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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
dovolte, abych vás seznámil s ãinností na‰í obce. Ve‰keré informace o ãinnosti obecního úfiadu v uplynulém roce, není moÏné do prostoru vymezeném
slovu starosty zahrnout, tudíÏ níÏe uvádím nejv˘znamnûj‰í události a akce.
Jedním z prvních projektÛ bylo umístûní dlouho oãekávané autobusové
ãekárny na návsi ve smûru na Brno. Realizace autobusové ãekárny byla
provedena na poslední chvíli, kdy po provedené kontrole pfiede‰l˘ch let bylo
zji‰tûno, Ïe hrozí ztráta bezmála ãtyfiiceti tisíc korun z dotaãního titulu s názvem
„Zkvalitnûní Ïivota v obci- abe nám tu dobfie belo“. Tímto do‰lo ke zv˘‰ení
komfortu cestování na‰ich obãanÛ autobusovou dopravou.
V návaznosti na realizaci dotaãního projektu s názvem „Zaml˘ní – prostor
pro v‰echny“ se obec rozhodla pro v˘stavbu víceúãelového pfiístfie‰ku, za aktivní
spoluúãasti obãanÛ a zastupitelÛ. Následnû byly zabudovány hrací prvky pro
nejmen‰í a relaxaãní prvky pro seniory, které zpfiíjemní obãanÛm v‰ech generací
volnoãasové aktivity v tomto areálu.
Nevyhovující situaci sociálního zafiízení na‰í matefiské ‰koly, dlouhodobû
obcí opomíjenou a krajskou hygienickou stanicí vyt˘kanou, obec uspokojila
zdafiilou rekonstrukcí. PÛvodní rozpoãet této rekonstrukce byl odhadován na
dvû stû tisíc korun. Na sníÏení nákladÛ na koneãnou ãástku tfiicet tisíc korun se
velkou mûrou podílel zastupitel Franti‰ek ·krabal. Dále byly v areálu matefiské
‰koly provedeny údrÏbové práce a opravy na hracích prvcích.
TíÏiv˘m problémem pro obec, jakoÏto zfiizovatele poÏární jednotky JPO 5,
byla doposud nevybudovaná ‰atna zásahové jednotky pro umístûní stejnokrojÛ
a radiostanic. Odvozem kovového odpadu obec získala finanãní prostfiedky, ve
v˘‰i patnáct tisíc korun. Tato ãástka byla pfievedena jednotce JPO 5 a byla
vyuÏita k vybudování ‰atny, coÏ zlep‰ilo celkov˘ vzhled uÏívan˘ch prostor spolku
SDH. Poskytnutím pfiíspûvku osmi tisíc korun na roz‰ífiení fiidiãského oprávnûní
o skupinu D, bude dal‰ímu ãlenovi jednotky JPO 5 umoÏnûno uÏívat dodávkové
vozidlo pro zásahovou i sportovní ãinnost spolku.
V souãasné dobû obec vyfiizuje bezplatné pfievody státních pozemkÛ obci, za
úãelem splnûní úkolÛ koncepce rozvoje obce do roku 2018 a pro moÏnost
získávání dotací. V˘‰e uvedené souvisí s pfievodem pozemkÛ pod sokolovnou do
vlastnictví TJ Sokol Vrchoslavice, coÏ podmiÀuje získání dotace na projekt
Revitalizace sokolovny na Sportovnû relaxaãní centrum. V návaznosti na tento
zámûr byla obec poÏádána o finanãní spoluúãast do v˘‰e pût set tisíc korun.
Jednou z finanãnû nejnároãnûj‰ích akcí leto‰ního roku byla realizace
rekonstrukce a zvelebení prostranství návsi. Této akci, která je v souladu s koncepcí rozvoje obce do roku 2018, pfiedcházelo zpracování agendy a podání
Ïádosti na Místní akãní skupinû (MAS). Obecní úfiad, jiÏ v dubnu leto‰ního roku
seznámil radu obce s moÏností podat Ïádost o dotaci na v˘mûnu povrchu vozovky
na návsi s názvem „Náves centrum bezpeãí a setkávání“. Podmínkou pro
pfiidûlení dotace tfii sta tisíc korun byla spoluúãast na‰ich dûtí na návrhu
umístûní hracích prvkÛ v pfiilehlém parãíku s ochrann˘m plotem. Dûti ze
základní ‰koly se toho rády zhostily a jejich návrhy je moÏné shlédnout na
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chodbû obecního úfiadu. S tímto projektem, jsme byli MAS zafiazeni do
dotaãního programu a dotace byla pfiislíbena. S jednotliv˘mi fázemi realizace
v˘‰e uvedeného projektu, tzn. zapojení dûtí do programu, v˘bûrovém fiízení na
dodavatelskou firmu, prÛbûhu v˘mûny povrchu vozovky aj., byli pravidelnû
seznamování zastupitelé obce. Po dokonãení úpravy návsi zaznûly ojedinûlé
negativní ohlasy o nevkusnosti, nebezpeãnosti a nelegálnosti odvedeného díla,
i pfies to má vût‰ina zastupitelÛ a spoluobãanÛ názor, Ïe souãasné provedení
návsi je v˘raznû vzhlednûj‰í, modernûj‰í a úãelnûj‰í neÏ tomu bylo do leto‰ního
roku.
Aktuálnû je obcí fie‰ena problematika sbûru biologicky rozloÏitelného
odpadu a z toho plynoucího finanãního zatíÏení obãanÛ. Obec, se mimo jiné,
zab˘vá zmûnou územního plánu, roz‰ifiující moÏnosti v˘stavby rodinn˘ch domÛ.
Pfiáním obce je s pfiiãinûním v‰ech obãanÛ, udrÏení pofiádku a ãistoty vefiejn˘ch
prostranství a komunikací, zejména v nadcházejících zimních mûsících. Pfiedem
v‰em spoluobãanÛm za jejich pomoc velmi dûkuji.
O dal‰ích kulturnû-spoleãensk˘ch ãi jin˘ch událostech s úãastí obce, jejich
zamûstnancÛ nebo jednotliv˘ch organizací se dovíte na následujících stránkách.
Dovolte, abych touto cestou pozval v‰echny obãany na kulturní záÏitek
sváteãního koncertu, kter˘ se bude konat dne 26. 12. 2011 v 18. hodin v kostele
svatého Michaela ve Vrchoslavicích.
Závûrem pfieji jménem sv˘m a jménem zamûstnancÛ obce, v‰em spoluobãanÛm krásné proÏití svátkÛ vánoãních v rodinném kruhu a do nového roku
pfieji hodnû zdraví, ‰tûstí a spokojenosti.
Jifií ¤ezáã, starosta obce

