závěr zazněla informace, že nad prodejnou vznikly ještě tři obecní byty, ohodnotil předseda Pracovní skupiny Vrchoslavice jako příklad velmi dobré praxe.
Poděkování závěrem
Prodejna, jakou máme ve Vrchoslavicích není ani zdaleka samozřejmostí v jiných obcích.
Vzpomeňte na to pokaždé, když do ní vstoupíme. Chci na konci tohoto zvláštního roku poděkovat všem našim prodavačkám za jejich práci, pomoc při dodávání potravin lidem v karanténě, pomoc s výdejem roušek, ale hlavně za milý úsměv na jejich tvářích. Ten přibalují ke
každému nákupu jako bonus, ale my, občané Vrchoslavic víme, že je k nezaplacení.
Adéla Palíšková, místostarostka
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Nová výstavba „Za vodou“
V minulém čísle Obecního zpravodaje jste si mohli všimnout barevného náhledu zpracované
studie pro výstavbu nových domů v naší obci.
Po více jak čtyřiceti letech se zastupitelstvo obce připravuje na řešení otázky bydlení a to
systematicky, s ohledem na kvalitní architektonické řešení celku, v souladu s územním plánem,
požadavky na moderní bydlení, potřeby mladých párů, rodin, i starších generace, ohledem na
životní prostředí a to vše se snahou o co největší udržitelnost.
Vrchoslavice jsou obcí ulicového typu. Z páteřní komunikace vedou další obydlené ulice
a uličky. Na toto navazuje i studie nové lokality, ze které vyplývá, že středem povede komunikace, kolem které budou rozmístěny rodinné domy. Vznikne 11 parcel pro 5 dvojdomků a jeden
samostatně stojící domek.
Předpokládaný harmonogram
Zpracování územní studie proběhlo letos. Aktuálně probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
Po zapracování případných připomínek bude studie schválena pořizovatelem, tj. odbor územního plánování magistrátu města Prostějov. Po schválení studie může obec pokračovat v projektování sítí (elektřina, plyn, pitná voda, kanalizace, internet), komunikací, řešení dopravní situace atd.
Při realizaci chceme v maximální míře využít vypsaných dotačních titulů.
Realizace je běh na dlouhou trať, v optimistickém případě za 4-5 let může zastupitelstvo řešit
cenu parcel a pravidla pro jejich prodej.
Studie obsahuje také řadovku s šesti domky, lokalizovanou kolmo k zástavbě rodinných
domků. Mohou sloužit jako startovací byty pro mladé, nebo naopak bydlení pro starší páry či
jednotlivce. Projektované budou jako bezbariérové. To, zda výstavbu bude řešit sama obec, soukromý stavitel nebo developer ještě není rozhodnuto. Jakmile se tato otázka stane aktuální, bude
ji řešit zastupitelstvo.
Vývoj a kvalita bydlení se v posledních 60 letech velmi změnily.
O udržitelnosti slyšíme z médií v různých souvislostech. Co si představit pod pojmem udržitelnost z pohledu tohoto projektu? Udržitelně se obec chová, pokud nebere ohled pouze na ekonomiku projektu, ale zohledňuje také potřeby občanů, udržení jejich životní úrovně bez zatížení
dalších generací, zohledňuje sociální potřeby obyvatel a chová se šetrně k životnímu prostředí.
Selským rozumem to znamená nezabírat ornou půdu, netvořit víc souvislých zpevněných ploch,
než je nezbytně nutné, hospodařit s dešťovou vodou, zachovat zeleň v obytných zónách….
Máme přes sebou velkou výzvu. Finančně i organizačně náročnou. Navíc, s realizací začínáme
v době, kdy se ekonomice příliš nedaří. Jak řekl prezident Kennedy v roce 1962 o cestě na Měsíc:
„Rozhodli jsme se k tomu proto, že je to těžké, ne proto, že je to lehké.“ Pokud je cesta před námi
plná překážek, neznamená to, že je špatná. Na jejím konci sice není přistání na Měsíci, ale z pohledu obce je to zásadní krok, který změní a vyřeší:
• Opakující se dotazy na budoucnost požární nádrže a okolí,
• Vzhled obce z pohledu od Mořic,
• Posune hranici obce,
• Změní tok koryta potoka Pavlůvka,
• Posune těleso cyklostezky,
• Zvýší bezpečnost na silnici I. třídy zpomalovacím ostrůvkem u vjezdu do obce,
• Doplní zeleň v okolí potoka a vytvoří přirozenou hlukovou bariéru.
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A na co občané v souvislosti s projektem Za vodou nejčastěji ptají?
Nešlo by stavbu koupaliště využít jako vodní plochu, např. pro rybolov nebo biotop?
Aktuální stav nádrže, bočních betonových panelů i dna je špatný. Bez nákladných úprav je
nadále nevyužitelná. Dva mikro biotopy ale náš nový projekt obsahuje. První je meandr potoka
Pavlůvka který vznikne poblíž silnice, bude mít funkci zádržnou i krajinotvornou. Vodní díla jsou
navržena tak, aby byla přínosná pro další hospodaření s vodou a zamezovala dalšímu přehřívání
intravilánu obce. Druhý biotop vznikne na opačné straně lokality. Bude sloužit k vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch a komunikací. I tam je pamatováno na zeleň. Navíc do budoucna
počítáme s použitím podrcených betonových panelů na podklady pro cesty.
Mezi Vrchoslavicemi a Dlouhou Vsí je dost místa na domy, proč se nevyužije tato plocha?
Ano, parcely v lokalitě Dražky skutečně jsou, jsou zahrnuty v územním plánu (základní dokument podle kterého postupuje obec při další výstavbě, výsadbě či realizaci podnikatelských
záměrů) a lze na nich tedy stavět. Jsou ovšem v soukromém vlastnictví a jsou využívány k zemědělské produkci. Zájemci tedy musí kontaktovat vlastníka, dohodnout se na ceně pozemku,
k ceně si přičíst hodnotu za vyjmutí plochy všech staveb ze zemědělského půdního fondu a pak
lze pozemky ke stavbě rodinných domů využít.
Je třeba si ale uvědomit, že tím nenávratně mizí neobnovitelný zdroj – zemědělská půda. Z pohledu obce tak vznikají sice hezké, moderní a dnes žádané prostorné přízemní domy, ovšem z urbanistického hlediska netvoří souvislý a kompaktní celek zástavby. O kolik příjemněji se cítí návštěvníka např. podhorské vesnice, kde se podařilo udržet tradiční vzhled domů (tvar střechy, orientaci
domů, podobné předzahrádky atd) i v nové moderní zástavbě, oproti městům které jsou přímo
obaleny satelitní výstavbou, kde není ani jednotný tvar pozemků, domy jsou za vysokými betonovými zdmi takže ani nejsou ani vidět a jsou zcela potlačeny sociální vztahy mezi lidmi.
Souvislá řada domů od radnice směrem do Dlouhé Vsi, stavěná mezi světovými válkami se
budovala postupně. Čísla popisná nejdou po sobě (106, 103, 105, 99, 98 a 104), podle vyprávění
pamětníků se stavěly „na přeskáčku“. Přestože je každý jiný, dodržela se uliční čára, systém předzahrádek, výška umístění oken a působí jako pěkný celek.
Proč se mají domy stavět zrovna na tomto místě?
Protože se jedná o obecní pozemky. I parcela za současnou cyklostezkou je v obecním vlastnictví, tudíž nemusíme řešit výkup a financování výkupu pozemků. Lokalita je za zvukovou clonou dálnice, orientovaná na slunnou stranu.
Při pohledu na mapu obce je to prakticky jediná lokalita, kde se nyní dá stavět. Na sever od
obce je řeka Haná a záplavová oblast. Pozemky pod touto lokalitou (fotbalové hřiště a zahrádky
za hřištěm) jsou také záplavovou oblastí. Pole mezi Parganem a Polničkou je zemědělská půda ve
vlastnictví soukromých osob. Stejně jako pole od Agrispolu směrem k ohradě oveček. Tato oblast
může za určitých povětrnostních podmínek být ovlivněná hlukem z dálnice či zápachem z farmy.
Pro novou výstavbu se také nabízí možnosti využití parcel po neobydlených domech, které
jsou k prodeji. Jsou to zasíťované pozemky uvnitř obce, většinou za příznivou cenu. Jejich počet
je limitovaný a nejsou pro mladé lidi, podle zkušeností z praxe, příliš atraktivní.
Jak se bude projekt financovat, nezadluží se nepřiměřeně obec?
Velmi hrubý odhad, nákladů na vybudování lokality, je v řádu několika desítek milionů korun.
Na část budou použity finance z obecního rozpočtu určené na investice, částečně úspory obce,
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velkým zdrojem financování budou dotace a počítáme i s úvěrem. Podle aktuálních nabídek bankovních domů se úvěry pohybují a v nejbližší době pohybovat na nízkých úrovních.
Uvědomujeme si, že projekt nás omezí v dalších investicích na několik let. Ovšem máme
funkční kanalizaci, plynovod, vodovod, síť místních komunikací, bezpečné přechody pro chodce, chodníky, zateplenou školu i školku, sportoviště a hřiště pro děti, prodejnu potravin. Co nyní
potřebujeme je zamezit odlivu mladých lidí do okolních obcí a měst. Obec bez lidí je strom bez
plodů. Zvýšení počtu obyvatel zajistí v rámci rozpočtového určení daní obci příjmy do obecního
rozpočtu. Investice do lidí v tuto chvíli cítíme jako potřebnou.
Pro koho budou parcely určeny, jakou budou mít výměru a jaká bude cena?
Lokalitu budujeme s cílem udržet v obci naši mladou generaci, ale taky nabídnout pozemky
zájemcům z blízkého okolí. S ohledem na blízkost dálnice je možné že případní zájemci budou
i z měst. Letošní rok ukázal, že život v nouzovém stavu na vesnici přináší mnohem více výhod než
ve městech.
Výměra parcel se bude pohybovat okolo 600 m2. Cenu nemůžeme dneska přesně stanovit.
Jsme na začátku projektů, které stanoví částku nákladů a míru dotačních titulů. Výsledná cena
bude závislá na výši vynaložených nákladů.
Nebude lokalita ohrožena vodou, sesouvat se nebo jinak nestabilní?
Lokalita se nachází mimo záplavovou oblast. Na další otázky odpoví hydrogeologický průzkum, který také posoudí stabilitu podloží, vsakovací možnosti a další vlastnosti ovlivňující stabilitu staveb. První sondy již byly na sousedících pozemcích vykopány a to pro účely posouzení
hydrologických podmínek níže položených pozemků. Podle výsledků průzkumu budou prováděny terénní práce.
Bude po dokončení výstavby kapacitně stačit další občanská vybavenost obce, např.
školka, škola, obchod?
Je dost dobře možné, že na přechodnou dobu bude přeplněná kapacita mateřské školy.
O této možnosti víme. Demografický vývoj ovšem nasvědčuje tomu, že by se jednalo o krátkodobou situaci a nelze s určitostí říct, že k ní dojde. Situaci bychom ve spolupráci s vedením
školy řešili buďto vytvořením druhé třídy v náhradních prostorách, nebo využitím nenaplněné
kapacity v některé ze sousedních obcí. Kapacita základní školy by měla i zvýšený počet dětí bez
problémů pojmout.
Bude vůbec zájem o výstavbu dvojdomků? Není to krok zpět?
Tato otázka se často opakuje. Dvojdomky jsou koncipovány tak, že mohou sousedit buďto
garáží, garážovým stáním či štítovou stěnou. Volba bude na stavebníkovi, budoucím uživateli
domku. Každý rok se z obce odstěhuje nějaký pár lidí protože nenašli vhodné místo pro výstavbu.
Na obec se obrací zájemci o stavební pozemky nejen místní, ale i z okolních obcí.
I když je to velmi, velmi předčasné, chodí se na to jak postupuje projekt v lokalitě „Za vodou“
ptát již čtyři potenciální a samozřejmě neoficiální zájemci.
A zda dvojdomky nejsou krokem zpět? Naopak je to velmi efektivní způsob, jak na limitovanou plochu umístit zajímavý počet domků se zachováním koeficientu zastavěné plochy a ohledem na soukromí uživatelů.
Dušan Svozílek, starosta
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Žádost majitelům psů
Předem se omlouvám uvědomělým majitelům, kteří jsou si vědomi svých povinností a respektují svobodu jiných. Současně si přeju, aby ti pejskaři, kterých se problém neuklizených psích
exkrementů na veřejných prostranstvích týká pochopili, že jejich práva na držení věci (konkrétně
psa), svobodný pohyb po obci a užívání (zatím všech) veřejných prostranství nikdo nechce omezovat. Na druhé straně je musím požádat, aby si plnili povinnosti z držení psa plynoucí. Kromě
čipování, úhrady poplatků, povinného očkování proti vzteklině mezi základní povinnosti patří
také úklid psích exkrementů vlastního psa z veřejných prostranství. Ideálně ihned po vykonání
potřeby psa a odnesení domů, nebo vyhození do odpadkového koše.
Veřejná prostranství v obci jsou chodníky, cesty, trávníky, meze, květinové záhony, polní
cesty kudy chodí pěší, kočárky či jezdí cyklisté. Apeluji, abyste se stejně chovali i k prostranstvím soukromým. V obci je aktuálně evidováno 128 psů. Pojďme si představit modelový příklad:
• Polovina majitelů venčí psy jednou denně na veřejných prostranstvích,
• Nikdo z těchto majitelů psí hovínka nesbírá,
• Průměrná hmotnost psí hromádky cca 0,15 kg; ne, hovínka nevážím, je to pouhý odhad
a prosím pro tento modelový příklad o shovívavost.
Za takto nastavených podmínek bude po první dnu na chodnících, trávnících, cestách a mezích obce ležet 9,6 kg hovínek. Malá násobilka postačí ke zjištění, že za týden už to bude skoro
70 kilogramů. My, v matematice slabší si pomůžeme kalkulačkou a zjistíme, že za měsíc tady překračujeme čtvrt metráku psích exkrementů v různém stadiu rozkladu. Ano, v tomto modelovém
příkladu jsme se propočítali k více jak třem tunám páchnoucího materiálu za rok. To je nosnost
jedné Avie. Děkuji těm, kteří se podílí na tom, že se naše obec v takové situaci nenachází. Kdo
ale bydlí na venčící trase může mít někdy při kličkování v minovém poli nastražených hovínek
dojem, že výpočet je poddimenzovaný.
Výmluvy, proč psí trus nesbírat, jsou udivující. Namátkou: Bobky jsou tak malé, že je vlastně
nemá cenu sbírat; výkaly jsou (s prominutím) tak tekuté, že se nabrat nedají; bolí záda nebo kolena, takže se k nim ani neohneme; jiní chovatelé psů také nesbírají; před naším domem uklízíme
cizí výkaly, tak ať se o ty „naše“ taky někdo postará. A poslední příklad: není to spíš povinností
obce hovínka uklízet, když si platíme ty poplatky? Ne, je to opravdu jen a jen povinnost majitele
psa. A taky slušnost.
Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to čivava nebo irský vlkodav, je neoddiskutovatelná povinnost. Nástrojů, jak se s tímto problémem vyrovnat obec mnoho nemá. Upřímně,
co vyřeší obecní vyhláška s vymezením deseti, v případě opakovaného porušení i více tisícové
pokuty za znečišťování veřejných prostranství, pokud za/páchatel bude neznámý, což ve většině
případů je. Je zřejmé, že neuklízeči psích hovínek právě na toto spoléhají.
Pes je podle občanského zákoníku „věcí“, § 127 občanského zákoníku uvádí, že vlastník věci
se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí obtěžovat sousedy hlukem, plyny, prachem, pachy,
pevnými a tekutými odpady. Čl. 11 odst. 3, stanovuje, že „vlastnictví zavazuje“. „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecními zájmy. Jeho výkon
(výkon vlastnictví) nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“
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Znečišťování životního prostředí řeší svým způsobem i zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči. Na nakládání s organickým odpadem včetně psích exkrementů pamatuje i vyhláška č.
381/2001.
V řadě francouzských, belgických a nizozemských měst je možné vidět tzv. psí záchodky.
Jsou značeny vtipnými a srozumitelnými značkami. Jejich povrch tvoří směs písku a cementu,
což umožňuje psům „hrabat“ a na druhé straně zabraňuje vnikání písku do zařízení vysávajícího výkaly. Vykonávat psům toaletu na jiných místech je zakázáno. Žijeme ale v české republice
a hlavně na vesnici.
Pamatujte prosím, že cokoliv si do přírody přinesete, to si z ní také odneste. Včetně nevonících psích hromádek.
Adéla Palíšková, místostarostka

