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Slovo starosty
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tak jako je krátká doba mé pÛsobnosti na obecním úfiadû. Podrobnûj‰í
hodnocení roku bude pfiedmûtem pfií‰tího vydání.
Chci rovnûÏ vyuÏít této pfiíleÏitosti, abych v‰em popfiál krásné proÏití svátkÛ
vánoãních v rodinném kruhu nebo v blízkosti pfiátel a do nového roku pfieji
hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti. Toto Vám pfieji jménem sv˘m a jménem
zastupitelstva obce Vrchoslavice.
Jifií ¤ezáã, starosta obce

VáÏení spoluobãané.
Jako kaÏdoroãnû, tak i letos, pfied vánoãními svátky a nadcházejícím koncem
roku, dostáváte do rukou obecní zpravodaj. V uplynulém ãtvrtletí skonãilo
volební období pfiedchozího zastupitelstva obce a volbou byl dán mandát
zastupitelstvu novému. Chtûl bych na tomto místû podûkovat v‰em voliãÛm za
jejich dÛvûru jménem v‰ech zvolen˘ch ãlenÛ zastupitelstva i jménem sv˘m.
ZároveÀ chci pfiislíbit, Ïe budeme spoleãnû usilovat o hezãí tváfi na‰í obce a o pfiíjemnûj‰í Ïivot obãanÛ, ktefií v ní Ïijí.
Souãasnû chci poÏádat obãany o maximální spolupráci se zastupitelstvem
obce, s pracovníky obce i obecního úfiadu. âasto je sly‰et názor: „Já si platím
danû. Já nic dûlat nemusím. To je pozemek obce.“ Tento svérázn˘ v˘klad a neplnûní sv˘ch obãansk˘ch povinností je naprosto lich˘. Dovolím si jen trochu
uvést vûci na pravou míru. V prvé fiadû bych chtûl vysvûtlit pojem obec. Cituji
zákon o obcích, §1: ,,Obec je základním územním samosprávn˘m spoleãenstvím obãanÛ;
tvofií územní celek, kter˘ je vymezen hranicí území obce“. §2: ,,Obec je vefiejnoprávní
korporací, má svÛj majetek“. Zkrácenû fieknu, Ïe jsme sv˘m trval˘m bydli‰tûm
souãástí tohoto spoleãenství, a Ïe majetek obce slouÏí kaÏdému z nás. Tím mám
na mysli podûkování v‰em fyzicky schopn˘m obãanÛm, ktefií se s vervou pustili
do oãisty spoleãn˘ch prostranství pfii snûhové kalamitû. Ne kaÏd˘ má sílu ihned
reagovat na vzniklou situaci, ani obecní úfiad. Proto je‰tû jednou prosím v‰echny
obãany o pomoc pfii nenadál˘ch situacích.
Hodnocení nového zastupitelstva je zatím pfiedãasné a vûfiím, Ïe velmi brzy
bude za námi vidût mnoho práce, jako za pfiede‰l˘mi ãleny zastupitelstva v ãele s
b˘val˘m starostou panem Franti‰kem Králíkem, kterému touto cestou dûkuji za
odvedenou práci pro obãany a také v‰em zastupitelÛm. Jen namátkou bych
zmínil úspû‰nû zakonãené akce:
V roce 2010 bylo dokonãeno dûtské hfii‰tû. Dotace byla získána z Ministerstva pro
místní rozvoj ve v˘‰i 300 000 Kã, coÏ bylo 70% z celkové fakturované ãástky. Obec
doplácela 30%. Vzhledem k pouÏitému materiálu a finanãní nároãnosti této
stavby je zde na pfiípadné opravy záruka 10 let. Od poãátku je toto hfii‰tû
maximálnû vyuÏíváno na‰imi nejmen‰ími.
Dal‰í z mnoha akcí uskuteãnûn˘ch v leto‰ním roce, byl pfiíspûvek
Olomouckého kraje pro na‰e hasiãe, na opravu techniky a dotace ministerstva
pro místní rozvoj na restaurovaní sochy pany Marie s JeÏí‰kem.
Z cel˘m v˘ãtem úspû‰n˘ch i neúspû‰n˘ch Ïádostí o dotace jste byli seznámeni
v minulém ãísle obecního zpravodaje b˘val˘m panem starostou.
V pfií‰tím roce budeme podávat dal‰í Ïádosti o dotace a pfiipravovat dal‰í
projekty tak, aby na‰e obec nab˘vala stále pûknûj‰ího vzhledu. V‰echno v‰ak
bude zase jenom záleÏet na finanãních prostfiedcích, kter˘ch se v‰ak v rámci
rozpoãtov˘ch urãení daní, dostává od státu pro obce stále ménû. Pfiesto vûfiím, Ïe
se hodnû podafií uskuteãnit a proto pfiivítáme kaÏd˘ námût nebo názor od
obãanÛ pro krásnûj‰í obec.
V˘ãet ãinností jednotliv˘ch organizací pÛsobících v na‰í obci se doãtete na
dal‰ích stránkách na‰eho obecního zpravodaje. MÛj pfiíspûvek je zatím krátk˘,