Poděkování

•

•

•

•

•

VáÏené sousedky a sousedi, v‰ichni se ke konci roku díváme vzad - co se nám
podafiilo a vpfied - co máme za lubem. Já bych se na vûc podíval podobnû, ale
nechci opakovat jiÏ vyfiãené a tak si dovolím jen malé podûkování. Ptáte-li se
komu, asi by mû jeden papír nestaãil a tak ve zkratce:
díky moc Jarce Kvasniãkové za její obûtavou a velmi kvalitní práci, kterou pro
obec odvádí mimo rámec sv˘ch funkãních povinností. Její maximální nasazení
v dobû dlouhodobé nepfiítomnosti starosty za pochvalu urãitû stojí také
díky Jarce Adamcové, Danovi Svaãinovi a Du‰anovi Svozílkovi, radním obce,
ktefií mi v dobû nepfiítomnosti starosty maximálnû pomáhali zvládnout chod
obce
díky Radimovi Vaculíkovi a Fandû Balejové, ktefií jsou garantem toho, Ïe máme
obec v pofiádku, ãistou a uklizenou, v‰echny stroje, pomÛcky a vozidla
pfiipravené vÏdy k vyjetí
díky SDH Vrchoslavice, ktefií nás v pravideln˘ch dávkách zásobují zábavou
(ples, ·tûpánská, závody apod.), reprezentují obec nejen na hasiãsk˘ch akcích
a udrÏují prastarou techniku v "bojeschopném" stavu bez ohledu na ãas a peníze a neváhají pfiiloÏit ruku k dílu na brigádách konan˘ch v obci
díky sokolkám a sokolÛm, ktefií nejsou líní a pracují nejen na sv˘ch tûlesn˘ch
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schránkách, ale i na sokolovnû, aby nám v‰em dobfie slouÏila. Jsou schopní
zorganizovat pro obec nejen zábavu, ale i pomoci napfi. s v˘stavbou pergoly ãi
úklidem "Na Zaml˘ní". Díky jim za organizaci parádních oslav 90 let Sokola
v obci
• díky Bronû Îáãkové, která neúnavnû cviãí na‰e dûti
• díky Jitce Svozílkové, Bronû Handlové a Evû Zme‰kalové, Ïe protahují tûla
pfiedev‰ím na‰ich dûvãat, aby byly krásnûj‰í (i kdyÏ to snad ani není potfieba
neb krásné jsou )
• díky Evû Ba‰kové a jejím kamarádkám, které organizují bezvadné akce pro
na‰e dûti
• díky Jindrovi Vlãovi, fotbalistÛm a dal‰ím, ktefií stojí za vûhlasn˘m Rockov˘m
ml˘nem, jenÏ na‰i obec kaÏdoroãnû, alespoÀ na chvilku, posune do centra
zájmu celé republiky
• díky fotbalovému oddílu TJ Sokol za pravidelné oblaÏování slu‰n˘m fotbalem
pofiádan˘m v kulturním zázemí na‰eho fotbalového "stadionu"
• díky Mirkovi Hrabãíkovi a Honzovi Zimenovi, ktefií stojí za obãansk˘m
sdruÏením Vrchonet, jeÏ bezplatnû poskytuje internet na‰í ‰kole a ‰kolce po
skonãení mikroregionálního internetového pfiipojení
• díky Frantovi Coufalíkovi za skvûlou pfiemûnu na‰í odpudivé haldy pfii vjezdu
do Vrchoslavic na docela slu‰n˘ sáÀkafisk˘ kopec. KéÏ budeme moci podûkovat
zimû za pfiísun snûhu, aby na‰e dûti mohli koneãnû vychutnat pofiádnou jízdu
na saních a to bez obavy, Ïe vjedou do silnice
• rodinû Cäsarové za poskytnutí zázemí pfied jejich domem pfii tradiãním
zpívání u stromeãku pfied Vánocemi
• díky na‰emu panu faráfii, Ïe neúnavnû udrÏuje na‰i obecní dominantu – kostel
v dobrém stavu a to na úkor vlastního blaha
Na závûr bych chtûl podûkovat tûm, na které jsem zapomnûl nebo je zahrnul do
bezejmenn˘ch bodu v˘‰e. Tûm, ktefií pfiiloÏí ruku k dílu pfii obecních
brigádách a akcích, ale i v‰em obãanÛm, ktefií udrÏují svoje domy a jejich okolí
v dobrém stavu a tím dûlají na‰i obec krásnou.
UÏívejte Ïivota a proÏijte nádherné svátky. Ing. Tomá‰ Zme‰kal, místostarosta

chodníkÛ na obou stranách cesty spojující Vrchoslavice a Dlouhou Ves,
vybudováním chodníkÛ v Dlouhé Vsi s parkovacími zálivy. Mezi dal‰í dÛleÏité
body koncepce patfií rekonstrukce a montáÏ nov˘ch autobusov˘ch zastávek
v Dlouhé Vsi a pod kostelem ve smûru na Nûmãice, revitalizace skládky na vjezdu
do obce, dal‰í vyuÏití a úprava poÏární nádrÏe, vybudování parkovacích ploch
podél potoka od poÏární nádrÏe po fotbalové hfii‰tû, oprava a budování nov˘ch
prvkÛ venkovního hfii‰tû ‰kolky, kompletní rekonstrukce vody a elektfiiny v M·,
vybudování inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace v ulici za „Hfibitovem“ , vybudování
inÏen˘rsk˘ch sítí a komunikace pro v˘stavbu RD dle Up ã.II lokalita UVB7
„Pargan“, vybudování dûtského hfii‰tû na Zaml˘ní plus pergoly v rámci dotace,
podpora spolkÛ a v˘sadba zelenû v obci.
DÛleÏit˘m prvkem pro realizaci jednotliv˘ch projektÛ je pfiipravit
projektovou dokumentaci a následnû získat dotace, bez kter˘ch máme pouze
malou ‰anci tyto projekty uskuteãnit. A právû díky dotacím se v leto‰ním roce jiÏ
podafiilo nûkolik bodÛ z této koncepce zrealizovat. Byla provedena oprava
chodníkÛ a cesty pfied kostelem, vybudované dûtské hfii‰tû na Zaml˘ní vãetnû
nové pergoly. Dal‰ím v˘znamn˘m faktem pro stavbu pergoly a dûtského hfii‰tû
bylo to, Ïe se ve‰keré stavební práce udûlaly svépomocí brigádníky a zamûstnanci
obce.
V souãasné dobû rada pracuje na vytvofiení zadávací dokumentace na projekt
v‰ech plánovan˘ch cest a chodníkÛ, díky kterému bude moÏno Ïádat o komplexní dotaci. Tento projekt bude fie‰it ve‰keré plánované komunikace a bude se
skládat z dílãích projektÛ tak, aby v pfiípadû neposkytnutí dotace ‰lo realizovat
jednotlivé úseky postupnû v dílãích etapách. Dále byla vypracovaná projektová
dokumentace na revitalizaci sokolovny na sportovnû relaxaãní centrum a podaná Ïádost o dotace.
Pfiání a potfieb je mnoho, ale tak jako doma, musíme v‰echno dûlat
postupnû, s rozmyslem a logikou. Je nutné si uvûdomit, Ïe v‰ichni a v‰echno je
dÛleÏité a vzájemnû propojené. Je nás tu pár, tak pojìme, komunikujme
a vzájemnû se podporujme, aÈ se nám tady ve Vrchoslavicích dobfie a kvalitnû
Ïije. Také si musíme uvûdomit a ocenit aktivity jednotliv˘ch spolkÛ, bez kter˘ch
by se na‰e obec neobe‰la. Smyslem spolkového Ïivota je vzájemná spolupráce,
obohacení Ïivota celé obce.
A na závûr bych Vám v‰em chtûl popfiát pokojné a krásné Vánoce a do
nového roku dostatek prozíravosti a jistou míru opatrnosti v hospodafiení, velkou
dávku úcty a tolerance ve vzájemn˘ch vztazích, hromadu elánu a trpûlivosti pfii
práci pro druhé, mnoho odvahy, síly a optimismu.
Ing. Du‰an Svozílek, ãlen RO Vrchoslavice