Místo posledního odpočinku
Není to tak dávno, co jsme vzpomněli na naše blízké, kteří už nejsou mezi námi a přes aktuální omezení jsme v rámci možností zavítali na Dušičky k jejich hrobům. Někoho v místě
posledního odpočinku přepadne melancholie. Někoho procházka mezi pomníky přenese do
časů, kdy jména vytesaná do kamene byla žijícími osobami, vzpomene na chuť vanilkových
rohlíčků kmotřenky, ucítí vůni stařečkova tabáku nebo u hrobu svého učitele ucítí pohlavek za
pozdní příchod do školy.
Na území České republiky se nachází 5800 pohřebišť, z toho 5500 veřejných a většinu
z nich provozují obce. I ve vlastnictví naší obce je pohřebiště. Provoz hřbitova je dotovaný
z rozpočtu obce, ovšem nejedná se o činnost podnikatelskou. Úhrady uživatelů hrobových
míst za pronájem a související služby jsou regulované státem.
Provozovatel (obec) pohřebiště dále podle zákona o pohřebnictví musí mít svého administrátora pohřebiště, který má na svých bedrech mnoho povinností. Od řízení správce hřbitova
(Miroslav Vozihnoj), přes správu pohřebiště, spisovnu, vedení evidence (hřbitovní knihy). Také
má za povinnost navrhovat změny řádu pohřebiště, uzavírat smlouvy o nájmu hrobových
míst, dodržovat platné ceníky, inkasovat poplatky, řídit údržbu pohřebiště a zajišťovat s tím
spojenou administrativu a ukládání dokumentů do spisovny.
Hrobníka nyní v naší obci nemáme. Kopání hrobů zajišťujeme smluvně přes pohřební službu v Nezamyslicích.
Legislativní změny si vyžádala, abychom nejpozději k 31.8.2020 aktualizovali řád veřejného
pohřebiště. Návrh aktualizovaného řádu pohřebiště prošel kontrolou Krajského úřadu v Olomouci a byl schválen zastupitelstvem obce dne 9.9.2020. Je vyvěšen ve vývěsce na hřbitově
a webových stránkách obce (vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva).
Zde je výtah nejdůležitějších bodů:
• Dětem do 10 let věku je dovolen vstup na pohřebiště pouze v doprovodu dospělých osob.
• Osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup na pohřebiště zakázán,
rovněž je zakázáno požívání alkoholických nápojů na pohřebišti.
• Na pohřebišti není dovolena jízda vozidly s výjimkou vozíků invalidních občanů.
• Na pohřebišti je rovněž zakázáno pohybovat se na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách, skateboardech apod.
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•
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Návštěvníci jsou povinní chovat se na pohřebišti důstojně a pietně s ohledem na toto místo, řídit se Řádem pohřebiště. Zejména není návštěvníkům pohřebiště dovoleno se zde
chovat hlučně, používat audio a video přijímače, kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné
omamné látky, odhazovat odpadky mimo odpadové nádoby, nechat volně pobíhat psy,
kočky a jiná zvířata a používat prostory pohřebiště i jeho vybavení k jiným účelům, než
k jakým jsou určeny.
Na pohřebišti je dovoleno umístění reklam pouze na vyhrazených místech po předchozím
souhlasu provozovatele pohřebiště. Není dovoleno umístění reklam na stromech ani zařízeních pohřebiště ani hrobových místech a hrobových zařízeních.
Nájem hrobových míst pro hrob, hrobku nebo kolumbárium se sjednává zpravidla na dobu
10 let.
Jaroslava Kvasničková, administrátorka pohřebiště
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SDH Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
rok 2020 se blíží ke konci. Dovolte, abychom Vás seznámili s naší činností v posledních měsících.
Letošní závodní sezóna, byla bohužel slabší díky aktuální situaci ohledně viru covid. Závody ve Vrchoslavicích jsme bohužel museli zrušit. Ke stejným opatřením bohužel přistoupily
i okolní sbory, takže není moc co shrnovat. Každopádně doufáme a věříme, že v dalším roce
bude situace již lepší a opět se budeme moci potkávat nejen na našich závodech.
Na hody se na náměstí u kostela sv. Michala opět vařil guláš. Letos to bylo sice v komornější
atmosféře, ale o to byla veselejší nálada. Soutěžilo 6 kuchařských týmů. Atmosféra byla příjemná a vítězství se konečně dočkal tým Petra a Toma. Jsme přesvědčeni o tom, že tohle vítězství
slaví do dnes. Novinkou byla „tajná“ porota, která hodnotila guláše bez předchozího kontaktu
se soutěžícími. Cenu tajné poroty získaly holky hasičky a my jsme na ně opravdu pyšní. Tedy
Lucka, Katka a Peťa.
Nedělní fotbalový zápas pro hasiče a Šmatla tým byl bohužel zrušen z důvodu pátečního
a sobotního nepříznivého počasí. I tak, jsme se všichni sešli na pivečko a makrelu, abychom
podpořili místní fotbalový tým. Tímto děkujeme fotbalistům za spolupráci a za půjčování hřiště
na tréninky a závody.
O tom zda bude či nebude Štěpánská zábava nebo Vánoční florbalový turnaj Vás budeme
s předstihem informovat pomocí našich facebookových stránek a místního rozhlasu.
Z činnosti JPO:
Letos připravenost našich hasičů prověřilo celkem 12 výjezdů, taktická cvičení se letos kvůli epidemii nekonají. Výjezdy byli nejrůznější - od vyplaveného domu přes pomoc zraněným
osobám až k dopravní nehodě. Nejvíce výjezdů bylo zaznamenáno opět v letních měsících.
Prověření odbornosti a připravenosti našeho požárního sboru dopadlo na výbornou. V rámci
dotace z Olomouckého kraje s podporou obce Vrchoslavice, byly letos pořízeny radiostani-
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ce Motorola dp1400 a vozidlová radiostanice Motorola dm2600 do nového automobilu který
očekáváme. Jak jistě víte, automobil měl být zařazen k užívání již na podzim roku 2020, ale
covid nikdy nespí, a tak se termín odsunul na jaro roku 2021. Aktuálně se, formou brigád, snažíme dokončit stání pro nový automobil a obecní techniku. Práce nejdou bohužel tak rychle
jak jsme předpokládali. Zákaz shromažďování osob nám práci stěžuje. Teď se ale situace opět
zlepšuje a věříme, že už vydrží a bude jen lépe.
Děkujeme obci Vrchoslavice a jejím zastupitelům za skvělou spolupráci, které si velmi vážíme.
I přes to, že rok 2020 nebyl pro nikoho z nás jednoduchý, (moc akcí a setkání jsme nestihli),
věříme, že na nás nezanevřete a budete i nadále podporovat náš hasičský sbor svou přítomností na našich akcích. Je to podpora, které si nesmírně vážíme. V čase Vánočním, Vám přejeme
pohodu, klid a zdraví, tak ať si vše užijete v rodinném kruhu a u těch nejbližších. Do roku 2021
vykročte tou správnou nohou a s úsměvem na tváři.
Členové SDH Vrchoslavice
Plán akcí na 1. pololetí roku 2021:
2. ledna
Výroční valná hromada sboru
Leden/Únor Vepřové hody
6. 3.
Hasičský ples
Květen
O pohár starosty SDH 8:00
Květen
Memoriál Vladimíra Novotného
Červen
Vrchoslavská pohárovka (noční soutěž)