VáÏení ãtenáfii,
pfied rokem jsem vás seznámila s dûním ve ‰kole ve ‰kolním roce 2009/10, ale
jen do konce roku 2009. Nyní budu pokraãovat akcemi, které se uskuteãnily od
ledna 2010.
19. ledna jsme zapsali do 1. roãníku 8 ÏákÛ. Od února do dubna Ïáci
absolvovali plaveck˘ v˘cvik v rozsahu 10 lekcí, 1x t˘dnû /Aquapark ve Vy‰kovû/.
Na konci plaveckého v˘cviku obdrÏelo 16 ÏákÛ Mokré vysvûdãení za splnûní
plaveckého limitu.
Dal‰í akce, které probûhly do konce ‰kolního roku 2009/10:
- v˘tvarné soutûÏe na téma Dûti, pozor, ãervená, PoÏární ochrana oãima dûtí,
/‰kolní kola/
- 2x divadelní pfiedstavení a 1x kino
- v listopadu pfiivítali 2 Ïáci na‰í ‰koly nové obãánky básnûmi
- sbûr papíru
- Mikulá‰skou nadílku si Ïáci uÏili pfievleãeni za ãertíky nebo andílky
- vánoãní besídka probûhla s nacviãen˘m programem u nazdobeného stromeãku
a poté jsme je‰tû nav‰tívili vánoãnû vyzdoben˘ kostel
bfiezen: - pfied Velikonocemi jsme se zajeli podívat na zámek do Námû‰tû na
Hané, kde probíhala kulturní
akce /v˘stava a program s
velikonoãní tematikou/
kvûten: - ke Dni matek jsme
pfiipravili a pfiedvedli hezk˘
program
- ve spolupráci s cestovní
kanceláfií pí. Brabcové, pod
vedením p. uãitelky ·tarhové a
pí. vychovatelky Antelové, jeli
Ïáci na ‰kolu v pfiírodû na
Horní Beãvu, kde proÏili
krásn˘ch 5dní
ãerven: - jeli jsme na v˘let do
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ZOO Le‰ná, kde jsme vidûli
mnoho zajímav˘ch zvífiat a zúãastnili se i v˘ukového programu
O vodních ptácích
- 30. 6. 2010 jsme pfiedali
vysvûdãení a rozlouãili se se
ãtvrÈáky, ktefií byli v˘borní Ïáci
i kamarádi
V˘sledky celoroãní práce a
uãení jsme zhodnotili na
vysvûdãení. Z 19 ÏákÛ mûlo samé
jedniãky 13 ÏákÛ, jednu aÏ tfii
dvojky 4 Ïáci a zbytek byl dobr˘.
Nikdo nebyl hodnocen na
vysvûdãení známkou dostateãnou, ãi nedostateãnou.
·kolní rok 2010/11 jsme slavnostnû zahájili za pfiítomnosti p.starosty
Franti‰ka Králíka a rodiãÛ prvÀáãkÛ . Do 1. roãníku nastoupilo 8 ÏákÛ. V tomto
roce do‰lo ke zmûnû organizace ‰koly. ·kola zÛstala dvojtfiídní se samostatn˘m
1. roãníkem, 2.+ 3. roãníkem spojen˘m, 4. roãník letos nemáme.
Poãty ÏákÛ: 1. roãník - 8 ÏákÛ, 2. roãník - 9 ÏákÛ, 3. roãník - 6 ÏákÛ. Celkem
23 ÏákÛ.
Obec /zfiizovatele/ jsme opût poÏádali o povolení v˘jimky z poãtu ÏákÛ.
Chybí nám 1 Ïák, abychom splnili zákonn˘ poÏadavek na poãet ÏákÛ ve tfiídû.
Podle demografického v˘voje na dal‰ích 5 let, by se mûl poãet ÏákÛ na‰í ‰koly
zvy‰ovat.
Do ‰kolní druÏiny jsou pfiihlá‰eni v‰ichni Ïáci. Nûktefií chodí nepravidelnû.
âinnost ·D je zamûfiena na sportovní ãinnost, zajímavé soutûÏe, odpoãinkovou
ãinnost dûtí a hry. Nûkteré ãinnosti jsou souãástí projektÛ. V nynûj‰ím adventním
ãase realizujeme projekt Vánoce.
Îáci mohou ve ‰kole pracovat v krouÏcích, které si vybrali jako mimo‰kolní
ãinnost. Jedná se o Anglick˘ jazyk /12 ÏákÛ/, kter˘ vede pí. uã. ·tarhová , ·ikulky
/10 ÏákÛ / vede pí.Barto‰íková Jana. KrouÏky jsou vedeny pod hlaviãkou DDM
Orion Nûmãice n/H. NáboÏenství jako nepovinn˘ pfiedmût
nav‰tûvuje 1 Ïákynû a je vedeno
p. A. Kotkem.
Podûkování - v‰em pracovníkÛm na‰í organizace - Z·
a M· za svûdomitou práci, kolegialitu, pûkn˘ vztah dûtem a ÏákÛm, za iniciativní pfiístup
k plnûní úkolÛ
- zastupujícím pracovníkÛm
/Z·, M·/ - paní Králové, panu
uãiteli Kadûrovi, paní Vacu-