VáÏení spoluobãané a ãtenáfii na‰eho obãasníku,
stojíme na pomyslném sklonku starého a prahu nového roku, tedy na jakési
ãáfie, kdy nastal ãas pro zastavení a zhodnocení roku uplynulého, ale také ãas
plánÛ na pfiicházející nov˘ rok. Pojìme se tedy zamyslet nad tím, co se nám
v tomto roce podafiilo a nastínit plány na rok budoucí z pohledu na‰í obce.
Vzhledem k tomu, Ïe bez dobrého plánování není moÏné dosáhnout vytyãen˘ch
cílÛ, byla v leto‰ním roce zpracována dlouhodobá koncepce rozvoje obce na 2
volební období, tedy do roku 2018. Tato koncepce se zab˘vá cestami a chodníky
a to konkrétnû dokonãením cesty na Zaml˘ní, opravou cesty a chodníkÛ na
námûstí pfied kostelem, vybudování cesty „Za humny“, dokonãení cesty podél
hfibitova, dokonãení povrchu cesty na kopci na konci Parganu, vybudováním

Leto‰ní poslední zasedání zastupitelstva obce Vrchoslavice bude v pátek
30.12.2011 v 18.oo hod v zasedací místnosti obecního úfiadu. Na programu má
mimo jiné novelu vyhlá‰ky o odpadech, ceník stoãného, rozpoãtové opatfiení za
rok 2011 a rozpoãet na rok 2012.
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Pfiedpis o odpadech i ceník stoãného je nutné zmûnit kvÛli navy‰ování
nákladÛ na odvoz odpadu a zvy‰ování nákladÛ na provoz kanalizace. V˘‰e obou
poplatkÛ se odvozuje od nákladÛ, které obec na jejich pofiízení skuteãnû
vynaloÏila. A protoÏe se ceny neustále zvy‰ují , je pro nás nezbytné k tomuto
nepopulárnímu kroku pfiistoupit. Je‰tû v tûchto dnech probíhají jednání s dodavateli sluÏeb a stanovení cen na pfií‰tí rok.
V˘‰e poplatku bude pfiedmûtem jednání zastupitelstva. Skuteãné vynaloÏené
náklady na provoz kanalizace v roce 2011 jsou 531,- Kã na obãana a na odvoz
odpadu 450,- Kã na obãana.
Pozitivní informací k tomuto je, Ïe splatnost poplatku za odvoz odpadu se
pfiesouvá z 31. 1 na 30. 3. - první pololetí a 30. 8. - druhé pololetí.
S návrhem rozpoãtu se mÛÏete seznámit na úfiední desce. To znamená na
v˘vûsce pfied budovou obecního úfiadu nebo v elektronické podobû na
www.vrchoslavice.cz
Jaroslava Kvasniãková, hospodáfika obce
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• E‰usov˘ obûd v trávû (1. 6. 2011)
• v˘let ZOO Le‰ná ( 8. 6. 2010)
• túra do Vitãického lesa (15. 6. 2010)
• slavnostní pasování pfied‰kolákÛ
na ‰koláky (22. 6. 2011)
• malé noãní dobrodruÏství v M·
s opékáním ‰pekáãkÛ
a stezkou odvahy (24. 6. 2011)
• hledání zakletého pokladu loupeÏníka
Lojzy (28. 6. 2011)
• oslavy svátkÛ a narozenin dûtí
Katefiina Handlová, uãitelka
A spousta dal‰ích fotek a informací je na www.msvrchoslavice.estranky.cz

Základní škola
Mateřská škola
Akce pofiádané pro dûti v matefiské ‰kole ve Vrchoslavicích - ‰kolní rok
2010/2011:
• Náv‰tûva filmov˘ch a divadelních pfiedstavení v Nûmãicích nad Hanou
• Fotografování dûtí
• MaÀáskové pfiedstavení v M· (11. 11. 2010)
• Mikulá‰ská nadílka (6. 12. 2010)
• peãení perníãkÛ (7. 12. 2010)
• zdobení vánoãního stromeãku a nadílka (13. 12. 2010)
• âertovská párty a vánoãní posezení s rodiãi (16. 12. 2009)
• náv‰tûva první tfiídy základní ‰koly
(14. 1. 2011)
• karnevalové dopoledne (15. 2. 2011)
• pfiedplaveck˘ v˘cvik dûtí Aquapark
Vy‰kov (25. 3. – 15. 4. 2011)
• divadelní pfiedstavení âert a Káãa
v Prostûjovû (29. 3. 2011)
• velikonoãní malování na chodníku
(28. 4. 2011)
• spoleãné fotografování
• Kolo - kolobûÏkové závody (12. 5. 2011)
• Besídka pro rodiãe a pfiátele M· „Pojìte si zacviãit“ (18. 5. 2011)
• Úãast na Olympiádû M· v Doloplazích (20. 5. 2011)
• Úãast ve v˘tvarné soutûÏi Schauma ‰kolkám
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VáÏení ãtenáfii,
pfied rokem jsem vás seznámila s dûním ve ‰kole ve ‰kolním roce 2010/11, ale
jen do konce roku 2010.
Akce které probûhly letos (kter˘ch jsme se zúãastnili …)
- zápis do 1. roãníku: zapsáno 6 ÏákÛ.
- plaveck˘ v˘cvik v rozsahu 9 lekcí 1x t˘dnû (únor - duben), na konci plaveckého
v˘cviku obdrÏelo za splnûní plaveckého limitu 19 ÏákÛ Mokré vysvûdãení
- divadelní pfiedstavení v Nûmãicích: O zvífiátkách
- náv‰tûva divadla v Prostûjovû: Obu‰ku z pytle ven
- fotografování MÛj první ‰kolní rok a na konci ‰kolního roku
- Den matek: Ïáci pfiedvedli maminkám hezk˘ program
- ãerven byl na akce bohat˘: 1. 6. Den dûtí jsme si oslavili na Zaml˘ní pfii
soutûÏích a hrách na téma My a svût
- dopravní znaãky v teorii a praxi si Ïáci zopakovali na dopravním hfii‰ti v PV
- beseda s pfiíslu‰níkem Mû-policie z PV ÏákÛm pfiipomenula pravidla
bezpeãnosti nejen na silnici, ale také pfii hrách, pfii styku s cizími osobami ….
- ‰kolní v˘let jsme letos nasmûrovali na Ranã v Kostelanech, kde pro nás mûli
pfiichystan˘ zajímav˘ program nazvan˘ Hrdinové západu, do nûhoÏ jsme se
aktivnû zapojili dovednostmi jako lukostfielba, hod lasem, podkovou,
tomahavkem, jízdou na koni a nûktefií Ïáci si zahráli v malé divadelní scénce
- 30.ãervnem jsme ukonãili ‰kolní rok
V novém ‰kolním roce 2011/12 probûhly následující akce:
- Den otevfien˘ch dvefií: rodiãe se pfii‰li podívat do v˘uky v 1.a 2. roãníku
- dopravní hfii‰tû v Prostûjovû
- náv‰tûva divadla v Prostûjovû s pofiadem a písniãkami Jaroslava Uhlífie
- náv‰tûva muzea v PV s v˘stavou nazvanou Od doby kamenné . . . , kde se Ïáci
seznámili s Ïivotem a ãinnostmi lidí v té dobû a mohli si nûkteré ãinnosti zkusit
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- mikulá‰skou nadílku jsme opût proÏili pfievleãeni za ãertíky nebo andílky
V˘sledky celoroãní práce a uãení jsme zhodnotili na vysvûdãení. Z 22 ÏákÛ
prospûlo s vyznamenáním 19 ÏákÛ, 2 Ïáci prospûli a 1 Ïákynû opakuje roãník.
·kolní rok 2011/12 byl slavnostnû zahájen za pfiítomnosti hostÛ,
místostarosty ing. T. Zme‰kala, hospodáfiky J. Kvasniãkové a rodiãÛ prvÀáãkÛ. Do
1. roãníku nastoupilo 5 ÏákÛ. V tomto roce do‰lo ke zmûnû organizace ‰koly.
·kola zÛstala dvojtfiídní, ale opût máme spojené roãníky. 1.+ 2. roãník v jedné
tfiídû, 3.+ 4. roãník ve druhé tfiídû.
Poãty ÏákÛ: 1. roãník 5 ÏákÛ + 2. roãník 9 ÏákÛ, 3. roãník 6 ÏákÛ + 4. roãník 5
ÏákÛ. Celkem 27 ÏákÛ. Letos jsme splnili zákonn˘ poÏadavek na poãet ÏákÛ ve
tfiídû a nemuseli jsme Ïádat zfiizovatele OÚ o povolení v˘jimky z poãtu ÏákÛ.
Pfií‰tí rok by se mûl poãet ÏákÛ na‰í ‰koly je‰tû zv˘‰it, zápis do 1.roãníku
probûhne 18. ledna 2012.
Do ‰kolní druÏiny je pfiihlá‰eno 25 ÏákÛ. âinnost ·D spoãívá v ãinnostech
sportovních, zájmov˘ch a odpoãinkov˘ch.
Îáci mohou ve ‰kole pracovat v krouÏcích, které si vybrali jako mimo‰kolní
ãinnost. Jedná se o Angliãtinu (11 ÏákÛ), kter˘ vede uã. Lenka ·tarhová, ·ikulky
(13 ÏákÛ) vede Jana Barto‰íková. KrouÏky jsou vedeny pod hlaviãkou DDM
Orion
Nûmãice
n/H. NáboÏenství
jako
nepovinn˘
pfiedmût nav‰tûvují
2 Ïákynû a vyuãuje
jej p. Alois Kotek.
Podûkování:
• paní Annû Janeãkové za její 33leté pÛsobení na
‰kole, za její svûdomitou a obûtavou práci pro
va‰e - na‰e dûti
• v‰em pracovníkÛm na‰í organizace - Z·, M· a ·J za svûdomitou práci
a iniciativu, pûkn˘ vztah k dûtem a ÏákÛm
• zastupujícím pracovníkÛm v M· - paní L. Vaculíkové a paní L. Matysíkové
• rodiãÛm - za vstfiícnost a kladnou spolupráci na v˘chovû a vzdûlávání
• zfiizovateli OÚ- za dobrou spolupráci, finanãní podporu vãetnû pfiíspûvkÛ na
Ïáky ‰koly
• zamûstnancÛm OÚ za péãi o okolí ‰koly, sekání trávy a fie‰ení drobn˘ch oprav
• vedení a pracovníkÛm DDM Orion - za spolupráci na Mikulá‰ské besídce
• MûKS v Nûmãicích za nabídku kulturních akcí (divadla, filmy)
• ãlenÛm ‰kolské rady za odpovûdnou ãinnost
• paní M. Minafiíkové za perníãky pro Ïáky k Mikulá‰i a za perníkov˘ Betlém