Hodový guláš
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Sezóna mladých hasičů SDH Vrchoslavice
Sbor vrchoslavických hasičů si pro
svůj potěr na sezónu 2020 nechal postavit zbrusu novou výkonnou závodní stříkačku, která nahradila slabší stroj
a má za cíl posunout výsledky o kus
dopředu. Děkujeme všem podporovatelům ať už sponzorům, či návštěvníkům našich akcí, kteří nám umožnili
nastřádat finance. Bohužel pandémie
nemoci COVID-19 byla důvodem zrušením jarních soutěží, takže nový stroj,
jakmile to nařízení umožnila, byl testován alespoň na trénincích. Výsledky
byly velmi dobré.
S napětím jsme čekávali, který
sbor se osmělí a uspořádá první závody. Byli jím nováčci na poli dětského
hasičského sportu ze SDH Vřesovice
s datem konání 27. června 2020. Na
závodech se zadařilo. Mladší i starší
žáci získali ZLATO. Velmi pěkný vstup
do sezóny, ve které startovaly za Vrchoslavice 3 týmy. 2 mladších (mladší
a starší) a 1 starších žáků což je přes 20
dětí. Prázdniny vždy naruší soutěže,
děti se rozprchnou na dovolené a tábory, týmy nejsou kompletní, takže
například v Dětkovicích startovali jen
mladší žáci a odvezli si odtud 1x stříbro.
Další závody se konaly v Kobeřicích. Tato soutěž je zařazena do Okresní dětské ligy Prostějovska. Jezdí sem
velmi kvalitní týmy, převážně ze severu okresu. Hlavně kvůli vzdálenosti
jednotlivých pořadatelů jsme se do
ligy nezapsali. V Kobeřicích se nám
nezadařilo. Jen mladší starší předvedli krásný útok na 2. místo, ovšem rozhodčí u terčů zvedl
posléze praporek za drobný přešlap před nástřikem.
Následovaly závody pořádané SDH Doloplazy, které si moc týmů nepozvaly. Takže i při
průměrných časech se více než zadařilo - 2x stříbro a 1x zlato. Zlato patřilo mladším , kteří i na
dalších závodech ve Víceměřicích opět porazili své starší kamarády z druhého týmu mladších
žáků. Ti se museli spokojit s druhým místem.
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Posledním navštíveným závodem byl ten v Obědkovících, ze kterého si starší žáci přivezli
bronzovou medaili a sbírka cenných kovů tak byla kompletní. Celkově 5 zlatých, 3 stříbrné a 1
bronzová z 6 závodů, to je bilance roku 2020.
V roce 2021 nás čeká přechod družstva šesťáků do starších žáků. Některé pro ně nové pozice u stroje si již zkoušeli, rychlost vpředu je výborná již teď. Budeme mít tedy 2 družstva
starších žáků, 1 mladších.
Samozřejmě rádi přivítáme nové kamarády k doplnění stávajících týmů. Pokud by se našli
malí caparti od 5 let výše, kteří by měli zájem a se kterými by bylo možné založit nové družstvo
přípravky, rodičové ozvěte se Marku Řezáčovi, nebo přijďte na jaře vždy ve čtvrtek od 17 hodin
na hřiště. Jste vítáni.
Za mladé hasiče Jiří Pinkas, „videotrenér“
(video sestřih sezóny 2020 najdete na webu www.sdhvrchoslavice.estranky.cz )

