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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vítám, vás na nových stránkách prvního letošního čísla
našeho zpravodaje. Nerad
jsem se vzdával původního
milého malého formátu,
který měl bezesporu své výhody a taky tradici, ale věřím, že změny, kterými
v tomto roce zpravodaj prochází budou pro něj, ale
hlavně pro Vás přínosné.

jsme pomáhali s registrací
k očkování, v pohotovosti
jsme byli i pro případ donášky nákupů a léků. Pomoc
a radu u nás našli občané
i při sčítání lidu, domů
a bytů 2021. Z důvodu nouzového stavu jsme prodloužili splatnost poplatků za komunální odpad a psy.

Dobíhající projekty roku
2020
Datum 16.4.2021 bylo

Covid…
Po loňském roce, kdy
mnoho z Vás šilo doma
roušky, mladí dobrovolníci
pomáhali
desinfikovat
v prodejně košíky, roznášeli
desinfekce, pomáhali s roznosem potravin a léků, byl
letošní čas nouzového stavu
hlavně o administrativní pomoci občanům. Po Usnesení
vlády ČR ze dne 26.2.2021,
kdy byly uzavřeny okresy, si
občané mohli na OÚ vyzvednout tiskopisy pro pohyb
mimo bydliště. Seniorům

pro naše hasičem šťastným
dnem. Přivezli jsme do naší
obce nové zásahové vozidlo
Ford Transit, pro 15 osob,
které nahradí dvacet let
starý autobus Renault Master. Nový vůz už je zařazen
do integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje a je plně připraven plnit potřeby našich
hasičů. Celková cena byla
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1.264.047 Kč, z toho byla
dotace z programu 01424 Dotace pro jednotky SDH
obcí od Ministerstva vnitra
ve výši 450 tisíc a dotace
z programu na pořízení cisternových automobilových
stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje ve výši 100
tisíc Kč od Olomouckého
kraje. Nezbývá, než si přát,
aby nám auto co nejdéle
a nejlépe sloužilo k přepravě
našich
občanů,
a hlavně aby mělo co nejméně výjezdů k nebezpečným situacím.
Druhá loňská akce, která
byla dokončena na začátku
letošního roku, byla údržba
kamenného kříže na Polovicích (u oveček), která byla
podpořena dotací od Ministerstva zemědělství v programu 12966 - Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Dotace byla ve
výši 113.843 Kč z celkové
ceny 162.633 Kč. Údržbu
prováděl kamenosochař-restaurátor Alan Doupal ze
Šternberku. V loňském roce
byla socha rozebrána a odvezena do restaurátorské
dílny. Na místě byl vybudován nový základ a kamenná
dlažba okolo. Samotná
údržba kříže spočívala v mechanickém čištění a odstranění nefunkčních doplňků,
likvidace biologického znečištění, hloubkového vyčištění kamene a celkového
zpevnění kamene. Byly
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vyměněny kovové čepy za
čepy z nerezového materiálu, modelace, obnova reliéfu a obnova textů. Dále
byla doplněna chybějící
horní část kříže. Po zpětné
instalaci proběhlo spárování, patinace, hydrofobizace a ošetření proti mechům a lišejníkům. Mnozí
z Vás, kteří chodíte ke křížku
na vycházky, jste si určitě
všimli, že v textu je jedno
slovo špatně napsané. Nejedná se ale o novou chybu,
jen při čištění a vytažení
textu jde vidět původní nápis. Při restaurování se
chyby v textu neopravují.
o slavnostním
žehnání
křížku se dočtete v samostatném článku.

Jaké investiční akce nás
letos čekají?
Největší akcí letošního
roku bude akce s názvem
„Rekonstrukce místní komunikace Humna“. V plánu je
kompletní oprava všech vrstev místní komunikace,
nový pojezdový chodník,
výškové uspořádání ulice,
nové veřejné osvětlení
a rozvody pro internet. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma V.H.P. Ivanovice
na Hané, s.r.o. s celkovou
vysoutěženou
cenou
5.966.851 Kč. Akce bude
podpořena dotacemi od
Olomouckého kraje a od
MMR. Z MMR se jedná o dotaci v programu 8210A –
Podpora obnovy místních
komunikací a naší obci je
doporučená dotace ve výši

až 4.218.253 Kč. Olomoucký
kraj vyhověl naší žádosti
o dotaci v dotačním programu Olomouckého kraje
„Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2021“ v
požadované výši 500 tisíc
Kč. Stavba bude trvat
zhruba 4 měsíce. V současnosti se chystáme na podpis
smlouvy a na předání staveniště.

Co nového
paťáku?

na

Lo-

Mnozí z Vás si asi kladou
otázku, co se bude dít na
rybníku Lopaťák, který je od
loňského roku vypuštěný.
Záměrem je rybník vysušit
tak, aby do něj mohla vjet
technika a vyčistit ho od
splavené hlíny. Zda budeme
čištění provádět za spoluúčasti nějaké dotace, nebo
z obecního rozpočtu je zatím otázkou. Bude to hodně
záležet na podmínkách vypsaných dotací, výši spoluúčasti a také na tom, co vše
budou uznatelné náklady.
Také jaké budou podmínky
pro uložení vytěženého materiálu, který by se mohl využít na terénní úpravy plánované lokality pro bydlení.
Společně s rybáři řešíme
možnost napouštění rybníku i z Pavlovského potoku,
jelikož Srbecký potok je
i v letech příznivých na
srážky velkou část roku vyschlý. Po konzultaci s projektantem na vodní stavby
by rozdělovací objekt mohl
sloužit i jako protipovodňové opatření, které by
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mohlo rozvolnit případnou
přívalovou vlnu jdoucí od
Pavlovic. V loňském roce
spadlo na pavlovsku více jak
80 mm srážek za hodinu
a došlo k zaplavení hřiště
a zahrad u potoku. Po projednání na jednání zastupitelstva byl objednán projekt
na rozdělovací a napouštěcí
objekt na Pavlůvce. Jak se
bude dále situace vyvíjet se
dozvíte v příštích číslech
zpravodaje, nebo třeba na
veřejných jednáních našeho
zastupitelstva.

Postup
projektových
prací pro novou lokalitu
Studie na novou lokalitu
pro bydlení je těsně před
schválením odborem územního plánování v Prostějově.
Předpokládáme, že na přelomu roku budou vypsané
dotace ze SFDI na cyklostezky a na bezpečnost. Zde
by se dalo žádat na přesunutí cyklostezky a na její
propojení
s cyklotrasou,
která vede podél Pavlovského potoka směrem na
Vitčice. Dále by se dalo žádat na vstupní bránu (zpomalovací ostrůvek) před
obcí ve směru od Mořic.
Konzultace projektů budou
již v létě 2021, podání žádostí pravděpodobně leden
2022 a realizace v letech
2022 až 2023. Dotace může
být až 85% uznatelných nákladů. Proto je vhodné mít
zpracovaný projekt podle
požadavků SFDI. Projekt
celé nové lokality je rozdělen na 16 stavebních
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objektů, z toho 5 stavebních
objektů bude řešit Odbor
dopravy, dalších 5 stavebních objektů Vodoprávní
úřad a 6 objektů stavební
úřad v Němčicích nad Hanou. Vypočítaná hodnota
projektu ve stupni DUR +
DSP je podle výměr cca 1 mil
Kč. Na posledním zastupitelstvu bylo schváleno zahájení
výběru projektanta. Dále byl
v rámci přípravy území pro
výstavbu zpracován projekt
na odstranění betonové nádrže. K povolení odstranění
stavby vodního díla je příslušný vodoprávní úřad
Magistrátu města Prostějova jako speciální stavební
úřad. Projekt k odstranění
nádrže je spolu s žádostmi
o vyjádření rozeslán všem
dotčeným orgánům. Po vydání jejich stanovisek je
možné zažádat o Povolení
odstranění stavby nádrže.
Další přípravou bude umístění deponie zeminy na

plochu za nádrží, která bude
vykopána při obecních stavbách, jako jsou opravy místních komunikací, případně
čištění rybníku. Tato zemina
bude následně využita pro
terénní práce po odstranění
nádrže a při přípravě nové
lokality pro bydlení.

Tradiční prosba
Do jarního zpravodaje
každý rok píšu prosbu či výzvu, že pokud je to ve vašich
silách, pomozte udržet naši
obec krásnější údržbou soukromých i veřejných prostranství, s květinovou výzdobu předzahrádek, okenních parapetů nebo zábradlí
a balkónů. Všem, kteří pravidelně přikládají ruku k
dílu, děkuji. Dále dovolte,
abych poděkoval všem, kdo
podporují návrat do normálu po končících nebo se
zmírňujících
omezeních.
Představitelům
našich

spolků, ale také všem, kdo
se aktivně účastní obecních,
spolkových či jiných akcí. Ať
už to bylo pletení šály pro
ozdobení stromu na návsi,
příprava kluziště na Zamlýní,
vepřové hody, 10. Ročník
běhu osvobození nebo
třeba jarní brigády, úklid odpadků na cyklostezce či akce
školy jako Cesta kolem světa
nebo zábavné odpoledne
naruby. Moc Vám za to děkuji.
A stejně jako loni Vám všem
závěrem za naši obec přeji,
abyste si život v naší obci
užívali, radovali se i z malých
věcí, které na sebe navazují
a tvoří radostný celý život.
Dětem krásné blížící se
prázdniny a všem odpočinek a pohodu na dovolené s
rodinou či přáteli snad v pohodě a zdraví, bez roušek.
Dušan Svozílek, starosta obce

Nový zákon o odpadech pod stromečkem
Starostové měst a obcí
našli loni pod stromečkem
dárek v podobě nového zákona o odpadech. Vláda ho
nadělila 23. 12. 2020 s účinností od 1. ledna 2021.
Jak jste zjistili, výše poplatků se v naší obci pro
tento rok nezměnila, což novela zákona umožňuje.
V tomto, tzv. přechodné
roce má obec prostor pro
zpracování nové obecně závazné vyhlášky o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství, včetně

jeho zpoplatnění, ať už
podle kritéria hmotnostního
nebo objemového.
Změn, který nový zákon
odpadech přináší je hodně.
Čeká nás např. uzavření
nové smlouvy se svozovou
firmou, obec je od tohoto
roku nově poplatníkem (nikoli plátcem) poplatku za
ukládání odpadu na skládku,
uplatňování třídících slev
atd.
Všechny změny, které zákon o odpadech přináší musíme promítnout do našeho
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hospodaření s odpady do
konce tohoto roku a samozřejmě občany budeme informovat o dopadech změn
na ně samotné.