líkové a zastupující paní vychovatelce Antelové ·.
- rodiãÛm - za vstfiícnost a spolupráci na v˘chovû a vzdûlávání
- zfiizovateli Obci - za finanãní podporu / pfiíspûvek ÏákÛm na ·kolu v pfiírodû
a pfiíspûvek na Ïáka na‰í ‰koly/
- DDM Orion - za spolupráci na Mikulá‰ské besídce
- MûKS v Nûmãicích za nabídku kulturních akcí /divadla, filmy/
- ãlenÛm ‰kolské rady za odpovûdnou ãinnost
- panu Vaculíkovi - za sekání zahrady v M· a Z·
- paní Minafiíkové M. za perníãky pro Ïáky k Mikulá‰i a za perníkové chaloupky
k VánocÛm, které se ÏákÛm nejen líbí, ale budou i dobfie chutnat.
Pochvala - na‰im ÏákÛm za to, Ïe se i v leto‰ním ‰kolním roce k sobû hezky
chovají. K jejich kladnému chování pfiispívá rodinné prostfiedí na‰í ‰koly,
pfiátelsk˘ pfiístup uãitelek, vychovatelky i pracovníkÛ ‰koly a v neposlední fiadû
i správná v˘chova ve va‰ich rodinách - milí rodiãe. Máme hodné dûtiãky a za to
vám rodiãÛm patfií dík.
Co nás nyní ve ‰kole je‰tû ãeká do konce kalendáfiního roku?
V rámci v˘uky a vzdûlávání a v souladu s v˘ukou podle vlastního ‰kolního
vzdûlávacího programu /·VP/ nazvaného „S tím, co vím, se ve svûtû neztratím“
bude dorealizován projekt Vánoce. Pfiipravujeme program pro vánoãní besídku,
nav‰tívíme kostel, kde si zazpíváme vánoãní koledy, shlédneme je‰tû vánoãní
divadelní pfiedstavení a film.
VáÏení ãtenáfii, pfieji vám v‰em, radostné proÏití Vánoc, hodnû zdraví a pohody v novém roce.

-5-

Mgr. Ilona Va‰inová, fieditelka ‰koly

Mateřská škola
Akce pofiádané pro dûti v matefiské ‰kole ve Vrchoslavicích - ‰kolní rok
2009/2010
- Náv‰tûva filmov˘ch a divadelních pfiedstavení - kaÏd˘ mûsíc (celkem 10x)
- Canisterapie - spoleãnû se ‰kolou - náv‰tûva pejska v M· (15.10.2009)
- projekt „Babka JeÏibabka“ - v˘tvarná dílna
- bazárek dûtského obleãení
(16.9.2009, 10.6.2010)
- v˘chovn˘ koncert „Zvûfiinec“
(20.10.2009)
- náv‰tûva Mikulá‰e a ãerta
s rozdáváním balíãkÛ (4.12.2009)
- peãení perníãkÛ (9.12.2009)
- pfiedvánoãní posezení s rodiãi
s obãerstvením (16.12.2009)
- náv‰tûva první tfiídy základní
‰koly (18.1.2010)
- stavba nejvût‰ího snûhuláka +
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snûhové hradby
(20.10.2010)
fotografování dûtí jednotlivci a celá tfiída
(15.1.2010 a 21.4.2010)
plaveck˘ v˘cvik
zimní ‰kola v pfiírodû na
Tesáku (8.2. - 10.2.2010)
zápis dûtí do M·
(16.2.2010)
karneval v M·
(18.2.2010)
kolo – kolobûÏková
soutûÏ (22.4.2010)
pfiedstavení pro
vefiejnost Leti‰tû
(20.5.2010)
mot˘lkové malování na
chodník (27.5.2010)
hledání ztraceného
pokladu (1.6.2010)
brouzdání v kaluÏích,
pou‰tûní lodiãek
(3.- 4. 6.2010)
‰kolní v˘let na hrad
Bouzov s Veãerníãkem
(15. 6.2010)
pasování pfied‰kolákÛ na ‰koláky (22. 6.2010)
noãní dobrodruÏství v M· s opékáním ‰pekáãkÛ a stezkou odvahy
(25. 6.2010)
sportovní dopoledne v Doloplazích (28. 6.2010)
oslavy svátkÛ a narozenin