JPO Vrchoslavice
Jednotka požární ochrany Vrchoslavice v letošním roce prozatím
celkem zasahovala u 12 událostí.
25.5. – Požár rodinného domu
Těšice – jednotka byla povolána na
žádost velitele zásahu s vozidlem
CAS 32. Jednotka prováděla plnění
cisteren dalším jednotkám a podílela se na likvidaci požáru.
13.6. – Technická pomoc, čerpání vody v domě – jednalo se o čerpání vody v opuštěném domě, kde
voda prosakovala do sousedního
domu
13.6. – Technická pomoc, zatopený sklep – během čerpání vody
u první události, jsme byly požádáni
obyvatelkou obce o pomoc se zatopeným sklepem.
26.6. – ZOČ, průvod v obci – na
žádost starosty obce jsme prováděli
dohled při průvodu obcí.
4.7. – ZOČ, úklid silnice – zde
naše jednotka provedla zasypání
sorbentem uniklý olej a úklid vozovky.
8.7. – Únik nebezpečných látek
do ovzduší – jednotka byla povolána
k úniku plynu z poškozené přípojky
po dopravní nehodě na Parganě.
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20.7. – Technická pomoc, zatopený dům – členové jednotky provedli odčerpání vody ze
zatopeného domu
20.7. – Technická pomoc, voda zatéká do domu – na žádost velitele jednotky z Němčic nad
Hanou jsme byli povoláni na pomoc s čerpáním vody a odklízení následků povodní do obce
Unčice
21.7. – ZOČ, úklid silnice – den po povodni jsme na žádost starosty obce provedli úklid
silnice od bahna.
13.10. Požár, kouř z OA – v dopoledních hodinách byla jednotka přivolána k události, kde
se mělo jednat o kouř z osobního automobilu. V době příjezdu naší jednotky auto již hořelo.
19.10. – Dopravní nehoda se zraněním – jednalo se o dopravní nehodu motorky a nákladního vozidla. Jednotka provedla první pomoc a po vyšetření události úklid vozovky.
23.10. – ZOČ, čištění kanalizace – na žádost starosty obce jsme provedli čištění kanalizace
v obci.
Arnošt Matoušek
JPO Vrchoslavice má ve svých řadách dynamické, schopné a hlavně ochotné členy. Jejich
pomoc je v obci vidět a jsem rád, že se na ně dá spolehnout. Přeju jim do dalšího roku zdraví,
úspěchy v činnosti a neutuchající nadšení, které je jim vlastní. Chlapi, děkuji za vše, co pro obec
děláte.
Dušan Svozílek, starosta
Členové JPO: Arnošt Matoušek, Jakub Zahradník, Zdeněk Petr, Michal Svozílek, Martin Matoušek, Tomáš Borovička, Marek Karlík, Oldřich Svačina, Vladimír Lecián, Marek Řezáč, Josef
Janečka, Miloš Navrátil, Radek Wildung, Jan Wildung, Luděk Minařík

TJ Sokol Vrchoslavice
Dřív než napíši pár řádků o dění
našeho Sokola, chci poprosit všechny naše spoluobčany, nejen členy
Sokola, o tichou vzpomínku na pana
Vladímíra Řezáče který nás nedávno
opustil. Byl nejstarším členem Sokola ve Vrchoslavicích a v příštím roce
by oslavil 90 let. Čest jeho památce.
Všichni víte, že díky Covid-19
jsme ani my v Sokole nemohli provozovat aktivity. Na jaře jsme zvládli
závody v plavání. Gymnastika, atletika a zálesák se už nekonaly. V červnu proběhla Noc sokoloven a těsně
před hody Sokol spolu v pohybu. Už
jsem s dětmi plánovala který den
budeme chodit cvičit a co všechno
budeme provozovat. Ale dříve než
vše začalo, tak to skončilo. Já i Evča
Občasník obce Vrchoslavice
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Zmeškalová jsme zvládly jednou cvičení na
balonech a dál zase klid. Už se těším po novém roce na všechny (nejen „moje“) děti, ale
i na dospělé kteří si chodí protáhnout tělo.
Teď na podzim měl být Přátelský pětiboj
v Olšanech, který organizátoři museli také
zrušit. Letošní rok společným sportovním
aktivitám nepřál, ale nejdůležitější je zdraví
a snad se v lednu všichni, kdo budou chtít
chodit, sejdeme. Už se na všechny moc těším.
V příštím roce je Sokolské Brno 2021, jenže všechny secvičné byly zrušeny. Proto ani
nevím, jakou skladbičku mají děti a jestli se
vůbec bude akce konat. U nás určitě, v rámci možností, cvičit budeme, když tak jen pro
nás.
Za všechny Sokolíky i za sebe všem přeju hlavně klidné a pohodové svátky Vánoční
a co nejvíc zdraví jak, teď tak v celém novém
roce.
Broňa Žáčková, cvičitelka

Vladimír Řezáč

TJ Sokol Vrchoslavice 1946
Po podzimní části soutěže 1.B.třída skupiny A se naši fotbalisté umístili v počtem 13
bodů na 11.místě.
Redakce Obecního zpravodaje