Věděli jste?
Věděli jste, že do žluté
nádoby o objemu 1 100 l se
vejde přibližně do 733 stlačených, 1,5 litrových PET
lahví? Naopak nestlačených
pouze 200, což je skoro čtyřikrát méně. Mačkejte, má
to smysl, a to nejen
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v přeplněném autobuse, ale
i když třídíte odpad.
-

Připomínáme:
-

svoz plastů probíhá
každé pondělí
do žlutých nádob
patří: plastové obaly,
PET lahve, igelitové
tašky, kelímky od

jogurtů, zbytky polystyrenu, nápojové krabice,
vše bez zbytků potravin!

Ptáte se:
„Musíme za letos na jaře
narozenou dceru platit

v tomto roce poplatek za
odpady?
Odpověď: Za děti narozené v daném roce rodiče
poplatek neplatí. To znamená, že za dceru zaplatíte
poplatek až v roce 2022.
Redakce

Hospodaření obce

Výtah ze závěrečného účtu obce za rok 2020
PŘÍJMY
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

8636644.18

8817555.00

97.95

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1059775.75

991500.00

106.89

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

37776.00

42000.00

89.94

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

3551014.92

160000.00

2219.38

13 285 210.85

10 011 055.00

132.71

CELKEMPŘÍJMY

VÝDAJE
Třída

Skutečnost

Rozpočet schválený

%

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

6889785.88

7776455.00

88.60

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

5158857.32

4034600.00

127.87

12 048 643.20

11 811 055.00

102.01

CELKEMVÝDaJE

FINANCOVÁNÍ

Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 1 236 567,65 Kč.
2 Vyúčtování finančních vztahů za rok 2020
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Přijaté transfery:
Na výkon st. správy a školství

140 600,-

Dotace na volby - Krajské zast.

31 000,-

Kompenzační bonus

777 500,-

Dotace úřadu práce – VPP

94 330,-

OK – Komplexní rekonstrukce ulice na Žabáku

500 000,-

OK – Vybavení sportovišť

120 000,-

OK - vybavení JPO (hasiči)

28 700,-

OK – dopravní automobil JPO

100 000,-

MV – vybavení JPO - zásahy

36 674,-

MŽP – Realizace interakčního prvku Hliník

213 231,-

MMR – Dětské hřiště

600 000,-

MŽP – protipovodňová opatření

883 979,92

Poskytnuté příspěvky a transfery:
ZŠ a MŠ Vrchoslavice

Provoz

760 000,-

Myslivecké sdružení

Pergola

10 000,-

SH ČMS (Hasiči)

požární sport údržba majetku

80 000,-

TJ Sokol 1946

Činnost spolku

80 000,-

TJ Sokol Vrchoslavice

Oprava sokolovny

31 500,-

činnost spolku, údržba majetku

80 000,-

Římskokatolická farnost

činnost

20 000,-

Občané

Vítání občánků

12 000,-

Příspěvky na obědy

52 583,04

Domov pro seniory Tovačov

Dar

Charita Kojetín

Služby

12 000,-

Olomoucký kraj

Dopravní obslužnost

93 600,-

MRG Němčicko

členský příspěvek

24 960,-

Svaz měst obcí

členský příspěvek

4 109,44

Sdružení obcí střední Moravy

členský příspěvek

1 872,-

Sdružení místních samospráv

Členský příspěvek

3 748,-

Vrchonet

Členský příspěvek

3 000,-

3 000,-
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členský příspěvek

SPOV

2 000,-

3 Majetek
Kapitálové výdaje v roce 2020

ské hřiště v MŠ

1 240 569,75

ipovodňová opatření (rozhlas)

1 233 457,47

ipovodňový plán

147 136,-

ací traktor

262 370,-

munikace – Žabák + osvětlení

1 720 502,10

up nemovitostí (stavby + pozemky)

380 875,-

ejné osvětlení

30 000,-

ekty

133 947,-

4 Stav finančních prostředků na bankovních účtech:
1.1.2020

31.12.2020

ZBÚ Komerční banka

3 414 989,46

3 500 583,51

ČNB

1 160 913,81

1 738 410,38

781 325,36

1 084 068,39

5 419,-

27 745,00

5 362 647,63

6 350 807,28

-1 999 968,-

- 1 749 960,-

Česká spořitelna
Pokladna
Celkem

Úvěrový účet KB

Do 31.12.2027

5 Hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice
Dotace
KÚ
Mateřská
škola
Základní
škola

1 408
404
2 898
981

Čerpání dotace KÚ

Příspěvek
obce

1 541 613,32

Čerpání příOstatní příOstatní
spěvku od
jmy
výdaje
obce
297 500,0
204 650,95
29 700
34 770

2 671 654,37

454 000,0
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449 694,19

46 977

46 977
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Školní jídelna
Výdejna
stravy
Školní družina
Celkem

508 258

530 499,82

65 500,0

64 816,86

64 423

495 336,30

18 000,0

14 515,00

421 231

62 193,19

15 000,0

17 0024,57

5 301
297

5 301 297

760 000,0

750 701,57

175 298

178
568,27

251 975

255
245,27

Hospodářský výsledek příspěvkové organizace je 6 028,16 Kč.

6 Tvorba peněžních fondů
Převod

Příděl do
fondu

Čerpání

zůstatek

Sociální fond

18 473,75

15 225,85

23 020,52

10 679,08

Fond obnovy majetku

407 842,26

111 225,85

472,02

518 596,09

Fond obnovy kanalizace

355 009,35

200 225,89

442,02

554 793,22

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO pracovníky odboru kontroly Olomouckého kraje.
- při přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

8 Hospodářský výsledek
Hospodářský výsledek za rok 2020 činí 3 339 969,25 Kč.
Porovnání příjmů a výdajů
2018

2019

2020

PŘÍJMY

12 711 800.47

12 906 177.79

13 285 210.85

VÝDaJE

10 490 643.47

11 041 203.91

12 048 643.20
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Závěrečný účet za rok 2020 byl schválen na zasedání Zastupitelstva
obce Vrchoslavice konaném dne 10.6.2021, usnesením č.
10/02/2021.

Jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se letos sešlo dvakrát. Na svém zasedání dne 31.3.2021 v sokolovně
schválilo:
směnu parcely číslo 3245 o ploše cca 1006m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381 za parcelu číslo 2235 o ploše cca 1218m2 v katastrálním území Vitčice 590151.
směnit část parcely číslo 3075 o ploše cca 50m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381 za část parcely číslo 3076 o ploše cca 50m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381.
výpůjčku část parcely číslo 377/2 o ploše cca 0,68m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381 za účelem umístění Z-BOXU pro ukládání zásilek pro občany.
pronajmout část parcely číslo 621 o ploše cca 32m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381 a pověřilo starostu uzavřením nájemní smlouvy.
smlouvu Č.: PR-001030062588/001-MOPR o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas s umístěním distribučního zařízení.
schválilo dotaci místním spolkům
vzalo na vědomí vyplacení peněžitého daru Charitě Kojetín ve výši 12.000,- Kč v souladu s usnesením ZO02/01/2017 v souvislosti s terénními odlehčovacími službami.
vzalo na vědomí RO č. 14/2020 a 1/2021 a 2/2021.
vzalo na vědomí zprávu o průběhu inventarizace.
schválilo nákup a výměnu kondenzačního kotle a opravu komínu v obchodě.
Na svém jednání dne 10.6. 2021 v zasedací místnosti OÚ schválilo:

-

-

směnu části parcely číslo 375 o ploše cca 360 m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381 za část parcely číslo 381 o ploše cca 360 m2 v katastrálním území Vrchoslavice
786381.
místo pro oddávání zasedací (obřadní) místnost Obecního úřadu a sportovní areál Zamlýní (p.č. 955) v době od 9 hod do 15hod.
smlouvu o zřízení věcného břemene - č.: PV-014330067243/001.
přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění akceschopnosti JSDH
obcí Olomouckého kraje 2021 dne 10. 6. 2021 usnesením číslo ZO05/02/2021.
přijetí dotace v dotačním programu Olomouckého kraje „Program obnovy venkova
Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“, na akci „Rekonstrukce místní komunikace „Humna“, v obci Vrchoslavice na
nový chodník vedle rekonstruované místní komunikace, nové VO, výškové uspořádání
uličního prostoru, napojení a úprava terénu na nový chodník ve výši 500.000 Kč a dále
schválilo
uzavření
veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí
dotace
č.
2021/01841/OSR/DSM dne 10. 6. 2021 usnesením číslo ZO06/02/2021
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-