bezproblémovû, ale
jsou velmi hluãní.
V‰ichni doufáme,
Ïe pfií‰tí rok ztlumí
„volume“.
Ke
slu‰nému
chování ÏákÛ 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. Celkovû lze fiíci, Ïe máme pofiád hodné dûtiãky a za to
vám rodiãÛm patfií dík.
Co nás nyní ve ‰kole je‰tû ãeká do konce kalendáfiního roku?
Pfiipravujeme program pro vánoãní besídku, nav‰tívíme kostel, kde si
zazpíváme vánoãní koledy.
VáÏení ãtenáfii,
pfieji vám za cel˘ kolektiv radostné proÏití Vánoc a hodnû zdraví a pohody v novém roce.
Mgr. Ilona Va‰inová, fieditelka ‰koly

Sbor dobrovolných hasičů

KaÏd˘ rok na tomto místû vyslovuji na‰im ÏákÛm pochvalu za kladné chování.
V leto‰ním ‰kolním roce musím napsat, Ïe na‰i Ïáci se sice chovali slu‰nû,

Dovolte mi, abych Vás seznámil s ãinností na‰eho SDH a na‰í zásahové
jednotky za rok 2011.
V únoru tohoto roku uspofiádal ná‰ sbor tradiãní hasiãsk˘ ples se skupinou
Duo Dreams. V mûsící kvûtnu se na Zaml˘ní konal 22. roãník Memoriálu
Vladimíra Novotného. V prÛbûhu konání této tradiãní soutûÏe do‰lo k prudkému de‰ti, kdy 40 minut
intenzivnû pr‰elo, dokonce
padaly i kroupy. KvÛli tûmto
vlivÛm poãasí byla bohuÏel
zru‰ena veãerní zábava.
Nicménû soutûÏ pokraãovala, oceloví muÏi od ohnû
se vydatn˘m pfiívalem vody
nedali odradit. SoutûÏe se
zúãastnilo 21 druÏstev, na
které se do‰la podívat fiada
obãanÛ Vrchoslavic i pfiíznivcÛ poÏárního sportu
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z blízkého i vzdálenûj‰ího okolí. MoÏná i díky povzbuzování publika obsadilo
druÏstvo star‰ích muÏÛ páté a druÏstvo mlad‰ích muÏÛ sedmé místo. V kategorii
Ïen se mlad‰í hasiãky umístily na skvûlém prvním místû s star‰í Ïeny skonãily
hned v jejich závûsu. První dvû medailové pozice dokazují, Ïe poÏární sport má
ve Vrchoslavicích dlouhou tradici se skvûl˘mi v˘sledky.
Na vrchoslavické hody jsme uspofiádali hasiãsk˘ den se soutûÏemi pro dvojice,
zamûfien˘ na hasiãskou tématiku a zakonãili tak soutûÏní sezónu. Je‰tû nás ãeká
uspofiádání ·tûpánské zábavy v místní sokolovnû. V nedûli 25. 12. 2011 jste zváni
do sokolovny. MÛÏete se tû‰it na známou skupinu RELAX.
Zaãátkem mûsíce ãervence se prohnala na‰í obcí vûtrná smr‰È, která
napáchala ‰kody nejen na porostech, ale i na majetku. Nejvût‰í ‰kody napáchala
na rodinném domû u Ba‰kÛ (dÛm ãp. 1.. u Hané smûrem na Nûmãice) kter˘m
odnesla stfiechu a na hfii‰ti byla zniãena pergola. Na‰e zásahová jednotka, spolu
s jednotkou z Nûmãic nad Hanou a také dobrovolníky z fiad vrchoslavick˘ch
obãanÛ, pomáhala tyto neobvyklé ‰kody odstranit. I pfies zákaz pouÏití mobilní
techniky pfii ostraÀování ‰kod v rámci na‰í obce, v‰ichni ãlenové ochotnû
a s pln˘m nasazením pomáhali likvidovat následky vichfiice na soukromém
i spolkovém majetku. Zákaz v˘jezdu zásahové techniky jen na okamÏik zastínil
tváfie vûtrem o‰lehan˘ch muÏÛ, ktefií se srdeãností sobû vlastní, ochotnû pfiiloÏili
ruku k dílu.
Dále na‰e zásahová
jednotka pokraãovala v rekonstrukci poÏárního auta
CAS 25, zúãastnila se fiady
‰kolení zamûfien˘ch na
pouÏívání ochrann˘ch prostfiedkÛ a základy strojní
sluÏby, posbírala Ïelezn˘ ‰rot
v obci, zúãastnila se námûtového cviãení ve Vitãicích
a zazimovala techniku.
Peníze získané ze sbûru nám
poslouÏí k nákupu drobného náfiadí a nového kompresoru. Dûkujeme v‰em za
tuto, pro nás velmi cennou, podporu.
Chci touto cestou spoluobãany vyzvat k opatrnosti a ohleduplnosti pfii
pouÏívání zábavné pyrotechniky. Dbejte bezpeãnostních pokynÛ uveden˘ch na
obalech, ale hlavnû pouÏívejte zdrav˘ selsk˘ rozum. KaÏdá zábava se mÛÏe
zvrtnou na nepfiíjemnou vzpomínku, coÏ si nikdo z nás urãitû nepfiejeme.
Obzvlá‰tû chci apelovat na bezpeãnosti pfii pou‰tûní tzv. lampionÛ pfiání, které
jsou v posledních letech ãím dál oblíbenûj‰í. Hofiící lampion mÛÏe zpÛsobit
nejen zranûní, ale také ‰kodu ve va‰em okolí. Vûfiím v sousedskou ohleduplnost
a zdrav˘ rozum.
Na závûr bych Vám chtûl popfiát jménem sv˘m a jménem v‰ech hasiãÛ
poklidné a spokojené svátky vánoãní a pro nadcházející rok 2012, ‰tûstí, zdraví,
spokojenost a pozvat Vás na na‰e akce:
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V˘roãní ãlenská schÛze
Tradiãní hasiãsk˘ ples
Memoriál V. Novotného
Hodové klání
·tûpánská zábava