Vrchonet, z.s.
Rok 2020 byl pro celou společnost velice náročný. Celý svět se potýká s problémy a řeší
náročné výzvy, dá se říct, že nejspíše nic nebude tak jak bylo před tím. Bohužel ani našemu
spolku se nevyhnuly problémy, které bylo potřeba řešit ať už technické tak i personální. Ale
protože nic není tak černé, jak by se mohlo zdát, se všemi problémy jsme se statečně porvali
a zdárně jsme je vyřešili.
V květnu rezignoval na funkci místopředsedy Miroslav Hrabčík a následně po něm z pozice
radního odstoupil i Kamil Hrtůs. Bohužel v důsledku omezeních, která vyhlásil náš stát, jsme
museli několikrát odložit konání mimořádné členské schůze na které se měla volit nová rada
spolku. Nakonec se nám podařilo sejít 3.9.2020 kde přítomní členové zvolili novou radu spolku
ve složení: Jan Zimen, Ing. Tomáš Zmeškal, Ing. Alena Kolářová. Tímto bych chtěl poděkovat
minulé radě za příkladnou činnost, odhodlání a obětavost se kterou pracovali pro spolek.
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Další zásadní věc, kterou jsme museli v letošním roce řešit je, že od 1.4.2019 každý spolek,
který má příjmy nad 1 mil. Kč se automaticky stává plátcem DPH. Jako příjem není považován členský příspěvek, který je z příjmů vyloučen. Již delší dobu jsou na spolky našeho typu
vedeny ze strany státu velké tlaky. Proběhlo i několik soudních pří mezi spolky a finančními
úřady, kdy finanční úřady tvrdily, že platby členských příspěvků do těchto spolků jsou platby
za služby a proto tyto příspěvky nelze považovat za příspěvky, ale za příjem - tudíž podléhají platbám DPH. Některé spolky obhájily členské příspěvky, jiné nikoli. Náš postoj byl vždy
takový, že naši členové platí členský příspěvek nikoli službu. Tento postoj jsme drželi až do
poloviny roku, kdy jsme se dozvěděli, že na finanční úřad doputoval seznam spolků, na které
je třeba zakleknout a na tomto seznamu je i náš spolek. Nastalou situaci jsme konzultovali
se spřátelenými spolky v našem okolí a abychom předešli soudním přím, přihlásili jsme se
k platbě DPH a doplatili zpětně i rok 2019. Děkuji paní Šarekové, která nám s tímto nelehkým
úkolem pomohla a přepracovala účetnictví za téměř 1,5 roku zpětně.
Na mimořádné členské schůzi konané 3.9.2020 proběhla diskuze ohledně navýšení členských příspěvků. Jelikož se jednalo o zásadní krok, tak jsme ohledně této problematiky svolali další mimořádnou členskou schůzi, kde nová rada přednesla finanční rozvahu na příští rok,
vyčíslila navýšení nákladů na činnost spolku zejména kvůli dopadům plateb DPH, navýšením
konektivity do sítě a provozem IPTV. Oproti předcházejícím letům došlo k meziročnímu navýšení nákladů na provoz spolku o cca 370 000 Kč. V případě, že by spolek nenavýšil členské
příspěvky, mohl by se dostat do situace, že by neměl finanční prostředky na údržbu a rozvoj
sítě. Velice mě mrzí, že na členskou schůzi dorazilo pouze 12 členů, kteří o takto významné
věci rozhodli. Prosím všechny členy, aby v prosincovém příkazu upravili výši svého členského
příspěvku na 330 Kč.
Letošní rok byl velmi bohatý na dešťové srážky, což je pro přírodu a nás všechny výborné. Bohužel pro spolek tohle deštivé počasí znamenalo sérii výpadků konektivity. Naše
hlavní spojení, které přivádí konektivitu do naší sítě se v důsledku deštivého počasí často
rozpojovalo. Ono se není ani čemu divit, protože na propojení byla použita technologie
pracující v pásmu 80 GHz na vzdálenost 5,7km. Předcházející čtyři suché roky nám s touto
technologií spojení fungovalo dobře, aniž by si kdokoli nějakých problému všiml. Rada
proto rozhodla o nákupu nové technologie, která je schopna přenést 10x vyšší rychlost
než stávající technologie a trasu 5,7 km rozdělit na dva kratší úseky tak, aby i při silném
dešti nedocházelo k rozpojování. Při této výměně byl současně namontován na náš hlavní
vysílač nový záložní zdroj a vyměněn hlavní router. Celkové investice do této modernizace
byla 510 000 Kč.
Státní lockdowny na začátku roku a ke konci tohoto roku tvrdě prověřily funkčnost naší
sítě. Datové toky v síti se zvýšily o 60% v důsledku distanční výuky, homeoffice a zvýšeného
využívání IPTV. Konektivita v síti v důsledku zvýšených požadavků velmi často naráží na své
limity a dochází ke zpomalování připojení. Rada se tedy rozhodla navýšit konektivitu do sítě
ze stávajícího 1Gbit na 2 Gbit, tak abychom našim členům dopřáli kvalitní připojení. Navýšení proběhne 8.12.2020 a bohužel bude spojeno se serií krátkých výpadků.
V letošním roce jsme bohužel upustili od pořádání již naplánovaných společenských
akcí. Doufám tedy, že nám situace s Covid alespoň dovolí na začátku roku uspořádat pravidelnou členskou schůzi. V každém případě všem přeji příjemné prožití Vánočních svátků
a vše nejlepší do Nového roku.
Jan Zimen, předseda spolku Vrchonet, z.s.
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MS Mořice - Vrchoslavice
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás jménem
Mysliveckého spolku Mořice-Vrchoslavice pozdravil a krátce
Vás seznámil s činností našeho
mysliveckého spolku za uplynulý rok.
Členové našeho spolku odpracovali v honitbě mnoho brigádnických hodin, věnovali se
výrobě, údržbě a péči o krmná
zařízení a napáječky. S nastupující zimou pravidelně přikrmují
zvěř, aby omezili její strádání.
Pokročili jsme s rozšířením zázemí naší myslivecké
chaty. Instalovali jsme a zastřešili kontejner za chatou,
v příštím roce zbývá dokončit
finální úpravy a pokládku dlažby. Nově vzniklý vydlážděný
a zastřešený prostor bude sloužit při pořádání akcí pro veřejnost nebo pro nájemce chaty
z řad našich spoluobčanů.
Protiepidemická
opatření
nám nedovolila provést některé naplánované akce, zejména
v dubnu spolupořádat celorepublikovou akci Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020 a dále
v červnu uskutečnit oblíbené
Myslivecké odpoledne pro celou
rodinu.
Na konci letních prázdnin se díky zlepšení situace podařilo zrealizovat již tradiční Poslední prázdninový táborák, akci věnovanou dětem u příležitosti ukončení prázdnin a spojenou
s prodejem zvěřinových specialit. O oblíbenosti akce svědčí hojná účast a prodané všechny
připravené porce. Příjemnou atmosféru podpořila místní hudební skupina Sem-Tam.
Na závěr se patří poděkovat za podporu obecním úřadům ve Vrchoslavicích a Mořicích,
honebnímu společenstvu, ZOD Agrispol, sponzorům a místním spolkům.
Přejeme všem spoluobčanům krásné prožití svátků vánočních a do nového roku pevné
zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
Ing. Štěpán Řezáč, místopředseda MS
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Slovo faráře
Milí čtenáři, dostal jsem hezký úkol, uvést Vás do adventního období. Vždycky, když přichází advent, tak si říkám, kolikátý to advent v mém životě už vlastně je. A nebylo jich málo. Otázka tedy je, co
se v mém životě změnilo k lepšímu, když jsem už prožil tolik adventů! Ve světě se, i navzdory všem
vládním opatřením, slaví Vánoce už dnes. Na náměstích měst stojí vánoční stromy, zpívají se koledy.
Lidé si totiž sami, nějakým způsobem, chtějí navodit radost, ale to nejde. Protože tu nejhlubší radost
mi může dát pouze Bůh. Navíc svět ztrácí smysl pro tajemství - to mají snad ještě malé děti, kdy ten
Pepíček celý advent píše Ježíškovi dopisy a do poslední chvíle neví, jak to dopadne. Svět ztrácí smysl
pro krásu, pro ticho, pro klid, svět je netrpělivý a neumí čekat. Ve světě vládne spěch, stres a zmatek.
Pokud ale chceme hezky prožít dobu adventní, tak nemůžeme přistoupit na tuto mentalitu. Jak tedy
advent prožít?
Především jde o Pána Ježíše, který přichází a s tím souvisí samozřejmě postoj našeho srdce. Jde
o srdce – nejde o žaludky, jde o vztahy, nejde o dárky, jak by si možná někdo představoval. Jde o to,
abychom v sobě obnovili a probudili touhu po Bohu. Ty touhy v lidech nějak jsou. Lidé touží po lásce,
po pravdě, ale tím vlastně touží po Bohu. A pouze Bůh může všechny tyto naše touhy naplnit. Ani ten
největší úspěch života, ani ten nejlepší úspěch při zkoušce, či v zaměstnání, ani nejkrásnější dovolená,
nemohou tyto touhy zcela naplnit. A když si chce člověk tyto touhy naplnit sám, tak potřebuje stále
více požitků. To, že lidé berou drogy, propadají alkoholu, hrám, televizi, to je projev jejich touhy, která
je pouze obrácená špatným směrem.
V adventu jde také o ticho, kdy se člověk posadí a nedělá nic. Ticho! Co udělá člověk, když přijde
domů? Pustí si televizi nebo rádio. Kulisa! Hlavně mít kulisu, nebýt sám. Jako by lidé měli strach z ticha.
Jde tedy o to, znovu najít ticho a v něm Boha. Mohou si také v klidu položit otázky: Na co vlastně čekám? Po čem toužím? Co by mohlo naplnit můj život? Co mi schází? Podobně uvažovat i o své rodině.
Při hledání odpovědí na tyto otázky to může být někdy dost nepříjemné, protože potom si člověk musí
přiznat nečisté motivy svého jednání, pýchu, sobectví…ale o to jde. Jenom tak poznáme sebe sama.
Křesťané si o vánocích rok co rok uvědomují, že láska přišla na svět v Ježíši Kristu. A po ní toužíme
přece všichni. Chceme být přece spokojení, zakoušet doma pokojné vztahy, pocítit od druhých přijetí
a lásku. Aby tomu tak mohlo být, musíme proto něco udělat a k tomu nám slouží advent. Slouží především k obnovení vztahů a to vztahu k Bohu, pokud jsme věřící, a vztahů mezi lidmi. Máme proměnit
své srdce. Pracovat na tom, abychom odstranili ze svých životů hněv, nedůvěřivost, pomluvy, škodolibost a naopak vnesli do svého života více laskavosti, trpělivosti jeden k druhému, abychom se učili
pokládat toho druhého za lepšího, než jsme my sami. Vždyť všichni se chceme cítit ve společenství lidí
dobře, ať už na prvním místě doma, v práci, či kdekoliv jinde. Tak právě v adventu je doba příhodná,
abychom se o to začali snažit my sami. Co zaséváme, to sklízíme. Zaséváš-li lásku, budeš sklízet lásku,
zaséváš-li nedůvěru, nelaskavost, zlobu…, sklidíš totéž.
Jak se mám v adventu těšit na narození Spasitele? Student filozofie se zeptal jednoho mnicha, jak
je možné, že navzdory všem aktivitám zůstává neustále usebrán. Mnich odpověděl: „Když se modlím,
tak se modlím, když kráčím, tak kráčím, když jím, tak jím, když pracuji, tak pracuji a když spím, tak spím.“
Student na to řekl: „Ale tak to děláme i my.“ Mnich odvětil: „Ne, vy když se modlíte, tak často už kráčíte,
když jíte, tak často už pracujete a když pracujete, tak často už spíte.“ Prožívat na plno přítomnost, je
cestou k trpělivosti a také k radosti.
Milí přátelé, přeji vám radost z Narození Ježíše Krista, která bude pramenit z dobře prožitého adventu. Ať vám Bůh žehná
P. Tomáš Strogan
Občasník obce Vrchoslavice
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Farnost
Milí čtenáři zpravodaje,
rok se nám chýlí pomalu ke konci a i když byl chudý na společenské akce, doufám, že o to víc
jste si čas užili doma se svými nejbližšími a hlavně plni zdraví a dobré nálady.
Poslední zářijovou neděli jsme ve Vrchoslavicích slavili hody. Hodová mše se konala s již tradičním žehnáním úrody, kterou přinášely děti v krojích. Děkujeme všem, kteří zapůjčili své výpěstky
i všem, kteří se zúčastnili za drobné příspěvky. V době „dušiček“ jsme zavzpomínali na všechny, kteří
nám chybí. Dušičková pobožnost a žehnání hrobů proběhlo letos jen symbolicky. Taktéž mše se
konaly on-line prostřednictvím kanálu na YouTube.
Doufejme, že Vánoce prožijeme tak, jak jsme byli doposud zvyklí, i když bez vánočních koncertů a větších setkání. Přijměte prosím pozvání na půlnoční mši svatou, která se uskuteční 24.12. 2020
v 15 hod. Nebo se jen přijďte podívat na jesličky a vánoční výzdobu. V lednu pak opět očekávejte,
že u Vás zazvoní Tři králové. Tímto bych také chtěla poděkovat všem dobrovolníkům a dětem, kteří
v mnohdy mrazivém a nepříznivém počasí konají tuto službu a tráví hodiny na cestách. Na nás je
jen ty dveře otevřít.
Přeji Vám jménem všech farníků klidné prožití vánočních svátků a do nového roku mnoho zdraví a pokoje!
Za farníky Alena Kolářová