-

-

-

-

přijetí dotace a uzavření smlouvy s doporučeným dodavatelem z výběrového řízení
V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o. (IČ: 25595652) za celkovou nabídkovou cenu 5.966.851
Kč dne 10. 6. 2021 usnesením číslo ZO07/02/2021.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Vrchoslavice,
okres Prostějov, příspěvková organizace, za rok 2020 a převod hospodářského výsledku do fondu rezerv, to vše bez výhrad. Zastupitelstvo obce schválilo Protokol
o schválení účetní závěrky.
vyřazení zmařených investic a poškozeného majetku z evidence obce.
závěrečný účet obce za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
hospodářský výsledek a účetní závěrku obce za rok 2020 a to bez výhrad.
rozpočtové opatření č. 6 a použití prostředků fondu obnovy majetku na opravu poklopů kanalizace na komunikacích a vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3,4 a 5.
podání žádosti na technické a sportovní vybavení sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2021 na pořízení benzínového zametacího stroje na
údržbu sportovního areálu Zamlýní v ceně cca 390 tisíc Kč?
závazek ponechání majetku, pořízeného z dotace po dobu minimálně 10 let
prohlášení, že sportovní areál Zamlýní je majetkem obce
zahájení výběrového řízení na projektanta a po vybrání projektanta zadání projekčních
prací dle výherní nabídky.
pořízení projektu na protipovodňové úpravy od firmy Aqua Ecology Projection s.r.o. (z
Olomouce) za cenu 74 tisíc Kč. Projekt bude ve stupni DSP, položkový rozpočet včetně
zajištění vyjádření všech dotčených orgánů.
stavební dozor na akci „Rekonstrukce místní komunikace Humna“, pana Ing. Radka Zacpala a uzavření příkazní smlouvy s cenou plnění 88 tis Kč.
pověřilo starostu obce výběrem tepelného čerpadla pro RD čp. 32 a realizací výměny
kotle.
Ze zápisů vypsala Jaroslava Kvasničková

Hospodaření obce
Dne 15. a 16.3.2021 proběhl každoroční přezkum hospodaření obce realizovaný dle §42
zákona o obcích krajským úřadem. Ve „Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vrchoslavice za rok 2020“ se kontrolory krajského úřadu konstatuje, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Za tím, že i v tomto roce prošla
naše obec bez ztráty kytičky, stojí hospodářka Jarka Kvasničková. Za její nasazení, pečlivost
a vytrvalosti jí patří velké poděkování.
Tomáš Zmeškal, zastupitel
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Projektové dny a novinky na ZŠ a MŠ Vrchoslavice
Konečně jsme se dočkali
a po dlouhé době jsme
mohli ve škole opět přivítat
rodiče. Žáci ZŠ, společně s
paní vychovatelkou Ivou Balákovou naplánovali a připravili, během školní družiny „Zábavné odpoledne
naruby“, které proběhlo ve
čtvrtek 3. 6. 2021. Rodiče plnili mnoho zábavných
úkolů. Házeli oštěpem, skládali puzzle, malovali obrázek či poznávali rostliny.
V závěru si všichni opekli
špekáček na farské zahradě
a děti si zvesela zaskákaly ve
skákacím hradě. Příští školní
rok plánujeme podobnou
akci pro rodiče jak žáků ZŚ,
tak i MŠ.
V měsíci červen jsme
uskutečnili 2 projektové dny
ve škole a 2 projektové dny
mimo školu, které byly hrazeny díky dotacím EU
v rámci projektu Šablony II
a podpořeného programu
„Podpora výuky v ZŠ Vrchoslavice“.
Žáci ze ZŠ si díky tomuto
programu
užili
dne

s klaunem Hubertem a vydali se za dobrodružstvím
po stopách Emila Holuba ve
městě Kroměříž, kde nám
dělal průvodce s odborným
výkladem Jan Bartošík. Ve
spolupráci s BESIP, který zajistil žákům plno krásných
odměn, a policisty Dopravního inspektorátu města
Prostějov se všechny děti
zdokonalovaly v dopravní
výchově. Poslední projektový den mimo školu nás
ještě čeká, a to ve městě
Přerov, kde bychom chtěli
navštívit Vlastivědné muzeum. Oba projektové dny
mimo školu organizačně zajistila paní učitelka Lenka
Štarhová.
V červnu jsme také přivítali ve škole budoucí prvňáčky, kteří se seznámili se
svými spolužáky, a ukázali
nám, co všechno už umí.
Do školy se podívají ještě
jednou, a to společně se
svými rodiči v den, kdy je
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče naplánovaná
akce „Pojďme si hrát na

školu“. Usednou tak do nových lavic, které žákům došly začátkem února.
Závěrem bych vám již teď
chtěla prozradit, že se naše
škola opět zapojila do další
etapy Šablon a od září bude
jak ve škole, tak ve školce
fungovat školní asistent,
který rozšíří řadu zaměstnanců ZŠ a MŠ Vrchoslavice
a budeme moci uskutečnit
projektové dny jak ve škole,
tak i ve školce.

Petra Klusalová,
ředitelka školy

Činnost školní družiny za 2. pololetí školního roku 2020/21
Školní družinu navštěvovali
žáci pouze 1., 2. a 3. ročníků
a od 1. března do 12. dubna
jsme byli úplně uzavřeni z důvodu nařízení vlády. i přesto
jsme zvládli spoustu aktivit. V
únoru jsme se zúčastnili výtvarné soutěže „Paní Zima“,
do které jsme zaslali mnoho

nádherných obrázků. i když
byly v zimě lyžařské areály
uzavřeny, nám to nevadilo,
protože jsme se dostatečně
vyřádili ve sněhu na školní zahradě, bobovali jsme na kopci
u Vranů a úplně nejvíce jsme
si užili bruslení na Zamlýní.
Tyto zimní radovánky jsme si
Obecní zpravodaj - 11

vychutnali i během jarních
prázdnin, kdy byla školní družina v provozu v dopoledních
hodinách a navštěvovalo ji 6
žáků. Jako památku na zápis
jsme pro budoucí prvňáčky vyrobili postavičky dinosaurů
a Mimoňů. Nezapomněli jsme
ani na ženy z naší vesničky a k
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MDŽ jsme pro ně vyrobili rámečky na fotky. Za odměnu,
po dobře vykonané práci jsme
si se žáčky udělali karneval.
Originálními maskami se to
jen hemžilo. Tancovali jsme,
soutěžili, jedli a pili. Velikonoce byly za dveřmi a nám, z
důvodu nařízení vlády, úplně
uzavřeli školy. Nás to ale neodradilo a žáci ze všech

ročníků pomohli s velikonoční
výzdobou školy - zaseli jarní
osení, které nám zdobilo
okna, namalovali vyfouklá vajíčka a pověsili je na větvičky
před školou. Rovněž jsme měli
„Barevný týden“, kdy se žáci
i učitelé on-line učili v oblečení dané barvy a každý den
navázali na zábradlí školy barevné papírové vajíčko. Když
jsme se v polovině dubna opět
v neúplném počtu sešli ve
školní družině, povídali jsme si
o naší planetě Zemi. Vyplňovali jsme pracovní listy o zvířatech a rostlinách, malovali obrázky, učili se třídit odpad
a povídali si o tom, co škodí
naší planetě. Také jsme pro
naši obec připravili na Den
Země
zábavně-naučnou
stezku „Cesta kolem Země.“
Jako odměna za splnění této
cesty byl odznáček s logem
naší školy. I na naše maminky

jsme nezapomněli, ale besídku jsme z hygienických důvodů nemohli ve škole uspořádat, proto jsme všem maminkám natočili krátké video z
lásky. Dne 17. května se, po
dlouhých měsících, sešli ve
školní družině žáci všech ročníků (1. - 5. ročník). Doufáme,
že nám počasí bude přát a my
si, po dobře vykonané práci,
budeme užívat pobyt venku
při hraní her, sportování
a soutěžení. Pěkné léto čtenářům Obecního zpravodaje
přejí
Žáci ze ŠD Vrchoslavice
a Iva Baláková

Zavřená školka nezahálí
naplnily naše obavy a bránazajišťovaly jsme pro ně vzděláškolky zůstala od 1.3.2021, na zá-vání distanční formou. Na každý
kladě rozhodnutí vlády, našimtýden jsme podrobně zpracovádětem uzavřena. Vzhledem kvaly tematické celky, které vytomu, že pro děti předškolníhocházely
V důsledku zhoršující se epi-věku je docházka do MŠ povinná,
demiologické situace v ČR se
z rámcového vzdělávacího
programu, aby rodiče přesně
věděli, jak s dětmi pracovat.
Vždy v pondělí jsme osobně
roznášely složky s pracovními
listy, aby se dostaly do správných rukou. Plnění úkolů se
zaměřením na matematické
představy,
grafomotoriku,
zrakové vnímání, rozumovou,
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literární, hudební a výtvarnou
výchovu bylo pro budoucí prvňáčky, s vydatnou pomocí rodičů, závazné. Věnovali jsme
se realizaci těchto integrovaných bloků: První jarní květiny, Hrnečku, vař!, Exotická
zvířata, Výlet do pravěku a Barevné velikonoce. Pro všechny
ostatní děti byly nabízeny náměty na různé činnosti na estránkách MŠ, případně jsme
je rozesílaly na e-mailové adresy jejich rodičům. Natočily
jsme i několik video –
pozdravů, ať už s novou písničkou, říkadly, procvičování grafomotoriky apod. Aby byla
možná nějaká zpětná vazba na
naše podněty, vyhlásily jsme
„Sluníčkovou fotovýzvu“. Jednalo se o společný projekt mateřské školy a školní jídelny.
Pravidelně jsme rodičům
předkládaly nápady na přípravu pokrmů a recepty z naší
kuchyně a úkoly pro děti,

jejichž hlavním cílem bylo:
hrát si, bavit se, objevovat,
tvořit, vařit, jíst, zpívat, cvičit,
tančit, odpočívat – ale hlavně
vše dokumentovat a zasílat
nám fotografie. Účast v naší
fotovýzvě byla zcela dobrovolná a velmi nás potěšil zájem i množství zaslaných fotek. Provoz MŠ byl částečně
obnoven od 12.4. pouze pro
předškoláky a děti rodičů zaměstnaných u Integrovaného
záchranného systému (hasiči,
zdravotníci apod.). Ty ostatní
jsme i nadále alespoň informovaly o probíraných tématech, jako inspiraci pro další
činnosti. Součástí naší výzvy
byl i barevný velikonoční

týden ve spolupráci se základní školou. V pátek 23.4.
jsme s dětmi absolvovaly naučnou stezku ke Dni země,
kterou, nejen pro nás, připravili žáci vrchoslavské školy. Od
10.5. se konečně mohly vrátit
do školky všechny děti, na
které za dveřmi čekali veselí
zajíčci a další překvapení,
která jsme pro ně s potěšením
připravily. Tento způsob práce
pro nás byl vekou výzvou
a zcela novou zkušeností.
Opět se potvrdilo, že jsme sehraný tým a věříme, že jsme
obstály. Všem rodičům děkujeme za zvládnutí této nelehké
situace, za veškerou podporu
a součinnost a za jejich kladné
ohlasy na naši snahu, přiblížit
se dětem alespoň v rámci
možností.
Blanka Pospíšilová
Kateřina Handlová