Blanka Pospí‰ilová

A spousta dal‰ích fotek a informací je na www.msvrchoslavice.estranky.cz

Sbor dobrovolných hasičů
Úvodem mé krátké zprávy z ãinnosti na‰ich hasiãÛ Vám chci popfiát krásné
a hlavnû klidné svátky vánoãní za v‰echny vrchoslavské hasiãe.
Zaãátkem leto‰ního roku se vût‰ina, pfieváÏnû mlad‰ích ãlenÛ zúãastnila
nûkolika ‰kolení. Tato ‰kolení byla zamûfiena na základy strojní sluÏby, nebezpeãí
na poÏáfii‰ti, pouÏívání ochrann˘ch prostfiedkÛ a základy radiosluÏby. Dále na‰e
zásahová jednotka pomáhala s fiadou technick˘ch zásahÛ - odklízení snûhu ze
stfiech, osekávání rampouchÛ, ãi‰tûní kanalizace a v jarních mûsících odstraÀo-
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vání následkÛ pfiívalov˘ch de‰ÈÛ - aÈ u nás,
nebo také v Nezamyslicích a Nûmãicích.
Podafiila se nám
také získat dotace z rozpoãtu
olomouckého
kraje na rekonstrukci
staré poÏární stfiíkaãky
PS-12 z roku 1971. Na
financování celé akce se
podílel zmiÀovan˘ Olomouck˘ kraj, na‰e Obec
a také jednou ãtvrtinou
ná‰ sbor. Druhá Ïádost
o dotaci na vyspravení interiéru na‰í zbrojnice z MAS Na cestû k prosperitû
bohuÏel nebyla úspû‰ná. I Tak si nestûÏujeme. Jak se fiíká, ‰tûstí pfieje
pfiipraven˘m a ná‰ sbor pfiipraven je. Budeme to zkou‰et v novém roce a tfieba
budeme úspû‰nûj‰í.
Rozhodli jsme se také provést rozsáhlej‰í opravu na na‰em „trambusu“ CAS25, RTHP z roku 1966. Podafiilo se nám sehnat vozidlo ze ZD Tr‰ice. Toto vozidlo
bylo vyrobené v roce 1984, tedy o osmnáct let mlad‰í, ale druÏstevníci se k nûmu
nechovali dobfie a proto bylo nepojízdné. Vozidlo jsme dotáhli do dílny v areálu
HOS Nûmãice nad Hanou. Tam jsme jej rozebrali a dobré a pouÏitelné díly
(hlavnû celou zadní nástavbu) pfievezli do zbrojnice a zbytek odevzdali do ‰rotu
a tím zaplatili ZD. Nestálo nás tedy ani korunu, jen na‰i práci.
Nezku‰en˘ a nezasvûcen˘ ãlovûk, kter˘ nyní vstoupí do prostoru na‰í hasiãské
dílny v tomto „skvostu“ vidí hromadu ‰rotu a nepofiádku, ale my ostatní praví
a zarytí hasiãi v tom vidíme cenn˘ materiál, kter˘ nám bude slouÏit nûkolik let.
Na této opravû nás ãeká je‰tû hodnû práce a tû‰í mû, Ïe zvlá‰tû mladí hasiãi
nám v tomto pomáhají. Doufám, Ïe jim elán vydrÏí i v pfií‰tím roce.
Ve sportovní ãinnosti máme dvû
druÏstva Ïen, dvû
druÏstva muÏÛ a
druÏstvo veteránÛ.
Pravidelnû se zúãastÀujeme soutûÏí, a co
se t˘ká v˘sledkÛ, tak
jednou jsme nahofie,
jednou dole. Nebudu rozepisovat v‰echna umístûní - vÏdyÈ
není dÛleÏité vyhrát,
ale zúãastnit se.
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Je‰tû jednou Vám v‰em, na‰im spoluobãanÛm pfieji krásné a klidné svátky. A
aby byly klidné i pro hasiãe. Chtûl bych Vás proto vyzvat k ohleduplnosti a
zv˘‰ené bezpeãnosti pfii pouÏívání zábavné pyrotechniky a tzv. „lampionÛ pfiání“
Také bych chtûl upozornit na nebezpeãn˘ nárÛst poÏárÛ zpÛsoben˘ch ‰patn˘m
stavem, nebo údrÏbou komínÛ a komínov˘ch tûles.
Prosím, nic nám nezapalujte, nehazardujte se Ïivotem a pfiijìte se pobavit na
na‰e akce.
AÈ jsme v tom novém roce v‰ichni zdraví. To Vám pfieje za v‰echny hasiãe
velitel Vladimír Lecián.