7. 1. 2012
25. 2. 2012
19. 5. 2012
29. 9. 2012
25. 12. 2012

v 15 hod. na Myslivecké chatû
v 20 hod v místní sokolovnû
v 15 hod na Zaml˘ní
v 14 hod na Zaml˘ní
v 20 hod v místní sokolovnû

A na úpln˘ závûr: Nehazardujte se sv˘m Ïivotem a vymetejte komíny aÈ si mÛÏete
opût za rok v klidu a v rodinné pohodû pfieãíst ná‰ obecní obãasník.
Pevné zdraví po cel˘ rok Vám pfieje velitel SDH Vladimír Lecián

TJ Sokol Vrchoslavice
VáÏení spoluobãané, rád bych vás seznámil s ãinností na‰í jednoty sokolské,
co v‰echno se nám v roce 2011 podafiilo a také co pro vás chystáme v roce
pfií‰tím.
Z hlediska nutnosti inovace, modernizace a zv˘‰ení atraktivnosti na‰í jednoty
jsme se v leto‰ním roce zamûfiily na zpracování studie proveditelnosti pro projekt
„Revitalizace sokolovny na sportovnû relaxaãní centrum“ a dále zpracování
kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení na tuto rozsáhlou
akci.
Na‰im hlavním cílem je vytvofiit kulturnû – spoleãenské a sportovní centrum
v obci, kde stávající objekt sokolovny bude doplnûn o objekty pro rozvoj
volnoãasov˘ch aktivit a roz‰ífiení sluÏeb pro relaxaci obyvatel a jejích náv‰tûvníkÛ.
Projekt revitalizace sokolovny není zcela zamûfien pouze na sokolovnu, ale
zahrnuje i nemalé úpravy prostorÛ kolem sokolovny.
Projekt jako celek je sloÏen ze 12 dílãích stavebních objektÛ, které jsou
zamûfieny na urãité konkrétní
prostory a jejich budoucí vyuÏití.
Pro pfiiblíÏení tûch nejrozsáhlej‰ích
ãástí se projekt zab˘vá: Oprava
budovy – interiéru (nové ‰atny,
sprchy, sociální zafiízení a dal‰í
vybavení), dále kompletní rekonstrukce a roz‰ífiení kuchynû,
v˘stavba víceúãelové klubovny
v prostoru jevi‰tû, v˘stavba kondiãní
posilovny v 2NP, a dále relaxaãní
místnost s finskou saunou ve 3 NP. Venkovní prostory jsou v projektu fie‰eny
napfiíklad nové chodníky, opûrné zídky, informaãní tabule, parkovací plochy,
oplocení ,nové schodi‰tû a vstup do klubovny na jevi‰tû a jiné. Kompletní zámûr
projektu a studie proveditelnosti je zvefiejnûná a volnû pfiístupná k nahlédnutí na
na‰ich webov˘ch stránkách www.tjsokolvrchoslavice.nolimit.cz
Projekt je dále fie‰en ve dvou variantách. První varianta je zamûfiena pouze na
budovu a pfiíslu‰enství uvnitfi budovy sokolovny s v˘‰í investice 3.000.000Kã.
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Druhá varianta fie‰í kompletní projekt i s úpravou a investicemi do venkovních
prostorÛ v celkové hodnotû 7.000.000 Kã.
Na základû zpracované studie a vypracované projektové dokumentace jsme
v záfií leto‰ního roku jako nezisková organizace s celostátní pÛsobností v oblasti
sportu podaly Ïádost na Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy o státní
dotaci z programového financování pro rok 2012 „Podpora materiálnû
technické základny sportu“. V souãastné dobû probíhá posuzování Ïádostí
a v˘sledky o vybran˘ch projektech budou zvefiejnûny v prvním kvartálu roku
2012.
Nelze opomenout, a tím i vyzvednout ochotu a nad‰ení na‰ich ãlenÛ, ktefií na
zpracování takto nároãného projektu odpracovali více neÏ 600 hodin a u‰etfiili
na‰í jednotû investici bezmála 250.000Kã za zpracování projektu a tím získat
moÏnost Ïádat na úrovni o dotace aÈ z kraje, ministerstva, nebo evropského
fondu. Jmenovitû: Projektová dokumentace a studie proveditelnosti Ing. Du‰an
Svozílek, studie proveditelnosti, zpracování a podání Ïádosti na Ministerstvo
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy (M·MT),
Ïádost o stavební povolení Bc. Daniel
Svaãina, Elektro projekt Ing. Miroslav
Hrabãík, 3D vizualizace Bc. Petr Gazdag
a dal‰í na‰i ãlenové, ktefií se aktivnû
podílí na rozvoji na‰í obce.
V leto‰ním roce se nám dále podafiilo
opravit vstupní dvefie na podium a provést kompletní rekonstrukci kotelny.
Tyto opravy ve v˘‰i 25.000 Kã byly
financovány z dotací ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy. Dále jsme se velkou mírou podílely na v˘stavbû
altánku na Zaml˘ní, které se kaÏd˘m rokem stává atraktivnûj‰ím místem pro
sport a relaxaci.
Po stránce kulturní jsme, také nezahálely v únoru jsme pofiádaly sokolsk˘ ples
a dûtské ‰ibfiinky, které jsou jiÏ vyhlá‰enou a vyhledávanou akcí i pro okolní obce.
V záfií jsme uskuteãnily dvoudenní oslavy 90let v˘roãí zaloÏení Jednoty sokolské
ve Vrchoslavicích. Tato akce byla velmi úspû‰ná a pfiedãila oãekávání vût‰iny
z nás. Za krásného podzimního poãasí jsme oslavy zahájily prÛvodem od
sokolovny na Zaml˘ní, kde oslavy pokraãovaly ukázkami rÛzn˘ch sportÛ a aktivit,
kter˘ch se mohou na‰i obãané úãastnit. Akce se zúãastnilo 117 vystupujících.
Úspûch oslav 90 let v˘roãí byl v˘sledkem v˘borné práce ãlenÛ sokolu a dobré
spolupráci s obecním úfiadem. Oslavy byly finanãnû podpofieny obcí Vrchoslavice
ve v˘‰i 10.000 Kã a dotací z kraje ve v˘‰i 25.000Kã.
Jménem celého v˘boru i jménem sv˘m bych chtûl podûkovat brigádníkÛm,
sponzorÛm a v‰em, ktefií se podílí na pracích spojen˘ch s provozem a ãinností
sokola. Dále v‰em, ktefií pfiispívají k organizaci kulturních a sportovních akcí
sokola a obce a také bych Vám v‰em chtûl popfiát krásné a veselé proÏití svátkÛ
vánoãních a hodnû zdaru do pfií‰tího roku.
Bc. Daniel Svaãina, TJ sokol Vrchoslavice
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Zahrádkáři
VáÏení pfiátelé,
dlouhá léta byla v na‰í obci znát aktivní ãinnost na‰eho svazu. Zmûnily se
Ïivotní podmínky v celé na‰í spoleãnosti a to se projevilo i v na‰í organizaci
útlumem ãinnosti. âinnost ale neustala úplnû. Dafií se nám produkce kvalitních
sazenic jahod za minimální cenu, mladé roubovance stromkÛ merunûk,
broskvoní i drobného ovoce pro zájemce se zárukou pravosti odrÛdy.
Vûfiím, Ïe se v roce 2012 v podafií obnovit tradici zahrádkáfisk˘ch zájezdÛ.
VÏdyÈ na‰e zem nabízí nepfieberné mnoÏství zajímav˘ch zákoutí, tematick˘ch
v˘stav, pfiírodních krás a jin˘ch moÏností kam se dá podívat.
Kulturu obûtavû zaji‰Èuje paní ZdeÀka Palí‰ková. Spolu se zahrádkáfii ze
Zborovic pofiádají zájezdy do divadla. U paní Stanislavy Vránové je k nahlédnutí
ãasopis Zahrádkáfi pro v‰echny na‰e ãleny.
V zimním období probíhá oblastní ‰kolení âeského zahrádkáfiského svazu.
Pfiedná‰ky jsou velmi hodnotné, zúãastnit se mohou nejen ãlenové âZS, ale
v‰ichni zájemci. Podrobné informace o termínech a místu konání rád poskytne
pfiedseda svazu pan Bohumil Miãka.
V Rukovûti zahrádkáfie, kterou vydává ústfiední v˘bor pro ãleny jako proti
hodnotu ãlenské známky, jsou uvefiejnûny nejlep‰í osvûdãené rady pro va‰i práci
na zahrádkách i v okolí na‰ich domÛ.
Zb˘vá mi popfiát vám v‰em stálé zdraví v nastávajícím roce, spokojenost
s v˘sledky práce v produkãní i okrasné zahradû.
Za âZS pfiedseda Bohumil Miãka