Hodová mše

Hodová mše

Lukostřelba
Lukostřelba Orion, trénující ve Vrchoslavicích, završila letošní lukostřeleckou sezónu soutěžním
víkendem. V sobotu 10. 10. jsme uspořádali závody v areálu bývalé svodnice ve Víceměřicích. Jednalo se o první závody, které nebyly pouze pro náš klub, ale pro všechny příznivce lukostřelby. Do
Víceměřic se sjelo na 40 lukostřelců (kapacita byla omezená). Přijeli i lukostřelci ze Zlína, Hodonína,
Kunovic nebo Bystřice pod Hostýnem. Většinu medailí si sice rozdělili domácí lukostřelci (všem moc
gratulujeme!), ale velikým úspěchem pro náš malý klub je to, že právě jiné zúčastněné kluby nám
nabídly spolupráci na připravovaném mezinárodním poháru. V neděli 11. 10. jsme se potom zú30
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častnili krásného finále Moravského
zemského poháru na Helfštýně, kde
medailový úspěch jen těsně unikl
Antonínu Bartošíkovi (5. místo, kategorie dospělí) a Michalu Bartošíkovi
(4. místo, kategorie junioři). Bohužel
aktuální koronavirová situace zasáhla i do činnosti našeho klubu. Kromě
zrušených závodů byla přerušena
také tréninková činnost. Snad se už
brzy situace uklidní a vše bude tak
jak má být. Pokud Vás lukostřelba láká
a chtěli byste si ji vyzkoušet, velmi rádi
přijmeme nové členy. Vybavení pro
začátek zapůjčíme. Chtěli byste si vyzkoušet lukostřelbu na makety zvířat
v životní velikosti a v přirozeném prostředí? Pak nás neváhejte kontaktovat na tel.č. 773 673 277
nebo na e-mailu info@lukostrelbaorion.cz . Nově také máme webové stránky www.lukostrelbaorion.cz. Chtěli bychom tímto moc poděkovat obci Vrchoslavice a TJ Sokol Vrchoslavice za podporu
a poskytnutí prostor k trénování.
Jan Bartošík

OHLÉDNUTÍ
ESSD aneb POHYBU NENÍ NIKDY DOST
Už jste někdy slyšeli o ESSD? Pokud ne, tak věřím, že Vám děti z naší
základní školy rády napoví, že se jedná
o Evropský školní sportovní den. A jak
to ví? Letos se ho totiž 22. září samy
zúčastnily.
Vše se odehrálo na vrchoslavském
fotbalovém hřišti, kde už na děti čekaly pohybové disciplíny ze všech koutů
světa. Děti se rozdělily do dvou týmů,
které spolu soupeřily o získání vlajek co
nejvíce států. Jako první je čekal Zahřívací běh v Řecku. Už po první disciplíně bylo jasné, že závodníci soupeří ze
všech sil a ani v nejmenším se nehodlají
vzdát. Další disciplínou byl Hod kládou
ve Skotsku a pak následovala Špagetová válka v Itálii. Při Španělském tanci si
Občasník obce Vrchoslavice
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oba týmy našly krásnou strategii jak se
sehrát a výsledek byl těsný. Mezi další
aktivity patřily Závod rodin na Maltě či
Hrátky s obručí ve Francii. Když měly
děti zdolat Podmořskou překážkovou
dráhu v Chorvatsku, museli ji kapitáni
týmů absolvovat znovu, protože byl
výsledek nerozhodný. Nakonec stejně
každý tým dostal půlku chorvatské
vlajky. Obří šachovnici v Litvě zdolaly
děti opravdu rychle a pěkně si přitom
pomáhaly. A na závěr je čekala Vikingská námořní bitva u pobřeží Norska. Byl to lítý boj a dlouho se zdálo, že
skončí nerozhodně, ale nakonec jeden
tým přece jen zvítězil.
Po takové úspěšné výpravě už jen
zbývalo najít medaile a sladkou odměnu.
Moc děkuju všem šikovným závodníkům i paní vychovatelce Balákové za parádní společné
sportovní odpoledne a těším se na příště!
Liduška Rubanová, organizátorka akce

Či só hode naše hode…
Poslední zářijový víkend voněl gulášem. Sobotní gulášové klání bylo opět
v režii našich hasičů. Jedná se spolek nejen početný, spolehlivý, ale také vysoce
funkční. Přilákali na náves nejen místní,
ale také občany sousedních obcí.
Odpoledne, plného her a zábavy na
farské zahradě, se opět ochotně ujala
skupina historického šermu Aqua Fortis.
Počasí na hodovou neděli bylo jako
na objednávku. Ranní mše s žehnáním
úrody, odpolední výstava starých pohlednic v sokolovně a mistrovské utkání na fotbalovém hřišti měly bohatou
návštěvu.
Po celý víkend kolotoče se na návsi
točily kolotoče. Letos, po mnoha a mnoha letech, i velký řetízkáč.
Hodový víkend zakončilo posezení v hospůdce Pod lipou při zpěvu kapely Sem-Tam.
Adéla Palíšková
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Má vlast cestami proměn
Hodové přípravy byly v plném
proudu. Sekaly se trávníky, hospodyňky umývaly okna, z kuchyní
vonělo cukroví, na náves přijely
kolotoče. Kromě nich k nám opět,
už potřetí, dorazila putovní výstava
„Má vlast - cestami proměn“. Tentokrát zachycovala proměnu dětského hřiště v naší základní škole.
Do výstavy se mohou zapojit
všechny obce z celé naší republiky.
Díky příspěvku od Olomouckého
kraje jsme z obecního rozpočtu
nemuseli vynaložit na účast našeho projektu na výstavě žádné
finance.
Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů
ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní
lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby
či krajinu.
Slavnostní zahájení 12. ročníku výstavy hostil 20. května pražský Vyšehrad. Až do 19.června tam
bylo vystaveno všech 118 proměn. Následně se výstava přesunula do jednotlivých krajů. V každém
místě je výstava instalována cca 2 týdny. Vrchoslavice se snaží, aby výstava byla na návsi instalovaná
v době hodů.
Setkání na Vyšehradě se zúčastnil, mimo jiných, také kardiochirurg Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.,
který o výstava řekl: „Příznivé změny prospívají krajině i lidským srdcím.“.
Adéla Palíšková

Podzimní výzdoba obydlí
Letošní ročník výstavy o nejhezčí podzimní
výstavu obydlí proběhl trochu jinak, ale na kráse mu to neubralo. Mezi jedenácti přihlášenými
soutěžícími byla letos i naše škola.
Aktuální situace neumožnila hlasování na
akci Strašidlení. Každá domácnost tedy dostala
do poštovní schránky hlasovací lístek, na který
mohla napsat číslo svého favorita a svůj hlas hodit do poštovní schránky na budově Obecního
úřadu. Fotografie byly vystaveny na vratech hasičské zbrojnice.
Letos, jen o dva hlasy, zvítězila rodina Fialkova. Umístění ostatních soutěžících bylo velmi
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vyrovnané, rozhodli jsme tedy, že se všichni zúčastnění umístili na druhém místě a dostali cenu
útěchy.
Všem, patří poděkování za snahu, tvořivost
a nadšení, s jakým svoje obydlí zdobí. Nesmí se
zapomínat i na ty nepřihlášené. Procházet obcí,
kde okna domů zdobí macešky, vřesy, drátovce
či chryzantémy je radost. A z malých radostí se
skládá život. Obec děkuje všem, kteří i letos vysadili radost do svých oken či vstupu do obydlí.
Smutný příběh kočičky
Mezi nejpoužívanější materiál pro výrobě
podzimních dekorací jsou bezpochyby dýně.
Kreativita našich dětí a jejich rodičů se někdy zdá
bezmezná. Od klasických helloweenských výjevů, přes ježky, ptáčky, svítící domky až třeba po kočičku.
Právě jednu takou kočičku letos do soutěže přihlásili Alenka a Vašík Řezáčovi. Povedený výtvor,
navíc u hlavní silnice byl skvostem u kterého se nejen každý otočil, ale zpomalovala i projíždějící
auta. Na výsluní obdivu se ale nevyhřívala dlouho. Při návratu z jedné z rodinných vycházek našly
děti milou kočičku zničenou. Možná nehoda, možná náhoda, kdo ví…
Velkým štětím bylo, že v té době už byly všechny přihlášené výzdoby vyfotografovány. A taky
se našla ještě jedna dýně a maminka Renča z ní vyrobila kočičí dvojče.
Adéla Palíšková