Knižní novinky v naší knihovně
Pozornější z vás si jistě všimli, že nové knihy kupujeme do
naší knihovny dvakrát ročně – na jaře a před Vánocemi. I když to
letos jaru trvalo trochu déle, konečně přišlo a s ním i malá upoutávka na novinky v naší knihovně.
Příznivce české tvorby jistě potěší knihy Hany Marie Kornerové Kočár do neznáma a Třetí přístav. Společně s knihou Druhý
břeh, kterou už máme, tvoří tyto knihy opět velmi čtivou trilogii,
na což jsme u autorky zvyklí.
Vyloženě lahůdkou je nejnovější kniha od Aleny Morštajnové
Listopád a neméně zajímavá kniha Jakupa Katalpy Zuzanin dech.
Ze zahraniční torby se můžeme těšit na dvě knihy oblíbené B.
A. Paris – Za zavřenými dveřmi a V pasti lží.
Výborná a čtenáři vyhledávaná autorka Jojo Moyesová je zastoupena knihami Dívka, jíž si tu zanechal a Jako hvězdy v temné
noci.
Nelze vynechat Shari Lapenu a její horkou novinku Její konec, která se na pultech knihkupectví
vyhřívá teprve pár týdnů.
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A úplně na závěr je to velmi oceňovaný a čtivý příběh Ruty Sepetysové s názvem V šedých tónech.
Věřím, že se stejně jako já nových knih nemůžete dočkat.
,, Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, dokud bude mít svou literaturu…“ (Karel Čapek)
Naďa Páclová,
knihovnice

Autoři kolem nás: Renáta Navrátilová
Koncem roku naše knihovna rozšířila svůj fond
o knihu od prostějovské autorky, rodačky z nedalekého Dobrochova, Renáty Navrátilové, s mystickým příběhem Setkání v soumraku.
Renáta Navrátilová, rozená Madejová, maminka dvou dětí, vystudovaná analytická biochemička, začala svou spisovatelskou dráhu už na
gymnáziu sérií dívčích románů. Proč se v tvorbě
přesunula do oblasti tvorby pro ženy, v jakých
okolnostech vznikala kniha a co si autorka dala po
jejím vydání za cíl je obsahem rozhovoru, který
vám přinášíme.
Kolik knih jste už napsala?
Setkání v soumraku je moje v pořadí pátá kniha, ale první pro mě v úplně novém žánru a pod
novým příjmením. Třetina knihy ležela rozepsaná v šuplíku od roku 2010, z dob vysokoškolských studií.
Co se stalo, že jste šuplík otevřela?
Šuplík jsem ve skutečnosti nikdy nezavřela. Psaní mě vždy bavilo, jen jsem díky sedavému zaměstnání u počítače dávala ve volných chvílích přednost sportu. Doufala jsem, že až budu na mateřské,
tak budu mít na psaní více času, ale nakonec to bylo vše trošku komplikovanější a na psaní nebyly
moc myšlenky.
Co přesně máte na mysli tím „komplikovanějším“?
Ačkoliv všechna vyšetření během těhotenství dopadla na jedničku, syn se narodil s kraniosynostózou (= srůst lebečního švu) a díky komplikovanému porodu došlo k přerušení nervu, jež zajištuje zvedání očního víčka. Takže místo vymýšlení příběhu jsem četla odborné články a studie a zjišťovala si vše o těchto vadách.
Takové zprávy rodiče nepřijímají úplně v klidu. Co se vám honilo hlavou?
Prožívali jsme s manželem svou nejhorší noční můru. Nespala jsem, bála se, jak to všechno dopadne. Měla jsem nastudované vše o těch operacích, znala všechna rizika.
Pak jsme se dostali do nemocnice na oddělení plné malých dětí s mnohem horšími a vážnějšími
diagnózami.
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Taková zkušenost musí člověka zásadně ovlivnit….
V době rekonvalescence syna jsem si jako terapii naordinovala psaní a jako cíl, během rodičovské
dovolené knihu dokončit. Psala jsem v každé volné chvíli, úplně mě to pohltilo a počátkem roku 2020
jsem knihu dokončila. Jako osobní úspěch považuji, že o příběh projevilo zájem hned několik nakladatelství. Ještě než spatřila světlo světa, jsem se rozhodla, že chci jejím prodejem pomoci nemocným
dětem, které neměly v životě tolik štěstí a věnovat svůj honorář z knihy právě jim. Pokud výtěžek
z knihy někomu pomůže, vím, že moje psaní mělo smysl.
Co byste si přála do budoucna?
Aby se všechny děti rodily zdravé a byly milované.
Co byste vzkázala čtenářům našeho zpravodaje?
Chcete-li blízkým nebo sobě pořídit napínavou romantickou knihu s příměsí fantasy, budu moc ráda, když se
rozhodnete pro Setkání v soumraku. Děkuji všem, kteří
tak učiníte a podpoříte dobrou věc.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla Adéla Palíšková

Podpora spolků v roce 2021
Usnesením zastupitelstva obce byly schváleny tyto výše příspěvků našim spolkům:
10 tisíc Kč Myslivecký spolek Mořice-Vrchoslavice,
30 tisíc Kč Římskokatolická farnost,
80 tisíc Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vrchoslavice,
80 tisíc
Kč
TJ Sokol Vrchoslavice,
80 tisíc
Kč
Tělocvičná jednota Sokol Vrchoslavice
1946.
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Další svatba na radnici 22.2.2021
Den se čtyřmi dvojkami přinesl Daniele Bosákové a Vítkovi Ondrouchovi svatbu na jedničku.
Obec doposud neměla oficiálně schválené oddávací místo, a tak museli snoubenci platit poplatek ve výši 1000 Kč za sňatek mimo schválená
místa.
Zastupitelstvo obce proto na svém zasedání 10.6.2021 schválilo dvě
místa pro oddávání: zasedací (obřadní) místnost Obecního úřadu
a sportovní areál Zamlýní.
Tak které místo bude tím, které otevře dveře vašeho nového života?
Redakce

Hodně štěstí novomanželům

Když se gratulující přiblíží věku jubilantů
Ve středu 14.dubna poděkoval starosta Dušan Svozílek
za dlouholetou práci pro sbor pro občanské záležitosti
dvěma stálicím, Aleně Králíkové a Blance Hubené. Obě
přes dvacet let navštěvovaly naše jubilanty.
Pomyslnou štafetu už dva roky pomalu přebírá čtveřice Jaroslava Kvasničková, Naďa Páclová, Eva Vaculíková
a Adéla Palíšková. Pravidla pro navštěvování jubilantů,
kteří dosáhli 70, 75, 80, 85, 90 a více let, se v minulosti
nastavila, léty ustálila a osvědčila. Jubilanty u příležitosti
kulatých a půlkulatých narozenin navštíví, po dohodě s blízkými příbuznými, dvojice gratulantek,
která předá jménem obce dárkový balíček.
Současný tým sboru pro občanské záležitosti model návštěv převzal a snad se daří navázat na
tradici besed nad kávou nebo skleničkou.
Adéla Palíšková
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Vítání občánků pod širým nebem
Povinnost mít ve vnitřních prostorách roušku, rozestupy
mezi rodinami, omezení shromažďování v uzavřených prostorách. K tomu devět vítaných dětí. To všechno byly důvody, proč jsme i letošní vítání občánků, namísto v zasedací
místnosti obecního úřadu, udělali pod širým nebem ve sportovním areálu Zamlýní.
Na start životní cesty dětem zapívaly žáci z Vrchoslaváčku
pod vedením Evy Marečkové a za doprovodu Laco Gazdaga.
Starosta v proslovu připomněl, že si v tomto roce připomínáme 670 let od první písemné zmínky o obci. Aktuálně
v obci žije 620 obyvatel. Vyzval rodiče a přítomné hosty, aby
se do 10ti let počet našich občanů dostal na 680. Bude to
takový hezký dárek naší obci k 680. narozeninám.
Na závěr starosta devíti našim nejmladším občánkům:
Adamovi, Elizabeth, Elle, Lilianě, Maximovi, Tamaře, Teodorovi, Sebastiánovi a Viktorii popřál dětství plné hezkých
chvil. Až se rozletí do světa ať je myšlenka na Vrchoslavice
vždycky potěší, jsou na rodnou obec hrdí a když se ve světě
oťukají, nasbírají zkušenosti a zasteskne se jim, aby se vrátili.
Budou vítáni nejen ve své rodině, ale i v obci kde můžou zapustit své kořeny, jako to udělali jejich rodiče.
Adéla Palíšková
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Zbox Zásilkovny i u nás na návsi
Nakupujete přes e-shopy? Máte z
časových či jiných důvodů problémy s
dodáváním nebo vyzvedáváním zásilek? Už i ve Vrchoslavicích od letošního května můžete 24 hodin denně,
7 dní v týdnu využít Zbox Zásilkovny
umístěný u sokolovny.
Výdejní boxy od a do Z
Jako první vlaštovky obletěly naši
zemi výdejní boxy Alzy a Zásilkovny
nazvané Z-BOX. Narozdíl od Alzy,
která umisťuje své výdejní boxy do
obcí s více jak 2000 obyvateli, Zásilkovna spolupracující s více než 30.000 e-shopy zacílila i na obce nad 500 obyvatel.
Počátkem roku kontaktovala Zásilkovna i naši obec. Poté jsme obdrželi návrhy smlouvy pro umístění Z-BOXu, obec vypsala záměr a zastupitelstvo návrh smlouvy projednalo a schválilo.
A jak doručování přes Z-BOX funguje?
Když je zásilka doručena do Z-BOXu, zákazník automaticky obdrží e-mail, SMS zprávu a notifikaci
do aplikace Zásilkovna. Od této chvíle má možnost zásilku vyzvednout. K tomu stačí chytrý telefon s
aplikací Zásilkovna a aktivní bluetooth, které po příchodu telefon a výdejní Z-BOX samo spáruje
a otevře konkrétní schránku s danou zásilkou. I my, kteří nejsme přímo fanoušky moderních technologií jsme nakonec uznali, že na tom nic není.
Adéla Palíšková