V˘kon na‰ich fotbalistÛ v tomto zápase lze také oznaãit za jednoznaãnû nejhor‰í
v dosavadním prÛbûhu soutûÏe. Na kaÏd˘ pád, i takové zápasy pfiicházejí a
muÏstvu mohou na druhé stranû nûkdy dokonce i pomoci.
Zbylá utkání podzimní ãásti sezóny pak jiÏ byla pro ná‰ t˘m vítûzná. A i kdyÏ
byla v nûkter˘ch z nich kromû koncentrace, nasazení a fotbalové kvality
zapotfiebí samozfiejmû i trocha toho povûstného fotbalového ‰tûstí (napfi. vítûzn˘
venkovní zápas s Kralicemi B v pomûru 3:2), obecnû lze konstatovat, Ïe v˘sledky
muÏstva plnû odpovídaly v˘konÛm, které na hfii‰ti pfiedvádûlo.
Co se t˘ãe posledních zápasÛ tohoto kalendáfiního roku, dvû pfiedehrávaná
jarní kola soutûÏe pfiinesla na‰emu t˘mu jedno vítûzství a jednu poráÏku.
Celkovû, na základû uveden˘ch v˘sledkÛ se tedy muÏstvo Vrchoslavic umístilo na
prvním místû okresního pfieboru s celkov˘m poãtem 37 bodÛ a skórem 55:20.
Podzimní ãást sezóny tedy mÛÏeme hodnotit jako vcelku úspû‰nou. V rámci ní za
t˘m Vrchoslavic nastoupili tito hráãi:
Marian Jurãík, Michal Ol‰ansk˘, Marek Pavelka, Zdenûk Spiller, Zdenûk
ZdraÏil, Josef Trávníãek, Ale‰ Polá‰ek, Luká‰ Zatloukal, Petr Novák, Martin
Lacina, Pavel Horák, Jaromír Vymûtal, Zdenûk Moravec, Jan Poli‰ensk˘, David
Chytil, Jifií Matyá‰
I kdyÏ je hráãsk˘ kádr na‰eho klubu vcelku ‰irok˘ a kvalitní, v souãasné dobû
jednáme se tfiemi potenciálními posilami, které bychom chtûli bûhem zimní
pfiípravy vyzkou‰et, a pfiípadnû pak i získat pro jarní ãást sezóny. Za klíãovou vûc
povaÏujeme pfiedev‰ím vyváÏené sloÏení na‰eho muÏstva, ve kterém mladí
nadûjní hráãi doplÀují a budou doplÀovat ty zku‰enûj‰í a zku‰ené.
Zaãátek zimní pfiípravy na‰eho muÏstva je plánován na 15. ledna 2011. Její
tréninkovou ãást by mûla zpestfiit mj. i úãast ve druhém roãníku zimního turnaje
„O pohár pfiedsedy FK Chropynû“ za úãasti t˘mÛ z okresního pfieboru.
Jarní ãást sezóny pak pro nás zaãíná domácím zápasem s Pfiemyslovicemi,
tedy s t˘mem, kter˘ nás hned v úvodu podzimu porazil. Nejen do tohoto zápasu,
ale i do v‰ech zb˘vajících utkání sezóny tedy pochopitelnû pÛjdeme se stejn˘m
cílem – získat co nejvíce bodÛ, umístit se na co nejlep‰ím místû tabulky a pfii
tro‰e ‰tûstí také postoupit zpût do krajské soutûÏe.
Pfiáním v‰ech funkcionáfiÛ vrchoslavského fotbalu je pfiedvádût pohledn˘
fotbal, kter˘ bude bavit nejenom samotné hráãe, ale pfiedev‰ím také obecenstvo
a na‰e fanou‰ky.
Dûkujeme v‰em, ktefií ná‰ podporují…