Krajské volby 2020 - Výsledky hlasování ve Vrchoslavicích

Hejtmanem byl 30.10. zvolen Josef Suchánek z hnutí STAN.
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Začátek adventu
V předchozích letech jsme si zvykli setkávat se první adventní neděli u stromečku a za zpěvu a tance dětí naší základní školy čekat na požehnání stromu panem farářem na jeho slavnostní rozsvícení.
Protože současná situace nám toto setkání, bohužel neumožnila a my jsme tuto tradici nechtěli porušit, připravili jsme pro občany večerní rozhlasovou relaci s projevem a tematickými
písničkami. V neděli 29.listopadu v 17.45 hodin se rozsvítily stromečky u kapličky v Dlouhé Vsi,
u sokolovny i ten na konci Parganu. Advent ve Vrchoslavicích byl zahájen. Obec Vrchoslavice
děkuju partnerovi akce skupině ČEZ.
Adéla Palíšková

PŘIPRAVUJE SE
Kroužek keramiky pro dospělé
Když jsem tak jednou vzpomínala, jak mi chybí práce s keramickou hlínou a možnost vyrobit si nějakou blbůstku na dvůr nebo do domu, tak mě tak napadlo, proč
nezkusit zrealizovat keramiku pro dospělé ve Vrchoslavicích. Nějaké ty zkušenosti s vedením takové aktivity už mám, tak jsem oslovila místostarostku a ta začala tento nápad
ihned rozvíjet.
Zastřešení celého projektu přislíbilo SVČ Orion, pec je již zajištěná prozatím formou
zápůjčky, prostory k tvoření také. Celé nám to zarazil bohužel covid19.
Nicméně pořád doufám, že jakmile to PES (nebo nějaké jiné zvíře) dovolí, tak se
nám tuto myšlenku podaří dovést do úspěšného konce. Tento „kroužek“ by byl určen
pro dospěláky ale protože pec bude po dohodě s vedením školy umístěná v prostorách školy, tak se dostane i na děti, které by mohly tvořit v rámci školy, školky nebo
družiny.
Jitka Svozílková

Z REDAKCE
Slova a rýmy Libuše Matysíkové
Slova a rýmy jsou koníčkem a životní láskou paní Libuše Matysíkové. Tato rodačka ze severní
Moravy prožila dětství v Javorníku ve Slezsku. Od dětství měla ráda pobyt v přírodě, turistiku a tramping. Od útlého dětství promítala své pocity do básní a příběhů. Pak ji vítr zavál k nám na Hanou,
kde léta působila jako učitelka v mateřské škole a lektorka jógy.
Už méně ji známe jako autorku poezie. Právě jí vychází další publikace, sbírka básní Lesní příběhy. Tuto knížečku si můžete zapůjčit v naší knihovně, kam ji autorka věnovala.
Malá ochutnávka, veršů s příchutí podzimní přírody:
Občasník obce Vrchoslavice
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Melodie podzimu
Melodie podzimu
Co si skučí s větrem
Dává někde k lepšímu
Že už končí s teplem
Babí léto poletuje
Větve stromů splétá
Spadlého listí na zemi
Je již celá řeka

Skučí vítr ve větvích
Nese jejich přání
Melodie nesou smích
Plody podzimu si chrání

Zvon kapličky se loučil
7. listopadu zesnula ve věku 89 let paní
Jiřina Vystrčilová z Dlouhé Vsi. V neděli 8.listopadu v poledne se s ní rozloučil i zvon kapličky Panny Marie Pomocné v Dlouhé Vsi.
Po poslední opravě kapličky a po skončení první mše svaté dne 25. května 2014,
poděkoval starosta obce Dušan Svozílek
paní Vystrčilové za její starostlivost a dlouholetou péči o tuto sakrální stavbu. Předal jí
i malý dárek, kytku a obrázek kapličky.
Paní Vystrčilová, rodačka z Vřesovic, převzala péči o kapličku po paní Hedvice Jahodové a starala se o ni 23 let.
Obec děkuje, že mohla být Jiřině Vystrčilové po třiašedesát let domovem.
Adéla Palíšková

Obec vzpomíná na Vladimíra Horáka (1920 - 2015)
Dne 16. prosince by se dožil 100 let pan Vladimír Horák, učitel, kronikář a dopisovatel Moravské zemské knihovny v Brně.
Narodil se v rodině učitele Jana Horáka ve Vrchoslavicích čp. 1, který po dlouhých 41 let
(1919-1958) zde řediteloval. Po stejnou dobu byl i kronikářem obce.
Vladimír Horák vyrůstal s mladší sestrou Zdenou provdanou Černou v budově školy a školní zahradě. Po ukončení měšťanské školy v Němčicích pokračoval ve studiu na Gymnaziu ve
Vyškově, poté na učitelském ústavu v Brně.
Během II.světové války byl totálně nasazený ve Vídni.
Jako mladý učitel působil v Březové. Když se v r. 1950 oženil, byl přeložen do Spálova, kde
se mu narodily obě děti a kde také řediteloval. Z rodinných důvodů požádal o přeložení do
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Vrchoslavic. Přestěhovali se do rodného domu jeho ženy Marie, rozené Večerkové, v Dlouhé Vsi
čp. 34. Do konce svého profesního života učil na škole v Němčicích nad Hanou.
Od mládí byl nadšeným členem Tělovýchovné jednoty Sokol. Účastnil se nejen gymnastických cvičení na výletišti na Zamlýní, hromadných cvičení, ale i sokolských sletů a poté i Spartakiád, včetně cvičení na Strahovském stadionu.
Další jeho zálibou bylo ochotnické divadlo. Byl také členem smíšeného pěveckého sboru
pod vedením Jana Michalíka. V neposlední řadě bylo jeho zálibou také malování.
K domu čp. 34 Dlouhé Vsi náleží velká zahrada se spoustou ovocných stromů a tak Laďkovi,
jak mu jeho nejbližší přátelé říkali, přibyl po návratu do Vrchoslavic další koníček. Po založení
svazu zahrádkářů v obci se stal jeho aktivním členem.
Dcera Dagmar ani syn Jiří se v jeho pedagogických šlépějích nevydali. Vnučka
z dceřiny strany a pravnučka ze strany synovy v sobě pedagogické geny objevily a tak
učitelské povolání v rodině pokračuje.
Rodná obec vzpomíná na pana Vladimíra Horáka jako na člověka, jehož otisk se
nesmazatelně vryl do její historie. Do řádků kroniky, knihy Vrchoslavice, paměti hanácké obce, do místních spolků, kulturního a společenského života. Nedopusťme,
aby jeho život a dílo potáhla pavučinka
zapomnění, otřeme občas prach ze svých
vzpomínek a zapalme svíčku těm, kteří byli
na to odkud pochází hrdi.
Adéla Palíšková
Výstava obrazů Vl. Horáka

Stromy kolem nás
V okrese Prostějov se nachází 37 památných stromů.
Je to zajímavý mix druhů - jehličnaté a listnaté mezi nimiž jsou dokonce i stromy ovocné.
Mezi čtyřmi památnými duby je také „náš“ dub letní. Košatí se u zaniklého mlýnského náhonu v Dlouhé
Vsi. Vladimír Horák o něm v knize Vrchoslavice, paměti
hanácké obce uvádí: „Dub u mlýna v Dlouhé Vsi, od roku
1994 chráněná památka, byl dle tradice vysazen některým z mlynářů, je možné, že jím byl již Georg Adámek
v roce 1797.“ Další památné duby prostějovského okresu
naleznete ve Vrbátkách, Na Čihadle a nad Žárovicemi.
Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny
a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Jsou znaObčasník obce Vrchoslavice
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čeny tabulí s malým státním znakem ČR a evidovány v ÚstředPamátné stromy okr.
ním seznamu ochrany přírody, který vede Agentura ochrany
Prostějov podle druhů
přírody a krajiny České republiky.
Druh
počet
Náš Dlouhoveský dub se tyčí do výšky 25 metrů, obvod kmeBorovice
1
ne má přes čtyři metry a jeho stáří se odhaduje na 250 let.
Jedle
1
Zajímavostí je, že se mezi památnými stromy našeho okreJasan
1
su se nachází také Jerlín. V Evropě je tento strom známý od 18.
století, v našich zemích je datovaná výsadba prvního exempláře
Jerlín
1
r. 1835.
Platan
2
Na dva stromy tohoto druhu, v intravilánu obce VrchoslaviJírovec
2
ce, chci čtenáře upozornit. První najdete v zahradě čp. 107. Jako
Hrušeň
2
medonosnou dřevinu ji zde zasadil v první polovině dvacátého
Jilm
2
století zahradnický mistr Antonín Sázel. Druhý solitér si můžete
Buk
2
prohlédnout v Dlouhé Vsi před domem čp. 16. Strom, jako většiDub
4
na dřevin, je nekrásnější v době květu, což je v červenci. Nepropásněte příští rok ten čas a pokochejte se krásou jeho květenství,
Lípa
19
které tvoří až 30 cm dlouhé laty žlutých kvítků.
Celkem stromů
37
Nedávno byl náš dub z Dlouhé Vsi zmíněn v Prostějovském
večerníku, jako jeden ze sedmi nejkrásnějších stromů okresu. A na závěr, pár pořekadel a přísloví
o dubu, našem památném stromu:
Každý dub vyrostl z žaludu.
Jednou ranou dub nepadne.
Mluvit jako do hluchého dubu.