Jak zlikvidovat ostříhané větve a přitom ušetřit?
Jabloně, hrušky, meruňky, broskvoně
a další peckoviny, všechny tyto dřeviny vyžadují údržbu. Od února se tak na zahradách
hromadí biodpad v podobě různě tlustých
větví. Při příhodných podmínkách se dá spálit, nebo odvézt do kontejneru na bioodpad.
Ale je tu i řešení, kdy se z odpadu stane užitečná surovina.

Technika pomáhá
Letošní jaro se využívání obecního štěpkovače stalo přímo hitem. Šest rodin si zapůjčilo toto strojní vybavení, aby z ostříhaných stromů podrtili větve. Vytvořenou štěpku pak lze
využít jako mulč do okrasných záhonů, mezi jahody nebo pod mladší ovocné stromky jako regulaci
půdní vlhkosti.
Strojem lze štěpkovat větve až do průměru 5 cm, a to z ovocných a listnatých stromů, thújí nebo
vinné révy.
Štěpkovač si může, po krátkém proškolení, zapůjčit každý občan obce který dovršil 18 let. Doba
zápůjčky je většinou přes víkend a občané za tuto službu neplatí, pouze doplní PHM.
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Šetření na druhou
Díky drtiči vyčistíte svou zahradu od nakupených
větví, a navíc i ušetříte, a to hned dvakrát. Poprvé
ušetříte svoji peněženku, když štěpku využijete namísto kupovaného mulče. Podruhé ušetříte obecní
pokladnu tím, že snížíte objem vyváženého bioodpadu, za jehož uložení v kompostárně obec nově
platí 350 Kč za každou tunu.
Nekupujte tedy drahou štěpku do záhonů, když ji
máte na dosah ruky. Máte-li dotazy, rád vám je zodpovím.
Dušan Svozílek, starosta

SERIÁL:

Jak vidí rodnou obec…

V roce 2021, kdy náš zpravodaj slaví dvacet let své existence, chceme přinést čtenářům sérii rozhovorů s našimi občany či rodáky žijícími několik let za hranicemi naší republiky.
I bez ohledu na změny, které se nás všech dotkly poslední
rok a půl v souvislosti s výskytem Covid 19 na našem území
a změn z toho plynoucích, se toho hodně změnilo nejen
v naší zemi, ale i v naší obci. My, kteří tady žijeme si některých změn už ani nevšímáme.
Jak tedy vidí naši zem a naši obec David Novotný (*1974),
který od roku 2005 žije v anglickém Bournemouth, druhém
největším lázeňském městě v Anglii.
Musel jsi dlouho sbírat odvahu abys vyjel za hranice, nechal
tady rodinu a vykročil do cizojazyčného neznáma?
Věděl jsem, že chci do zahraničí a šel jsem si za tím. Do Anglie jsem se vydal hned jak jsem odcházel z vojenské praxe
v Kroměříži roce 2006.
Pamatuješ si dojmy při první návštěvě Česka?
Poprvé jsem přijel do ČR až po třech letech. Jako nejsilnější vzpomínku mám v paměti objetí maminky. Neskutečně jsem si vážil toho, že jsem doma. Vážil jsem si rodiny. Rodina mi doteď hodně
schází. Teď už domů jezdím jednou za dva roky. S ohledem na práci to častěji nejde.
Jak často jsi v kontaktu s maminkou a sestrami?
Každý týden si s mamkou volám. Se sestrami prakticky taky. Mám tak pořád přehled, co se doma
děje.
Co českého Ti nejvíc chybí ve Anglii?
Jídlo a český jazyk. a taky upřímnost. Dokud někdo nevycestuje, nedokáže si představit, jak bohatý máme jazyk a jak omezeně se musí vyjadřovat v jazyku cizím. To, co člověk cítí, vyjádří nejlíp
v rodném jazyce.
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Sleduješ dění v České republice a ve Vrchoslavicích?
Samozřejmě. Dnes, v době internetu to je snadné. Sleduju Seznam, Novinky.cz., ale taky Facebookové stránky obce. No a pak mám informátory z rodiny.
Pracuješ jako manažer v domově pro seniory. Jak v Anglii funguje péče o seniory?
Systém péče o staré lidi v Anglii je dokonalý. Byl vytvořen už v roce 1945. Největší důraz se tady
klade na kvalitu života našich obyvatel. Jsou to staří lidé, často trpící demencí a dalšími nemocemi.
A právě jejich život je pro náš domov to nejdůležitější. Zaměřujeme se na to, co prožívají, jaké mají
pocity, hovoříme o nich s nimi a hlavně je bereme takové, jací jsou.
Demence je nemoc. Musel jsem se dlouho učit, abych jim porozuměl. Dnes už přesně dokážu
rozeznat co prožívají, když šeptají „bojím se“, nebo když chodí pořád dokolečka vím, že potřebují na
toaletu. Už v jejich řeči nebo gestech čtu mezi řádky. Přesto ještě pořád dvakrát měsíčně navštěvuji
kurzy, kde se zdokonaluju. Lidé s demencí se vrací zpět do dětství. a každý za život prošel jinou cestu,
proto mají také jiný způsob návratu. Pro lidi, kteří nejsou zvyklí s takto nemocnými komunikovat je
zvláštní dívat se do tváře starého člověka a pochopit, že má myšlení dvou či tříletého dítěte, které
často komunikuje formou signálů. To, že ztrácí paměť je způsobeno deformacemi na mozku, oni za
to nemohou.
Kolik času trávíš v práci?
Pracuji 5 dnů v týdnu, od středy do neděle. Začínám v 7 hodin ráno, končím ve 21.45. Než jsem
se dostal na místo manažera, musel jsem si projít vším, od té nejnižší pozice.
Dnes už dělám víc administrativní práce. Připravuji medikace, individuální plány péče které přizpůsobuji tomu, co naši obyvatelé mají rádi a dělají rádi. Zjišťuji jejich reakce na péči v praxi, píšu
posudky jejich zdravotního stavu. Hledám jejich slabé a silné stránky. u nových obyvatel studuji posudky z domácího prostředí nebo nemocnice. V našem domově jsou všechny typy seniorů. S demencí, mentálně postižení, nebo „pouze“ staří obyvatelé. Podle jejich zdravotního stavu jsou ubytovaní v různých patrech. Celkem u nás našlo domov 75 seniorů, převážně žen.
Je to práce, kdy musíš pořád studovat. Studiem začal i tvůj pobyt v Anglii…
Když sem přijdeš začínáš nový život. a k tomu patří zvládnutí jazyka. Po příjezdu jsem nastoupil
na universitu v Oxfordu, po čtyřech letech studia se ze mě stal učitel angličtiny a anglických dějin.
To by asi děda Michalík měl radost, kdybych šel v jeho stopách (pozn. red. Jan Michalík, bývalý ředitel školy ve Vrchoslavicích, † 2005) Mohl bych tu klidně učit. Ale zvolil jsem si jinou cestu. Školu jsem
si samozřejmě platil. V Čechách studenti za vzdělání nemusí platit, berou to jako samozřejmost. Tady
si člověk uvědomí, že to v žádném případě samozřejmost není. A aby se tu člověk posadil, musí být
prostě dobrý.
Co Tě na Tvé práci nejvíc baví?
Jednoduše starat se o lidi. Často si říkám, že jednou může např. demence postihnout každého
z nás. Pořád se od našich obyvatel něco učím. A to mi všechno dohromady mi dává smysl a uspokojení z práce. Nemám rád jednoduchou a jednotvárnou práci, proto jsou pro mě lidé s demencí výzvou. Při své práci musím počítat se vším. Byl jsem naším obyvatelem i napaden, ale to člověk musí
pochopit. Jen se bránil, ze strachu. Jak poznáš jejich myšlení, je práce mnohem jednodušší.
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Onemocnění Covid asi poznamenalo i Tvou práci. Jaká opatření platila nebo platí v rámci zamezení
šíření onemocnění v tvé práci?
Ze začátku to byla jedním slovem hrůza. Masky,
filtry, ochranné obleky. To vše ztěžuje dýchání, pohyb, komfort při práci, při které se musíš cítit dobře.
Každý den byl pro nás zaměstnance obrovský stres.
I pacienti byli stresovaní, cítili nebezpečí, najednou
jsme k nim chodili v maskách a nepoznávali nás. Po
třech měsících už většina z nás nemohla díky přepracování ani spát. Během jednoho měsíce nám zemřelo 25 obyvatel. Pamatuju si, že 13. března, během jedné hodiny, nás opustili čtyři naši obyvatelé.
V obrovském napětí jsme pracovali do zimy 2020 až
do začátku očkování v lednu 2021.
Ať skončíme trochu optimisticky, jaké je tvoje nejoblíbenější místo ve Vrchoslavicích?
Hřiště. Když jsem se v roce 1994 připravoval na vysokou
vojenskou školu, trénoval jsem tam běhy na 3 km. Někdy
i třikrát denně. Měl jsem skvělého trenéra, strýce Víťu Přikryla.
Jaké české jídlo si nejčastěji dopřáváš v Anglii?
Řízky si dělám často, každou neděli. Vepřové samozřejmě a bramborovou kaši. Z brambor, žádné instantní polotovary, pořádnou kaši. Z jídel, které jsem měl doma rád nejčastěji vzpomínám na svíčkovou pana Wacyka.
Co bys chtěl vzkázat spoluobčanům rodné obce?
Aby nesoudili lidi podle toho, co se o nich říká, ale podle
toho, jak se chovají a co dělají.
Děkuji za rozhovor.
Rozhovor vedla Adéla Palíšková
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Hasiči
Opět tu máme další vydání našeho zpravodaje, rádi bychom Vám přiblížili činnost SDH a JPO za
uplynulé období.
Nový rok jsme, díky pandemii, museli vynechat tradiční valnou hromadu v sokolovně. Zároveň
musel být zrušen i náš hasičský ples.
Začátkem jara jsme na obecním dvoře dokončili stání pro nové vozidlo.
Začíná se ale blýskat na lepší časy! Plánujeme, že v průběhu léta uspořádáme dětské závody na
místním hřišti. Termín zatím není stanoven, ale jakmile nějaký vybereme ihned Vás o něm budeme
informovat.