Akce SDH v roce 2011
8. 1. 15,00 hod
V˘roãní VH na myslivnû
26. 2. 20,00 hod
Hasiãsk˘ ples v sokolovnû ANIMOBAND
21. 5. 15,00 hod
Memoriál V. Novotného + zábava na Zaml˘ní od 20,00 hod
30. 7.
9,00 hod
Nohejbal trojic na Zaml˘ní
1. 10. 13,00 hod
Hodové klání v netradiãních disciplínách
Olomouck˘ kraj poskytl pfiíspûvek ve v˘‰i
15.000,- Kã na pofiízení, rekonstrukci, opravu
poÏární techniky a nákup vûcného vybavení
jednotek sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ obcí
Olomouckého kraje - tyto peníze byly pouÏity na opravu pfienosn˘ch zásahov˘ch
prostfiedkÛ.

ODDÍL KOPANÉ - ZHODNOCENÍ
PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE
MuÏstvo Vrchoslavic, které po neúspû‰né sezónû 2009/2010 zaslouÏenû
sestoupilo z krajské soutûÏe 1. B. tfiídy HFÎ, doznalo pfied vstupem do sezóny
leto‰ní fiady zmûn, a to pfiedev‰ím v rámci hráãského kádru. Nûktefií hráãi v t˘mu
skonãili (2), nûktefií ode‰li na hostování (3), a co je samozfiejmû nutné zmínit
pfiedev‰ím, kádr doplnilo hned nûkolik nov˘ch kvalitních posil (6).
JiÏ v˘kony novû sestaveného muÏstva Vrchoslavic bûhem letní pfiípravy naznaãily
rostoucí kvalitu, a tudíÏ i moÏnost aspirovat v nové sezónû a v nové soutûÏi na
pfiední pfiíãky tabulky. V kádru se vytvofiila zdravá atmosféra, v˘raznû se zlep‰ila
úãast na trénincích a také pfiístup k zápasÛm. Do nové sezóny se vstupovalo
s cílem hrát do 4. místa.
Napfiíã oãekáváním v‰ak nebyl zaãátek soutûÏe pro ná‰ t˘m nijak zvlá‰È
pfiíjemn˘. V prvním utkání, kdy jsme na domácím hfii‰ti pfiivítali Brodek u
Prostûjova, byly je‰tû zhruba dvû stovky pfiítomn˘ch divákÛ svûdky oboustrannû
kvalitního v˘konu a remízového v˘sledku 3:3. V následujícím venkovním utkání
v Pfiemyslovicích v‰ak ná‰ t˘m nezískal ani jeden bod a odvezl si prohru 0:2.
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Mezi nejlep‰í stfielce Vrchoslavic v uplynulé ãásti sezóny patfií:
Martin Lacina: 11 branek, Jaromír Vymûtal: 10 branek, Ale‰ Polá‰ek: 8 branek
O vrchoslavsk˘ fotbal se starají:
- Prezident klubu: Zdenûk Pfiecechtûl
- Finanãní hospodáfi: Oto Hons
- Sekretáfi: Miroslav Coufalík
- Trenér: Roman ·míd
- Asistent trenéra, manaÏer klubu: Ing. Jindfiich Vlã
- Vedoucí muÏstva: Petr ·tûpánek
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Jindfiich Vlã
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Zahrádkáři
Krátké dny a dlouhé noci a máme ãas hodnotit, jak dalece jsme byli úspû‰ní.
Do jaké míry nám pfiála ‰tûdrá ruka pfiírody. Na‰e zahrádky letos vydrÏely nápor
de‰ÈÛ i období sucha v ménû vhodnou dobu. Následkem chladného a de‰tivého
poãasí byla sklizeÀ tfie‰ní malá. U ostatního ovoce to nebylo o mnoho lep‰í.
Cílenou ochranou proti rÛzn˘m plísním se v‰ak dalo mnohé zachránit. To, kdy
a na co pouÏít kterou ochranu vás informuje pfiedbûÏná signalizace fiízená
ãesk˘m zahrádkáfisk˘m svazem. Staãí mít o ni zájem.
Niãí-li nám stromky, poÏírá zeleninu, brambory i ostatní produkty hryzec
vodní mÛÏeme také získat informace jak proti nûmu zasahovat od âZS.
Je‰tû bych se chtûl zmínit o zájezdu na v˘stavu Flora Olomouc. Na
vystaven˘ch ovocn˘ch a zeleninov˘ch kolekcích bylo znát, Ïe i v nepfiíznivém roce
lze dosáhnout pûkn˘ch a kvalitních plodÛ – jen vûdût, jak toho dosáhnout.
Hezky se to ukázalo na expozici prostûjovského okresu. âZS uvítá do sv˘ch fiad
zájemce o kvalitní informace odborného zamûfiení a také ochotné zúãastnit se
kulturních akcí v na‰í obci.
âZS pfieje v‰em pûstitelÛm, ktefií se zamûfiují na pûstování zdrav˘ch
produktÛ hodnû úspûchÛ v novém roce.
Bohumil Miãka