Adéla Palíšková

Radnice zažila premiéru
Premiéru čeho? 22.11.2020 si v prostorách budovy Obecního úřadu Vrchoslavice řekli své
„ano“ Veronika Sedláčková a Jakub Zámečník. Tento mladý pár se rozhodl vstoupit do manželství na radnici v naší obci. Jedná se nejen o první pár, který do stavu manželského vstoupil
v těchto prostorách v tomto století, ale o první pár, jehož společná cesta životem začala pod
touto střechou vůbec. Přejeme jim na společné cestě životem hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Budova radnice byla postavena v r. 1925. V té době se sňatky konaly na církevní půdě. Po II.
světové válce, vzniku Národních výborů a matrik, docházelo pod politickým tlakem k postupnému ustupování od svateb v kostele. Je tradicí, že sňatek se koná v místě bydliště nevěsty.
Místem, kde si místní páry slibovaly lásku, věrnost a vzájemnou úctu byl Městský národní výbor v Němčicích nad Hanou.
Současná právní úprava umožňuje, aby sňatek probíhal za přítomnosti oddávajícího, nejčastěji starosty, a matrikářky obce, před příslušným obecním úřadem, který je pověřen vést
matriku. Za předpokladu splnění všech podmínek stanovených platným právním řádem České
republiky, je místo svatby volbou snoubenců.
Adéla Palíšková
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Víte, že…
Vánoční strom
Tradice osvíceného vánočního stromu se v naší obci začala před 30ti lety. Kniha Vrchoslavice,
paměti hanácké obce uvádí: „Novodobý zvyk začal rokem 1990, kdy před radnicí rostoucí smrk se
stal vánočním stromem s barevnými žárovkami.“
Ze smrku je již pařez, zvyk zůstal. Zdobil se smrk naproti radnice a také stříbrný smrček u kapličky v Dlouhé Vsi. Nyní máme, díky Nadaci ČEZ, nově zasazenou jedličku před sokolovnou. Zpívání
u stromečku 22.12. je již pravidelnou tradicí na konci Parganu u stromu rodiny Cäsarovy.
Sčítání lidu, domu a bytů 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 odstartuje 27. března 2021 a potrvá až do 11. května. Koná se
jednou za deset let. Cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování veřejného života, včetně vzdělávání, zdravotní a sociální péče či integrovaného záchranného
systému. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Pamatováno je i na ty, kteří se s počítačem nebo chytrým telefonem nekamarádí. Pro ně se připravují klasické
papírové formuláře.
Tváří a tiskovou mluvčí projektu Sčítání 2021 je moderátorka Jolana Voldánová. Stát chystá mediální kampaň, ve které občany se vším, co se sčítáním souvisí, včas seznámí.
Stav vody v Hané
Dne 14.10. v 17 hodin došlo ke kulminaci na vodním toku Hané po několikadenních deštích. Řečištěm protékalo
24,42 m3 za sekundu a byl vyhlášen druhý
povodňový stupeň. V létě dokonce průtok
dosáhl třetího, tedy nejvyššího povodňového stupně.
Perličky z obce
V háčkovaném betlémě paní Staňky
Vranové letos přibyly dvě figurky: řezník
a kominík.
V pondělí 30.11. byl před kostelem neznámým řidičem převržen betonový patník.
K jeho poškození nedošlo, ještě tentýž den
byl obecními zaměstnanci znovu usazen.
Do zastávky u školy byla umístěna první knihbudka.
3.12. skupina vandalů naházela našim
lukostřelcům, od jara stojící terče, do koryta potoka. Areál je registrovaným i neregistrovaným lukostřelcům celoročně
přístupný.
Redakce Obecního zpravodaje
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Stalo se před dvaceti lety
Rozhodnutí o udělení obecního praporu a znaku převzali dne 28. února 2000 z rukou předsedy
Poslanecké sněmovny Václava Klause v Praze, tehdejší představitelé obce, starosta Albín Matysík
a místostarosta Oto Hons. O fotodokumentaci tohoto významného okamžiku se zasadil Jiří Horák.
Znak i prapor jsou zhotoveny dle návrhu heraldika Jiřího Loudy z Olomouce. Výroba obou
obecních symbolů proběhla ve firmě Velebný s.r.o. v Ústí nad Orlicí.
Na červeno – zelené kombinaci podkladu je stříbrné jelení paroží. Červená barva pochází
z erbu šlechtického rodu Podštatských z Prusenovic, stejně jako paroží. Zelená barva symbolizuje
zemědělství. Rod Podštatských získal naši obec v 16.století. V kostele sv. Michaela se nachází cenné
renesanční náhrobky příslušníků jejich rodu.
Ptáček sedící na lipovém trojlistu je převzat z barokní pečeti obce. Dvě šestihroté stříbrné hvězdy jsou symbolem odvěkého spojení Dlouhé Vsi a Vrchoslavic.
Znak i prapor byly slavnostně požehnány u příležitosti oslav 650 let od první písemné zmínky
o obci. Oslavy se konaly 23. – 24. června 2001. Slavnostní mše v kostele sv. Michaela se zúčastnil
děkan František Foltýn z Nezamyslic, P. Ferdinand Bílek z Němčic nad Hanou a místní farář P. Alois
Kotek.
Z kroniky obce vypsala a upravila Adéla Palíšková

Rozhlasové společenské relace
Snad většině občanů neuniklo, že se nám v obci rozšířil velmi pěkný zvyk. Čas od času v obecním rozhlasu zazní kromě obvyklého hlášení také hlášení společenské rubriky.
Příbuzní nechají u příležitosti životního jubilea, nebo výročí společenské události zahrát písničku a přání oslavenci.
Služba je pro občany obce zdarma. Chcete-li služby využít, obraťte se na obecní úřad telefonicky (734 652 683), mailem (obec@vrchoslavice.cz), nebo se zastavte osobně, týden před požadovaným termínem zveřejnění.

Dvě písničky podle Vašeho výběru přineste na USB nosiči, nebo pošlete mailem ve formátu
MP3. Pokud písničky nedodáte, bude výběr ponechán na Sboru pro občanské záležitosti. Stejně
jako si můžete vybrat písničky, můžete si také vlastní text sami nejen napsat, ale i namluvit.
Redakce Obecního zpravodaje
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Vzpomínáme
6. ledna uplynulo 30 let od chvíle, kdy odešel náš tatínek, dědeček, pradědeček, strýc a pan, zahradník z Vrchoslavice Antonín Sázel. Vzpomíná dcera Zdeňka a vnoučata
s rodinami.

Vzpomínáme
12.6. by se dožila 90 let
paní Marie Vanská
z Dlouhé Vsi.
Vzpomíná rodina.

Vzpomínáme
27.10. uplynulo 10 let
od úmrtí
Petry Zmidlochové.
Vzpomíná rodina.
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Společenská kronika
V roce 2020 se narodily 3 děti:
Kryštof Svačina
Adam Fialka
Sebastián Kocourek
Slavnostní přivítání dětí do svazku obce se konalo 24. 5. 2020 na Zamlýní.

Opustili nás:
Karel Matoušek (68)
Jaromíra Petrželová (82)
Stanislav Albrecht (87)
Miluše Šímová (88)
Stanislav Kroupa (86)
Ján Bojo (41)
Rudolf Kaleja (49)
Bedřich Hrda (68)
Vladimír Řezáč (89)
Jiřina Vystrčilová (89)

Životní jubilea:
70
František Kubala
Jiří Jedynak
Eva Přikrylová
František Králík
75
Vlasta Řihošková
Jan Kraváček
Marie Řezáčová
80
Josef Horák
Zdeňka Palíšková
Stanislav Kyselák
Věra Hrabčíková
Adolf Wacyk
85
Anežka Coufalíková
90
Naděžda Nádbělová
97
Vlasta Zapletalová

K datu 1.12.2020 se do naší obce přistěhovalo 8 občanů, odstěhovalo se 12 občanů
k tomuto datu má naše obec 611 trvale bydlících občanů z toho 108 dětí do 15-ti let.
V seznamu jubilantů jsou uvedeny jen ty osoby, které souhlasily s uveřejněním v tisku.
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