Z činnosti JPO
Přes zimní měsíce byla prováděna každoroční údržba techniky. Dne 16. 4. 2021 jsme si
dovezli naši novou posilu. Jednotka požární
ochrany společně se starostou obce převzala
nové zásahové vozidlo Ford Transit DA-L1Z. Vozidlo bylo pořízeno za pomocí dotací z Ministerstva vnitra ČR a Olomouckého kraje. Zároveň velkou mírou přispěla i obec Vrchoslavice.
Tímto děkujeme všem, díky kterým jsme mohli
tohle nové vozidlo pořídit. Velké díky patří především zastupitelům obce Vrchoslavice. Vozidlo Ford Tranzit nahradí stávající Renault Master, který je aktuálně na prodej.
V rámci oslav, které proběhnou v naší obci, budou oficiálně předány klíče od vozidla našemu veliteli. Na podzim při hodové mši vozidlo pokřtíme. Jaké dostane jméno je jen na Vás. Vaše návrhy
můžete psát na náš Facebook – SDH Vrchoslavice.
V letošním roce má za sebou našeho JPO celkem 3 výjezdy:
25. 1. odstranění nebezpečných stavů na střeše ve Vrchoslavicích
25. 4. požár skládky v Němčicích nad Hanou
9. 5. pomoc zraněné osobě ve Vrchoslavicích
Děkujeme obci Vrchoslavice a jejím zastupitelům za podporu a skvělou spolupráci v této těžké
situaci.
členové SDH Vrchoslavice

Akce SDH pro rok 2021:
Letní měsíce – Dětské závody na hřišti
Hody 2021 – Guláš fest na náměstí u Kostela, soutěže
a hodové posezení, křtění Ford Transit
říjen/listopad - Podzimní sběr železa
25. 12. 2021 Štěpánská zábava v sokolovně
12/ 2021 – Turnaj ve floorballu
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TJ Sokol
V naší sokolovně probíhá nyní rozsáhlejší rekonstrukce klubového zázemí kuchyně.
Co se týče sportovních aktivit, covid nám
toho od začátku roku moc nedovolil. Doufejme,
že v září se sokolovna opět otevře našim členům
pro cvičební hodiny např. cvičení žen, jóga pro
děti, gymnastika, badminton aj. Konkrétní rozvrh bude zveřejněn v září.
Založili jsme facebookový profil TJ Sokol Vrchoslavice, kde budeme vkládat různé informace a pozvánky na sportovní aktivity a budeme rádi i za vaše návrhy či příspěvky.
Dne 25. 6. proběhla další noc sokoloven.
Dále se budeme letos s dětmi účastnit, za naši jednotu, na několika překážkových závodech jako
je např. Geroy 31.7. Tošovice, na Mistrovství ČR v OCR (překážkovém sportu) 21.8.2021 v Klatovech,
kde děti mají svoji kategorii. Pokud byste měli s dětmi zájem se také zúčastnit některých závodů,
obraťte se na nás, můžeme vám registraci na závod zajistit, pro naše členy zdarma. Držme se hesla
sportem ke zdraví.
Daniel Svačina, starosta spolku

TJ Sokol 1946
FAČR oznámil konec sezóny všech amatérských
soutěží. Tato zpráva proletěla českou i moravskou
kotlinou a vnesla smutek do fotbalových duší. Přestože fotbalisté trénovali, udržovali trávník sekáním
i závlahou, zvelebovali okolí hřiště, jediná fotbalová
podívaná pro své fanoušky je formou přátelských
utkání.
Dne 15. května proběhl v režii TH Sokol 1946 sběr
železa a elektroodpadů z našich domácností.
V sobotu 31. července 2021 se mohou jak hráči, tak
příznivci fotbalu těšit tradiční fotbalový turnaj.
Redakce

Co nového u zahrádkářů?
Možná jste v médiích zaznamenali projednávání Zákona o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon). Tento zákon č. 221/2021 Sb.
nabývá účinnosti dne 1.1.2021 a upravuje zahrádkářskou činnost jako veřejně prospěšnou, definuje ji, stejně tak i zahrádkářské osady. Stanovuje
způsob přenechání pozemků k zahrádkářské činnosti, upravuje smlouvy o pachtu a nájmu pozemku pro zahrádkářskou činnost, jakož
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i působnost orgánů veřejné správy (Státní pozemkový úřad, obec, Ministerstvo zemědělství) při podpoře zahrádkářské činnosti. Ze statistik vyplývá, že 70 % zahrádkářů působí u svých domů, 12 %
u svých chalup a 11 % na zahrádkářských koloniích.
V naší obci není zahrádkářská kolonie a ČZS funguje na jiném principu. Jeho dosavadní činnosti
tedy zůstává bez zásadních změn.
Redakce

Myslivecké sdružení Mořice – Vrchoslavice
Tradiční dětský den ani v tomto roce, z důvodů hygienických opatření plynoucích s pandemie Covid 19, naše sdružení uskutečnit nemohl. Děti ale o akci s myslivci nepřijdou. Na pátek 27.8.2021
naši myslivci plánují u myslivny táborák s živou hudbou a zvěřinovými hody. Nebudou chybět ani
špekáčky a soutěže pro děti.
Redakce

Farnost
V lednu se uskutečnila Tříkrálová sbírka, letos bohužel bez koledování u našich dveří. Mohli jsme
ale přispět do kasiček, které byly umístěny v obchodě, na obecním úřadě a v kostele. Celkově bylo
vybráno 11 275 Kč. Děkujeme za vaše příspěvky.
Kasička umístěná:
Vybráno:

OÚ
2 161 Kč

Obchod
3 663 Kč

Kostel
5 451 Kč

V letošním roce se v naší farnosti po mnoha letech
uskutečnilo Velikonoční triduum, tj. obřady na Zelený
čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. V minulých letech
bylo možné navštívit konání obřadů v okolních farnostech. Jedná se o největší křesťanské svátky, kterými si
připomínáme a zpřítomňujeme ukřižování Pána Ježíše
na Velký pátek a jeho zmrtvýchvstání, které se slaví
v předvečer na Bílou sobotu. Součástí obřadů bylo
i odkrytí Ježíšova hrobu, u kterého farníci drželi stráž
po celou sobotu.
V dubnu se také konala komorní brigáda na farské
zahradě. Bylinkový a květinový záhon potřeboval po
zimě pořádné prostříhat a zbavit plevele. Zakončili
jsme opékáním špekáčků.
V neděli 9.5. se konala již poosmé tradiční mše
u kapličky v Dlouhé Vsi. Farníci z Vrchoslavic, Vitčic
i Němčic se sešli za větrného, ale slunného počasí. Hudební doprovod zajistily sestry Rubanovy. Mše byla
sloužena za
loni zesnulou
paní Jiřinu Vystrčilovou, která se o kapličku dlouhá léta starala. Nyní tuto službu po paní Kraváčkové převzala paní Hrdová. Na závěr vystoupily děti ze ZŠ a MŠ pod vedením paní
Marečkové se svým programem ke Dni matek.
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
28.5. se uskutečnila Noc kostelů s vystoupením dětí ze ZŠ, mluveným slovem P. Strogana a krátkým filmem k zamyšlení. Součástí
byla i výstava kreseb dětí na téma „Náš kostel - dominanta obce“. V sobotu 5.6. se konala slavnost Božího Těla s putováním ke čtyřem oltářům umístěných na návsi. Další sobotu pan farář požehnl zrenovovaného kříže
v Rovném poli (u oveček). Od 16.5. se čas konání nedělní mše svaté přesunul na „letní“
ranní čas 6:45 hod.
V létě se pak můžeme opět těšit na prázdninové úterky, z nichž farnost pořádá již tradičně retro hry na farské zahradě a spolupořádá výpravu za telátky na farmu.
Do dalšího období přejeme všem zdraví a klidné prožití přicházejícího léta.
Za farníky Alena Kolářová