Myslivci
âlenové Myslivecké spoleãnosti Mofiice – Vrchoslavice, uspofiádali dne
18.ãervna 2011 na chatû „Mysliveck˘ dûtsk˘ den“. Dûti i pfiátelé myslivosti si
mohli prohlédnout kroniku, knihy, trofeje a historické dokumenty. Nejvût‰í
úspûch u dûtí sklidila stfielba ze vzduchovky na papírové terãe. Dûti byly
odmûnûny sladkostmi a párky.
âlenové sdruÏení se starají o prutník, kter˘ udrÏují a ãistí od odpadkÛ a star˘ch such˘ch vûtví.
Myslivci pofiádají kaÏdoroãnû 3 hony na drobnou zvûfi a celoroãnû se zab˘vají
stavem zvûfie.
Zvûfi pfiikrmují. Nejen drobnou a srnãí, ale i kachny na vitãickém rybníku.
Spoleãnû se podílí na udrÏování a vysazování porostu kolem chaty a na
údrÏbû a opravách chaty, která slouÏí nejen jim, ale také obãanÛm obce.
Franti‰ek Vozihnoj

Římskokatolická farnost
D ne s b y Kr istus Ïil me zi chuìasy, sp al ve slume ch“ (AK)
„D
Dominanta obce Vrchoslavice, nejdÛleÏitûj‰í orientaãní bod, ale v neposlední
fiadû také místo duchovního setkávání vûfiících i nevûfiících, kostel sv. Michaela,
vybudovan˘ v letech 1858 - 1862 na místû starého gotického kostelíku, i v leto‰-
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ním roce potfieboval na svou údrÏbu více finanãních prostfiedkÛ, neÏ pokryly
zdroje na jejich ãerpání.
Duchovní správce na‰eho svatostánku ze sv˘ch vlastních prostfiedkÛ dotoval
dokonãení oprav krovÛ nad hlavní lodí kostela. Nechal provést nátûr boãních
dvefií a oken v hodnotû a zorganizoval opravu komína na místní fafie. Celkové
náklady na v‰echny vyjmenované opravy ãinily celkem 95 403,- Kã. Tuto ãástku,
chybûjící v rozpoãtu farnosti obce, páter Alois Kotek vûnoval na‰emu kostelu
a patfií mu za to velké podûkování. Bez podobn˘ch ãinÛ by se ná‰ kostel
neobe‰el. Stejnû tak jako bez obûtavé pomoci pana Miãky, paní Janu‰kové, paní
Popové, paní Mareãkové a mnoha dal‰ích piln˘ch lidí, ktefií pomáhají s jeho
údrÏbou a zkrá‰lováním vnitfiních prostorÛ.
V‰em farníkÛm i ostatním obãanÛm pfiejeme pokojné svátky, rodinnou
pohodu pfii vánoãním rozjímání a hodnû BoÏího poÏehnání.
P. Alois Kotek

Jeviště v sokolovně hostilo ochotníky
Leto‰ní hodovou nedûli zpestfiilo divadelní pfiedstavení spolku DS Na ·taci
z Nûmãic nad Hanou. Pfiijeli k nám s divadelní inscenací na motivy pohádky Jana
Werich Královna KolobûÏka I. Jevi‰tû na‰í sokolovny po více jak dvacítce let opût
uvítalo na sv˘ch prknech ochotníky.
Co myslíte, mohou se chytat kapfii na stromû? A mÛÏe mít kozel kÛzlata?
Hlavnû je potfieba se
uãesat - neuãesat,
ustrojit - neustrojit,
obout - neobout a
hlavnû - pfiijet nepfiijet. A pozor,
nesmí chybût dar nedar. DokáÏe si s
tímto rybáfiovic dcerka Zdeniãka poradit?
Moudr˘ a laskav˘
humor, kter˘ charakterizuje
herectví
Jana Wericha, je
typick˘ i pro jeho
psanou tvorbu. Prostupuje celou pohádkou o chytré vesnické dívce Zdeniãce,
která nejenÏe vynalezne kolobûÏku, sv˘m pÛvabem okouzlí krále ale pro svÛj
dÛvtip se nakonec stane i královnou.
Dnes jiÏ klasickou pohádka s písniãkami od skladatele Jaroslava Uhlífie,
otextovan˘mi ZdeÀkem Svûrákem znají diváci hlavnû z filmového zpracování.
Ochotníci z Nûmãic si ji vybrali právû pro svÛj typick˘ humor, zpûvnost a Ïivotní
moudro.
Îe jejich volba byla dobrá, potvrdili diváci hlasit˘m aplausem.
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Vûdûli jste, Ïe …
• DS Na ·taci s pohádkou Královna KolobûÏka I. má za necel˘ rok od premiéry,
za sebou témûfi desítku repríz
• v pohádce úãinkuje celkem dvanáct dospûl˘ch hercÛ, z toho jsou ãtyfii z Vrchoslavic
• v pohádce úãinkuje sedm dûtsk˘ch hercÛ z toho ãtyfii jsou z Vrchoslavic
• reÏisér divadelní pohádkové inscenace Jaroslav Lejnar pÛsobil léta ve Vrchoslavicích jako ‰éfkuchafi na Motorestu a jako ãlen ·matlat˘mu
• pfiedstavitelka kozafiky Anastázie Loudalové, Eva Ba‰ková, dostala za svÛj
hereck˘ v˘kon na festivalu „Hanáck˘ divadelní máj 2011“ cenu poroty, za
nejlep‰í Ïensk˘ v˘kon
• Antonín Barto‰ík a Antonín Barto‰ík ml. obdrÏeli na festivalu „Hanáck˘
divadelní máj 2011“ cenu za hudební doprovod
• Ïe pfiedstavitelka Zdeniãky, Adéla Palí‰ková, na divadelním festivalu
„Hvozdeck˘ pohádkov˘ mû‰ec 2011“ získala cenu za hlavní Ïenskou roli
Nevûdûli? …tak teì uÏ to víte
Adéla Palí‰ková