Římskokatolická farnost Vrchoslavice
¤ímskokatolická farnost Vrchoslavice kromû svého hlavního úkolu vést lidi
k Bohu musela pfiistoupit i k hmotn˘m opravám:
- nátûry oken (67 673 Kã)
- v˘mûna ãervotoãem zniãen˘ch krovÛ nad lodí kostela (pfies 500 000 Kã)
Dûkujeme ministerstvu kultury, Ïe na tuto akci pfiispûlo ãástkou 170 000 Kã.
Vût‰inu nákladÛ (tj. nejménû 330 000 Kã) doplatí duchovní správce z vlastních
úspor.
P. Alois Kotek

Historie
VraÈme se do doby pfied 100 lety, kdy jsme byli souãástí Rakousko-Uherka a
zamysleme se nad Ïivotem na‰ich vrchoslavsk˘ch pfiedkÛ.
Velkou událostí r. 1910 byla stavba mostu pfies fieku Hanou a silnice do
Nûmãic. JiÏ v roce 1907 zaÏádal starosta obce Franti‰ek Doãkal, zemûdûlec na
ãísle 16, vy‰‰í úfiad v Pfierovû o zfiízení uveden˘ch objektÛ. K uskuteãnûní akcí
pfiispûlo zahájení v˘stavby cukrovaru v Nûmãicích v roce 1909. Cukrovar se stavûl
na podzim i za mrazu. V prosinci byla pod stfiechou jen surovárna. V únoru 1910
zapoãal ing. J. Chlup s v˘stavbou silnice. Betonov˘ most pfies Hanou od 7. – 14.
srpna 1910.
- 11 -

Do té doby existovaly mosty na dfievûn˘ch pilotech v Mûrovicích a Mofiicích.
Pû‰ky pfies fieku se chodilo po lávce ve Vrchoslavicích i Dlouhé Vsi, kde byla lávka
nad splavem. Nákupy materiálÛ pro místní fiemeslníky (kováfie, ‰evce apod.),
uhlí, pivo a lihoviny pro hospody dováÏeli povozníci koÀsk˘m potahem z
Kojetína. Pfied vybudováním mostu se fiepa cukrovka dodávala na zpracování do
Kojetína. Cukrovar Kojetín mûl zfiízenou mostní váhu na poli u silnice pfii
v˘jezdu z obce. Vybudováním mostu pfies Hanou, silnice do Nûmãic a stavbou
Rolnického akciového cukrovaru se ulehãilo rolníkÛm nejen na‰im, ale také z
okolních obcí.
Dále se v obecní kronice pí‰e, Ïe starosta v uvedeném roce podal Ïádost na
zmûnu nápisu na po‰tovnû ve Vrchoslavicích z nûmecko-ãeského na ãeskonûmeck˘.
Vladimír Horák