Co nového v síti
Rádi bychom vás stručně informovali, co se děje v našem
spolku. Loňský rok byl ve znamení mnoha změn, jak technologických, tak i administrativních a personálních. Asi nejzásadnější změnou bylo zvýšení měsíčního členského příspěvku na současných 330 Kč tak, abychom mohli zajistit
udržení a další rozvoj spolku. Děkujeme všem členům, kteří
si včas opravili své trvalé příkazy a dbali na to, aby měli členský příspěvek řádně zaplacený. Jsme rádi, že se náš spolek
i přesto nadále rozrůstá a má v současné době bezmála 680
členů. Zároveň prosíme všechny členy, aby spolek informovali o změně kontaktních údajů, především telefonního čísla
a e-mailu. Jedině tak můžeme zajistit, že se k vám dostanou
všechny zásadní informace a změny týkající se spolku.
I v letošním roce probíhají práce na udržení a vylepšení
technologie naší sítě. V Osičanech byly namontovány dva
nové vysílače a je tam připojeno 12 nových členů. Pokračuje
se také ve výměně páteří a vysílačů v Morkovicích. Rozpracován je také nový spoj ze sila v Nezamyslicích na nádraží
a kompletně nový rozvaděč a vysílací antény. Pokračují také
práce na novém skladu pro Vrchonet, hotová je střecha
a nachystaná je i elektrická přípojka.
Co se týče administrativních změn, do konce letošního roku zrušíme účet u České spořitelny a budeme mít už jen jeden u Fio banky, která má výhodnější podmínky. Pro ty z vás, kteří ještě platíte na
účet u ČS, to bude znamenat změnu čísla účtu příjemce. Zároveň chystáme automatický systém,
který vás včas upozorní při výpadku platby. O všem budete včas informováni formou SMS či e-mailem. Chystáme pro naše členy také novou infolinku, aby jakýkoliv dotaz, problém či výpadek připojení mohl být co nejdříve vyřešen.
Do dalšího období přejeme všem mnoho zdraví a dobrého připojení.
Alena Kolářová
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SPOLU, POSPOLU aneb ze života spolků
Lukostřelci nejen soutěží, ale i budují
Ten, kdo chodí okolo vrchoslavské lukostřelnice, si
určitě všiml, jak výrazně se zdejší areál mezi „Čerťákem“ a „Žabákem“ změnil. Díky obci Vrchoslavice,
Ovocné školce Litenčice a Zahradnictví Františky Balejové se nám podařilo vysázet místo starého plotu
na 40 habrů a také asi 20 maliníků, dále jsme břehy
Pavlůvky doplnili několika vrbami. Zdejší areál se snažíme udržovat tak, aby byl příjemným a odpočinkovým místem pro každého, od lukostřelce přes pejskaře až po náhodného kolemjdoucího. Kromě terénních úprav se nám také během jara podařilo zrealizovat dvoje lukostřelecké závody. 24. dubna se ve Vrchoslavicích uskutečnil trošku zvláštní závod, kdy si
lukostřelci přijeli trať odstřílet kdykoliv v průběhu
dne (kvůli vládním opatřením). Celkově se zúčastnilo
přes 40 střelců. Dvojnásobnou účast, tedy 80 střelců,
jsme přivítali na červnovém kole závodu Orion Bow
Cup, který se konal 13. 6. ve Víceměřicích. Na obě
klání se sjeli lukostřelci z několika dalších Moravských
klubů, na druhém jmenovaném jsme přivítali kolegy
třeba i z Ústí nad Labem. Kromě námi pořádaných závodů jsme se zúčastnili také prvního kola seriálu 4Ka
v Hodoníně (1x zlato, 3x stříbro, 2x bronz) a Moravského zemského poháru na hradě Buchlov (1x stříbro,
4. místo, 2x 5. místo), kde jsme posbírali pár medailí,
a hlavně reprezentovali náš klub, jak nejlépe to
umíme.
Jan Bartošík, trenér
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BESIP daroval dětem koloběžky
Základní a mateřskou školu Vrchoslavice navštívil 31.3.2021 zástupce BESIP Miroslav Charouz.
Kromě výukových materiálů předal ředitelce Petře Klusalové sadu dopravních značek a 4 koloběžky.
Dohodli se na projektovém dnu s tematikou dopravní výchovy. Obec navrhla také spolupráci v rámci
našich dalších akcí, např. na Běhu osvobození. Toho se také zástupci BESIP zúčastnili. V jejich stánku
si mohli občané vyzkoušet např. simulátor únavy, nebo opilosti.

Dušan Svozílek

Desátý ročník na podruhé
Po roční vynucené pauze se běžci dočkali, když jsme 22.5. uspořádali desátý
ročník Běhu osvobození, který měl být
vlastně už loni. Na start se postavilo
okolo osmdesátky běžců všech věkových kategorií a všichni dorazili do cíle
s úsměvem na rtech. Po doběhu si pak
společně na ohni opekli špekáčky.
Startovní pole vedl od startu na Zamlýní předloňský triumfátor Petr Pospíšil z Opavy, jenž dorazil jako první i do
cíle. Každý závodník dostal účastnickou
medaili, ti nejúspěšnější pak trička a batůžky s drobnými cenami.
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Už podruhé se letos losovaly výhry
podle startovních čísel. Hlavní cenou byl
krásný dort od Hanky Přikrylové, další
ceny byly zpěvník písničkáře Pokáče, slivovice a zákusky od Majerky z Hrušky. Všem
sponzorům děkujeme za podporu.
Adéla Palíšková

Mše u kapličky v Dlouhé Vsi po osmé
Mše u kapličky v Dlouhé Vsi byla letošní první jarní akcí. Už po osmé jsme se v neděli 9.5.2021
sešli u kapličky, bychom si uctili mariánský měsíc květen.
O hudební doprovod se postaraly sestry Rubanovy a na závěr děti z naší základní školy připomněly Den matek, pásmem básniček.
U obecní kaplička se scházíme jednou ročně. Letošní mše byla sloužena za nedávno zemřelou
Jiřinu Vystrčilovou, která se kapličku dlouhá léta starala.
Adéla Palíšková

Obecní zpravodaj - 28

OHLÉDNUTÍ
Kříž Na polovicích (u oveček) má nový kabát
Při projíždění Českou republikou můžete potkat mnoho
křížů stojících po staletí v polích, lukách v naší krajině
a jsou stále s láskou udržované. Je ale také mnoho těch,
které jsou zapomenuté a opuštěné v úkrytu kopřiv a náletových keřů. To se naštěstí netýká sakrálních památek v katastru naší obce, žádná naše památka v podobném stavu
nikdy neskončila.
Na drobné památky se v naší obci pamatovalo vždy.
a tak máme dochovanou pannu Marii s Ježíškem na křižovatce na Vitčice, kříž u kapličky v Dlouhé Vsi, nebo obelisk s Kristovou hlavou u farmy Agrispolu. Některé památky ještě na opravu čekají. V budoucnu bychom chtěli zrestaurovat sochu sv. Floriána,
která je zapsanou kulturní památkou, kříž v Dražkách by si také zasloužil údržbu stejně jako socha
sv. Valentýna a kamenný kříž před kostelem. Snažíme se každý rok podat jednu žádost o dotaci na
opravu některé z památek.
Kříž Na polovicích nechali namísto původního dřevěného kříže vybudovat manželé Bartoškovi z
Dlouhé Vsi čp.6 aby chránil naši obec před hromobitím a krupobitím. K jeho slavnostnímu posvěcení
farářem P. Františkem Hálou došlo 7. září 1913.
V červenci minulého roku byl kříž demontován a odvezen do restaurátorské dílny pana Doupala,
aby mohl být, díky dotačnímu titulu Údržba a obnova venkovských prvků vypsaném Ministerstvem
zemědělství, opraven a zrestaurován. MZe přispělo na opravu částkou 113 tis Kč. Zbylých 49 tis Kč
hradila obec. Kříž má nejen nový kabát, ale i zpevněný podstavec a nové základy. Byla doplněna
horní část kříže, která už léta chyběla.
Lípu u tohoto kříže zasadil zahradník Antonín Sázel v roce 1943 na počest návratu medika Aloise
Svozílka z totálního nasazení. Sám byl poté zatčen gestapem za šíření ilegálních letáků a další zakázanou činnost. I on se, po 18 měsících věznění a pobytu v koncentračním táboře, s podlomeným zdravím
vrátil. Lípa na konci obce je tudíž i symbolem svobody
našich občanů.
Ani v dnešní době nezapomínáme na zeleň. Na
podzim se v rozích parcely, na které kříž stojí, vysázely
dva jedlé kaštany. Jednou tak bude kříž stát ve stínu
košatého stromu a naši potomci si ani neuvědomí, že
to tak není od jakživa.
Adéla Palíšková

Jasan na návsi
„Doba bez akcí je smutná jako strom bez listí, pojďme jeden strom společně vyzdobit a udělat si radost“. Tak zněla zimní vrchoslavská výzva, které
se chopilo skoro třicet občanů a vytvořilo 45,57 metrů dlouhou šálu. Ta stále,
na připomenutí doby nouzového stavu, kdy jsme se nemohli potkávat, zdobí
jasan na návsi. Poděkování patří nejen těm, kteří se do
pletení či háčkování zapojili, ale hlavně autorce celé
myšlenky Lidušce Rubanové.
Redakce
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Zpravodajské kulatiny
Dvacetileté ohlédnutí
Obecní zpravodaj v našich domácnostech už zdomácněl. Určitě Vám neušlo, že toto periodikum,
kde dostávají prostor spolky, příspěvkové organizace, zastupitelé či dopisovatelé z řad občanů, dostalo nový kabát.
První číslo našeho zpravodaje našli občané Vrchoslavic v poštovních schránkách v roce 2002. Ten
rok vyšel zpravodaj dvakrát. V letech 2003 – 2011 zpravodaj vycházel jednou ročně, od roku 2012,
tj. od 11 . ročníku se ustálila tři vydání ročně.
Jarní vydání dostáváte do schránek před prázdninami, podzimní je načasováno, aby vyšlo před
hody a vánoční zpravodaj má nejzazší termín 22. prosince.
Dvacet let už výročí, ke kterému se sluší kabát pořádný. Vycházeli jsme z toho, že čtenáři Obecního zpravodaje jsou všechny věkové kategorie. Začneme-li od těch nejstarších ročníků, tak věříme
že větší formát jim usnadní čtení. Střední generace, zvyklá na komiksový způsob čtení, určitě potěší
větší množství fotografií a těm nejmenším se snad zavděčíme plnobarevným tiskem.