Do Vrchoslavic nejen po dálnici
už ale i po cyklostezce
Je‰tû se letos vûtve stromÛ lemující fieku Hanou
neobalily zelen˘m listím a uÏ byly svûdky neb˘valého
setkání. U nového mostu pfies fiíãku se se‰li malí, velcí,
mladí, stafií, sportovci i nesportovci z Vrchoslavic,
Mofiic a Nûmãic nad Hanou, aby slavnostnû otevfieli
novou cyklostezku propojující tyto tfii hanácké obce.
Je‰tû pfied oficiálním otevfiením uÏ byl na nové
cyklostezce ãil˘ ruch. Stezka je vyuÏívána nejen
cyklisty, ale i bruslafii na in-line bruslích, maminky
s koãárky, ale i handicapovan˘mi spoluobãany na
invalidním vozíku. Za dlouh˘ch tepl˘ch letních dnÛ
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a hlavnû veãerÛ se trasa stala oblíben˘m místem pro sporty a rekreaci. Îe jste tam
je‰tû nebyli? AÏ se tomu skoro nechce vûfiit, ale pokud je tomu skuteãnû tak, pak
máte o Vánoãních svátcích jedineãnou moÏnost k procházce.
Více foto na: http://dawton.rajce.idnes.cz/Slavnostni_otevreni_cyklostezky/
Adéla Palí‰ková

Na závûr prázdnin jsme se vypravili
mimo na‰e katastrální území, poznat
okolí na‰ich sousedÛ. Kdo mûl kolo
‰lapal, kdo mûl brusle bruslil, kdo mûl
kolobûÏku bûÏel jednou nohou, ale dalo
se jít i pû‰ky.
Z vrchoslavického hfii‰tû jsme se
vydali po nové cyklostezce do Mofiic
a dále smûrem na Nezamyslice aÏ do
mokfiadu Mokro‰. Mokfiad byl vybudován v roce 2003 v údolí Mofiického
potoka. Kdo je‰tû na Mokro‰i nebyl, tak by rozhodnû nemûl toto místo opomíjet.
VÏdyÈ ty nejvût‰í poklady míváme ãasto tak blízko, Ïe je ani nedokáÏeme ocenit.
Mokro‰ je celoroãnû vhodn˘m cílem procházky. Obzvlá‰È dnes, kdyÏ se aÏ na
místo mÛÏeme dostat po nové cyklostezce. Co je tam k vidûní prozrazovat
nebudu.

Akce nejen pro děti
UÏ ‰est˘ roãník minitáboru pro maminky s dûtmi tentokrát zamífiil do
Blanska a okolí. ProjíÏìka na lodiãkách na fiíãce Punkvû, pohled do hluboké
Macochy, prohlídka mûsta Blanska, v˘let na hrad v Boskovicích. K tomu stezka
odvahy, ‰ipkovaná, koupání v Aqua parku a spousta her a soutûÏí. Vûfiili byste, Ïe
se toto v‰echno dá stihnout
za ãtyfii dny? Dá, dokonce se
dá je‰tû oslavit svátek
Zuzanek, Klárek a nûkolik
narozenin.
Pro ty, co uÏ zapomnûli
je tady malé pfiipomenutí
pÛvodu názvu propasti
Macocha:
K názvu propasti se
vztahuje povûst, podle
v‰eho zaloÏená na skuteãné
události: jeden místní
vesniãan ovdovûl a zÛstal sám s mal˘m synkem; oÏenil se, domÛ ov‰em pfiivedl
sobû Ïenu, ne v‰ak synovi matku. Její averze vÛãi pastorkovi byla tak velká, Ïe ho
jednoho dne vylákala do lesa k propasti a shodila ho do ní. Chlapec se v‰ak
zachytil nehluboko pod okrajem propasti, kde ho posléze vesniãané na‰li
a vytáhli; kdyÏ zjistili, jak se události sebûhly, svrhli do propasti macechu.
Více foto na: http://baskynka.rajce.idnes.cz/Minitabor_Blansko_2011/
V chladném mûsíci srpnu se podafiilo naplánovat dobrodruÏnou akci pro
rodiãe s dûtmi „Spaní na
Zaml˘ní“. Pozvání pfiijaly i dûti z
Doplaz se kter˘mi se nám dafií
udrÏovat dobré vztahy a vzájemnû pro sebe pfiipravovat
zajímavé akce jiÏ tfietí rok. Dûti si
vyzkou‰ely spaní v opravdovém
armádním stanu, opekly si
‰pekáãky, zahrály si noãní hru,
pfii které si svítily magick˘mi
svût˘lky.
Více foto na: http://baskynka.rajce.idnes.cz/Spani_na_Zamlyni_-2.rocnik/
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Ale zpût k na‰í v˘pravû. Samozfiejmû jsme si pro dûti nachystali hru. NeÏ na
mokfiad padla mlha hustá tak, Ïe by se dala krájet … co to povídám, vlastnû tma
… podafiilo se dûtem najít malinké sladké poklady, schované na nejrÛznûj‰ích
záludn˘ch místech. Pfii zpáteãní cestû uÏ se stmívalo a tak dûtem pfii‰ly vhod
svítící náramky, které dostaly za úãast na této akci. Byl to velmi pfiíjemn˘ veãer za
hojné úãasti v‰ech vûkov˘ch kategorií.
Více foto na: http://baskynka.rajce.idnes.cz/posledni_prazdninova_vyprava/

Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte . . .
Melodií této známé a dûtmi oblíbené písniãky zval obecní rozhlas obãany na
nedûlní v˘let za telátky. Spoleãnû se znám˘mi interperty si tuto píseÀ do
místního rozhlasu zazpívali také na‰i nejmen‰í. UÏ pfii rozhlasovém hlá‰ení bylo
vidût, Ïe se na Ïivá telátka skuteãnû tû‰í.
Leto‰ní tepl˘ a sluneãn˘ podzim pfiímo vybízel k v˘letÛm. UÏ ponûkolikáté
jsme mûli moÏnost podívat na chov skotu na farmû ZOD Agrispol Mofiice ve
Vrchoslavicích. Ing. Palát, pro mnohé uÏ strejda Roman, byl opût zábavn˘m
prÛvodcem a sv˘m poutav˘m vyprávûním zaujal nejen dûti, ale také jejich dospûl˘
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doprovod. Na závûr si mohli úãastníci ovûfiit krátk˘m testem, jaké znalosti si
z v˘pravy odná‰í. Na vût‰inu otázek dûti odpovûdûly správnû. Jen poslední otázka
nûkteré potrápila. Schválnû zkuste vybrat správnou odpovûì na v‰eteãnou
otázku: Kráva, která je‰tû nerodila se naz˘vá: a) nerodice
b) slivovice
c) jalovice

Vypadá to, Ïe se podafiilo zaloÏit novou tradici, která bude nejen pfiíleÏitostí
uspofiádat dal‰í podzimní akci pro dûti, ale také udûlat na‰e okolí zase o nûco
krásnûj‰í a veselej‰í.
Dûkujeme v‰em stra‰idlÛm, která se lampionové stezky aktivnû zúãastnila,
dûtem ze Z· ve Vrchoslavicím za práci pfii hodnocení v˘zdoby a taky dûtem, které
se podílely na organizaci celé akce od rozná‰ení letákÛ po obci pfies v˘robu
lampionkÛ aÏ po vafiení ãaje.
A na závûr gratulujeme leto‰ním vítûzÛm – rodinû Liãkové z Parganu. Jejich
vtipné pavouãí ozdoby získaly od dûtí z místní druÏiny nejvíce hlasÛ.