Rok 2010 očima dětí
Kulturní rok 2010 zaãal pro dûti tradiãním karnevalem, kter˘ probûhl
v sokolovnû a stal se místem setkání mnoha dûtí i rodiãÛ z okolních obcí.
Podûkování patfií strejdovi Tomá‰ovi, kter˘ se chopil moderování této dûtské
akce a náramnû se osvûdãil.
Novinkou tohoto roku byla víkendová akce, kterou pro na‰e dûti zajistila
a pfiipravila teta Petra s tetou Evou. Podafiilo se uskuteãnit tajemnou víkendovku
„Spaní na zámku“. Na‰ím zámkem se pro dubnov˘ víkend stal zámek v Doloplazích. Dûti provázel pfiíbûh tamní bílé paní, která nakonec za dûtmi pfii‰la pfii
noãní hfie, zÛstala s námi pfies noc a s sebou pfiivedla kopu doloplazsk˘ch dûtí
a tak zámek praskal ve ‰vech, ale aspoÀ tam bylo veselo.
Dal‰ím dlouho oãekávan˘m dnem byl dûtsk˘ den, ten si díky dlouhodobû
nepfiíznivému poãasí poãkal aÏ do 18. ãervna a to rovnou Stanováním na
Zaml˘ní. Hojnost komárÛ jsme zahnali vydatnou vatrou, na které jsme opekli
‰pekáãky a pak jsme se, unavení hrami a bûháním, uloÏili ke spánku. Tuto
skoroprázdninovou akci po dûti pfiipravily tety Petra, Eva, Adéla a Jarka.
Velk˘m
setkáním
na‰ich dûtí, maminek
a babiãek byl jiÏ tradiãní
Minitábor pro maminky
s dûtmi, kter˘ pro dûti
pfiipravuje DÛm dûtí
a mládeÏe ORION ve
spolupráci s MAS Na
cestû k prosperitû. Letos
jsme nav‰tívili Hranice
na Moravû a po dobu
ãtyfi dnÛ jsme v poãtu 22
dûtí a 10 rodiãÛ ãi
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prarodiãÛ podnikali celou fiadu
blízk˘ch i vzdálenûj‰ích v˘prav do
okolí Hranicka. Nav‰tívili jsme hrad
Helf‰t˘n, Hranickou propast, láznû
Teplice nad Beãvou, hranick˘
aquapark, Lipník nad Beãvou a
nebo jsme si jen tak hráli na
domeãku v Hranicích, kde jsme byli
ubytování. Program pro dûti
zaji‰Èovaly teta Petra a teta Eva.
Zatím poslední akcí byla
náv‰tûva místní farmy ZD, kde se
nejen na‰e dûti seznamují se
zemûdûlskou v˘robou a chovem
hovûzího dobytka. Díky ochotnému
prÛvodci se z náv‰tûvy kravína stal
kulturní záÏitek.
Akcí pro dûti není nikdy dost a
tak pro rok 2011 jich plánujeme
hned nûkolik a budeme rádi, kdyÏ
se na nich potkáme.

V roce 2010 se narodily 4 dûti: Renáta Krajãová
Tomá‰ Fialka
Vojtûch Sázel
Dominik Bulko
Slavnostní pfiivítání dûtí do svazku obce se konalo 3. 10. 2010.
Opustili nás:

Îivotní jubilea:

Ivan ¤iho‰ek
Vladimír Dokoupil
Vojtûch ·ebák
Jarmila Hrabalová
Petra Zmidlochová
Miroslav Kovafiík
70

Jifiina Velãovská
Josef Horák
ZdeÀka Palí‰ková
Stanislav Kyselák
Kvûtoslava HyÏìálová

70

Vûra Hrabãíková
Adolf Wacyk

75

Antonie Ivanová
AlÏbûta Kellerová
Oldfiich Folt˘n
Miroslav Kovafiík
AneÏka Coufalíková

80

Marie Vanská
NadûÏda Nádbûlová
Marie Kroupová

85

Jaroslava Obruãová
Franti‰ka Barto‰ková

90

Vladimír Horák

Eva Ba‰ková

Víte, že . . .
. . . nejstar‰ím obãanem Vrchoslavic je pan Vladimír Horák - blahopfiejeme
. . . cyklostezka do Mofiic a Nûmãic je uÏ dokonãena.
. . . máme ve Vrchoslavicích nejen dûtské hfii‰tû, ale také hfii‰tû pro seniory. Jsou
to prvky v horní ãásti sportovního areálu a slouÏí k rehabilitaci.
. . . motorest bude pfies zimu otevfien˘ jenom od pátku do nedûle. Celot˘denní
provoz bude zahájen na jafie. Pfiípadné akce lze uskuteãnit po dohodû s majitelem Jifiím Svobodníkem, tel. 777 751 875.
. . . rybník LopaÈák (u cyklostezky
na
Vitãice)
zvítûzil v soutûÏi o Nejlep‰í
realizované
spoleãné
zafiízení roku 2008 v kategorii: VODOHOSPODÁ¤SKÁ OPAT¤ENÍ. Cenu obdrÏel Pozemkov˘
úfiad Prostûjov v srpnu
2010.

K 15. 12. 2010 se do na‰í obce pfiistûhovalo 22 obãanÛ, odstûhovalo se 9 obãanÛ
k tomuto datu má na‰e obec 613 trvale bydlících obãanÛ z toho 110 dûtí do
15-ti let.
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