Kam všude míří zpravodaj
Vydáním zpravodaje a jeho roznesením do domácností ovšem nemá redakční rada hotovo. Zbývá
odeslat zpravodaje do domovů pro seniory, kde žijí naši občané a v neposlední řadě je třeba splnit
povinnost, kterou vydavateli periodik ukládá tiskový zákon. Do sedmi dnů od vydání musíme odeslat
dva výtisky zpravodaje Národní knihovně v Praze a po jednom výtisku na dalších 17 zákonem stanovených míst. Pak už nastane čas sbírat chyby, nedokonalosti, připomínky občanů a začít připravovat
další číslo.
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Prosba čtenářům
Tvorba zpravodaje je týmová práce, jeho příprava trvá několik týdnů a před tiskem má minimálně
dvě korektury. Prosíme o shovívavost s překlepy, hrubkami a někdy, bohužel i faktickými chybami.
Ač by se to stávat nemělo, člověk je tvor omylný a při sebelepší vůli při práci chybuje.

Kdo stál u zrodu
Poděkování patří také jeho zakladatelům, starostovi Albínu Matysíkovi, Ottovi Honsovi a Haně
Novotné, kteří stáli nad kolébkou prvních čísel a vtiskli zpravodaji podobu na mnoho let.

Přání jubilantovi
Ačkoli se naše společnost nachází více jak rok v nouzovém stavu, nebo stavu jemu blízkém, je
stále o čem psát a občané mají stále zájem zpravodaj číst. a to je dobře.
Náš milý Obecní zpravodaji, ať už Tvé řádky bude psát dalších dvacet a více let kdokoli, buď stále
poslem hlavně dobrých zpráv, informuj občany o tom co je zajímá a ať se síť Tvých dopisovatelů
a fotografů dále rozrůstá.
Redakční rada OZ

Zamyšlení
Máme století páry, tak co takhle století chovu psů?
Výmysl? Možná – snad. Bylo by zajímavé srovnání roku 1920 s rokem 2020 – tedy o 100 let později. V čem? No přece v tom, kolik psů u nás bylo tehdy a kolik jich je nyní. Ve městě už neuvidíme
na procházce maminky s kočárky, za to uvidíme přehlídku psů s jejich páníčky.
„Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále, nevím sám, řek bych vám, hop a skáče dále“ - píseň
z mládí. Nemám pocit, že jsou dnešní psi na procházce tak veselí. Co mají za úkol? Udělat si potřebu
a poslouchat pána, aby se někam nezaběhli. Dříve měl, i ten pejsek uvázaný u boudy, větší volnost.
Proběhl se po zahradě, snědl maso i kosti. Dnešní psi to přece nesmí, a proto mají výživné granule.
Tak v čem je ten pokrok? Pro páníčky snad, ale pro psy? Ti musí jen poslouchat, být věrní a přítulní.
Ještě jedna vymoženost frčí – chovné stanice. Proč ne, když je poptávka je i odbyt. Dokážete si
představit, že by žena rodila každý rok? Kruté přirovnání? Ale psí fenky tohle musí – musí vydělávat.
Vidíte v tom lásku ke zvířeti? Já ne, ale to je můj problém.
A co okolí? To se musí přizpůsobit, nic jiného nezbývá. Štěkot psů je přece přirozený proces, a to
v každou denní i noční hodinu, protože psi vždy uvidí, nebo ucítí něco, na co reagují. Co na tom, že
v létě hovínka smrdí. Co na tom, že na chodnících stoupneme do psího výkalu.
Všeho moc škodí, proto končím ve svých úvahách. Snad ještě jedna věc:
Sbírat hovínka po svých miláčcích by nemělo být ostudou, ale předností každého majitele toho
krásného stvoření, jakým je pejsek, který nám nabízí pomazlení, útěchu a lásku, tedy to, na co my
lidé mezi sebou zapomínáme.
P.S. Tímto článkem asi popudím spoustu z Vás chovatelů – promiňte mi to.
I já vlastnila pejsky a toto je moje poznání a vyznání.
Dne 13.2.2021 zapsala BCh
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Víte, že…
• První vlaštovka v obci byla letos zaznamená ve Vrchoslavicích 23.4. a v Dlouhé Vsi až 26.4.2021.
• Kromě prázdninového školkování pro děti, pořádaného obcí v červenci, bude také v dva týdny
v srpnu v provozu mateřská škola.
• Olomoucký kraj, jako jediný v republice platí již dvacet let za všechny své obce autorské poplatky
za hudební produkci. Obec tak ušetří, ubyde složitá administrativa a vy můžete z obecního rozhlasu poslouchat široký repertoár písniček.
• Obec zahájila spolupráci se Sociálním podnikem z Olomouce. Díky ní, budeme mít při držbě zeleně a pořádku na návsi nového pomocníka. Již brzy ho můžete potkávat.

Obec pořídila na obecní pastu čtyři nové živé sekačky. Od 28. května se už prohání okolo ovčína.
• Obec se zapojila do velikonoční výzvy naší Barvy Velikonoc. Od pondělí do čtvrtku se
starosta,
místostarostka
a hospodářka postupně vyfotili v modré, žluté, červené
a zelené barvě. Už druhé Velikonoce byly bez tradic,
které po staletí dodržovali
naši předkové. Obec Vrchoslavice proto uvítala školní
výzvu jako hezkou alternativu k tomu, v čem jsme se
poslední rok museli omezovat.
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•
V prodejně Hruška si můžete vybrat i hotovost. Jak? Při platbě
kartou nad 300 Kč můžete využít tzv. službu cash-back. Na účtence pak
uvidíte částku uhrazenou za nákup, částku vydanou v hotovosti a celkovou částku, která je vám odečtena z účtu. Poplatek za výběr se řídí
podmínkami banky, u které máte účet.
•
Pokud jste při procházce přírodou
nebo městem našli malovaný kamínek,
věřte, že ho nikdo neztratil, ale položil ho
tam úmyslně. Chtěl, aby ho někdo našel.
Na zadní straně je webová stránka a číslo.
Podle čísla najdete příběh kamínku a toho
kdo jej namaloval. Můžete zde najít i to zda
si ho máte nechat nebo ho někde zase dál
položit. I u nás v obci se tato hra hezky rozšířila.
•
Na několika místech byly v obci
v trávníku vysázeny první poslové jara, krokusy. Jejich zářivá žlutá vítala návštěvníky
obce i u autobusové zastávky.
•
V záhonu růží u vjezdu do Dlouhé
vsi všechny růže nejen přezimovaly, až začínají už kvést.
•
Na hřbitov se pořídilo nové nářadí
k zapůjčení. Visí na zdi márnice.
•
Naši zaměstnanci přes zimu vyměnili některá prkna na obecních lavičkách,
opatřili je novým nátěrem a instalovali. Je
smutné, že už po pár měsících např. lavička u oveček nese znaky vandalismu.
•
Okrasné jablůňky na Polničce letos
krásně zakvetly. Nemalý podíl na tom má
i zálivka malých pomocníků.
•
V sobotu 19. června opět projela
obcí kolona veteránů. Stanoviště pro kontrolní razítka bylo před radnicí.

Redakce
Obecního zpravodaje
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Z REDAKCE
Pachatel neznámý
Hledáme majitele odpadků
který si je (volně ložené) v zimě několikrát odložil poblíž Hané
v Dlouhé Vsi v areálu Zamlýní. A
nejen tam. I za Parganem a pod
dálničním mostem.
Pravděpodobný popis majitele:
velikost nohy 37-38, nadváha, používající dámský deodorant, labužník či osoba žijící nezdravým životním stylem (čokoláda, hořčice, tatarka), milovník mléčných výrobků
(možná vegetarián).
Záliby: pečení (polohrubá
mouka, skořápky od vajec), nezavařuje ani nevaří marmelády (vyhazuje pro toto vhodné obaly).
Zdravotní stav: dle užívaných
léků kardiak s vysokým krevním
tlakem, ohrožený tvorbou trombóz, aktuálně prodělává zánětlivé
onemocnění nosní sliznice (kapesníky se zanechanou DNA), bronchitidu (hašlerky), přesto chodí ven
(použitý respirátor), citlivé zuby a
dásně (pasta, kartáčky – dokonce i
dětský s holčicích barvách), nespavost (čaj na spánek a nervy: evidentně čaj funguje, odložit odpadky tam kde si hrají děti vyžaduje skutečně silné nervy).
Občan Vrchoslavic ani Dlouhé
Vsi to určitě nebyl. Svozová firma u
nás totiž až do konce měsíce
března vyvážela popelnice ještě se
známkou z roku 2020.

Adéla Palíšková
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Z REDAKCE

Kříž Na polovicích před opravou

Kříž Na polovicích na jaře roku 2021
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