Pro ty, co leto‰ní v˘pravu za telátky nestihli máme skvûlou zprávu.
Organizátofii uÏ chystají koncem zimy opakování této akce a nebude chybût také
malé pfiekvapení. Îe uÏ nevíte, jak taková kráva vypadá? Nebo to je‰tû nevíte? Tak
zveme hlavnû vás!
Více foto na: http://baskynka.rajce.idnes.cz/Podzimni_vyprava_za_telatky/

Vrchoslavické strašidlení 2011
premiéra

Více foto na:
http://baskynka.rajce.idnes.cz/I._Vrchoslavske_strasidleni_27.10.2011/
Zdroj: Rajãe.net, wikipedia, stránky obce Mofiice
Adéla Palí‰ková

Letos poprvé byly Vrchoslavice organizovanû vyzdobené podzimními
dekoracemi. ProtoÏe hodnû rodin se vûnuje úpravám okolí domu kaÏdoroãnû,
zorganizovali jsme soutûÏ o nejzajímavûj‰í v˘zdobu s nádechem halloweenu. Do
soutûÏe se v tomto prvním roãníku pfiihlásilo neuvûfiiteln˘ch 22 rodin. A Ïe
v˘sledky jejich snaÏení byly vidût, o tom svûdãí nejen pozitivní a nad‰ené ohlasy
dûtské poroty, ale i lidí
pouze
projíÏdûjících
Vrchoslavicemi. V˘sledky
soutûÏe se vyhla‰ovaly na
závûr lampionové stezky
plné stra‰idel, která vedla
od sokolovny nejrÛznûj‰ími
temn˘mi kouty obce aÏ do
sportovního areálu na
Zaml˘ní. Tam ãekal tepl˘
ãaj a pro úãastníky soutûÏe
o NEJ podzimní v˘zdobu,
vãetnû vítûzÛ, také malá
odmûna.

Stalo se jiÏ pfiíjemnou tradicí, Ïe poslední ãervnov˘ víkend b˘vá ve
Vrchoslavicích spojen s konáním hudebního festivalu Rockov˘ ml˘n a ani rok
2011 neznamenal v tomto ohledu v˘jimku. V pátek a v sobotu 24. a 25. 6. 2011
se v areálu Zaml˘ní ve Vrchoslavicích uskuteãnil jiÏ sedm˘ roãník této oblíbené
regionální akce, kter˘ si ani tentokrát nenechalo ujít nûkolik stovek fanou‰kÛ
poctivé rockové muziky.
Pofiadatelé festivalu, ãlenové a pfiátelé místního oddílu kopané, neponechali
ani tentokrát nic náhodû a areál, zázemí i servis pro náv‰tûvníky byl opût
pfiipraven na velmi vysoké úrovni. Pestr˘ v˘bûr uzen˘ch ãi grilovan˘ch specialit,
zku‰enû ãepované pivo, sobotní snídaÀové menu, rodinná atmosféra, moÏnost
bezplatného stanování v malebném prostfiedí nedaleko b˘valého Adámkova
ml˘na – to je pouze zlomek z mnoha lákadel, díky kter˘m si Rockov˘ ml˘n získal
jiÏ pevné místo v kalendáfiích sv˘ch vûrn˘ch náv‰tûvníkÛ. Faktem ov‰em zÛstává,
Ïe nejen plné bfiicho a místo ke spaní by do na‰í vesniãky pfiilákalo tolik lidí.
AlespoÀ ãást z nich zcela urãitû zajímal i samotn˘ hudební program celé
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akce, v rámci kterého se místnímu publiku pfiedstavilo celkem 14 hudebních
formací z Moravy, âech i Slovenska.
Festival zahájili sv˘m páteãním vystoupením od 17:00 hodin mládenci ze
SUNSET TRAIL, po kter˘ch následovali lan‰kroun‰tí DRAGON, dále AC/DC
REVIVAL, oblíbení DYMYTRY, legendární TITANIC a koneãnû páteãní program
uzavírající CALIBOS. V sobotu spustil nezadrÏiteln˘ proud muziky jiÏ po obûdû
vystoupením skupin AD LIBITUM z KromûfiíÏe, BADYAN a EVERY ELSE ze
Slovenska ãi FORREST JUMP z Buãovic. Pomyslné tfie‰niãky na „rockovém
dortu“ pak pfiicházejí zhruba od 19:00 hodin, kdy se na pódiu postupnû vystfiídali
a cel˘ festival ve velkém stylu zakonãili VISACÍ ZÁMEK, KRUCIPÜSK, KERN
a T¤I SESTRY BANDITOS.
Tolik tedy základní informace t˘kající se sedmého roãníku festivalu, kter˘ je
jiÏ za námi. A co lze prozradit o roãníku následujícím? Snad pouze tolik, Ïe
program pro rok 2012 se jiÏ usilovnû vytváfií a Ïe jakmile bude kompletnû znám,
objeví se na internetov˘ch stránkách akce www.rockovymlyn.eu. Pokud se v‰ak
rádi tû‰íte a neradi ãekáte, mám pro Vás dobrou zprávu. Od pofiadatelÛ se
podafiilo jiÏ nyní vyprosit nûkolik jmen, které bychom pr˘ mûli na festivalov˘ch
triãkách roãníku 2012 rozhodnû najít. Kapely WOHNOUT, TOTÁLNÍ
NASAZENÍ, SALAMANDRA, DYMYTRY ãi T¤I SESTRY BANDITOS, to je tedy
malá zimní ochutnávka pro v‰echny nedoãkavé.
NuÏe, dovolte mi je‰tû, abych Vám v závûru tohoto ãlánku tlumoãil vzkaz z úst
ãlenÛ v˘boru místního oddílu kopané: „Dûkujeme tímto v‰em pfiátelÛm
vrchoslavského fotbalu i ãlenÛm na‰eho oddílu, ktefií se podíleli na
pfiípravách i realizaci leto‰ního Rockového ml˘na. Dûkujeme také v‰em
obãanÛm na‰í obce a náv‰tûvníkÛm akce, ktefií nás podpofiili svou úãastí na
festivale. Dûkujeme zkrátka Vám v‰em, ktefií tímto zpÛsobem podporujete
v‰estrann˘ rozvoj fotbalu a jeho zázemí u nás ve Vrchoslavicích.“
Dominik Vlã

První díl tohoto volného cyklu bude vûnován rozsáhlé vodní plo‰e, která se
nachází pfiímo v na‰í obci. Oficiálnû je to zpevnûná poÏární nádrÏ. Dfiíve
narození jí je‰tû pofiád fiíkají Rybnik (ano, Rybnik s na‰ím typick˘m krátk˘m „i“).
Rybnik byl pÛvodnû opravdu rybníkem s bahnit˘m dnem a rozbahnûn˘mi bfiehy.
Na jílovitém podloÏí se zdrÏovala de‰Èová voda a na jedné stranû do nûj pfiítokem
vtékala voda z potoka PavlÛvka, na stranû druhé pfies dfievûné stavidlo zase do
PavlÛvky vytékala ven. Ryby se v nûm nechovaly a pokud známé zdroje sahají tak
ani nikdy nechytaly.
V této podobû zná Rybnik spousta pamûtníkÛ. Nûktefií si vzpomenou, jak
místní zahradník Antonín Sázel pro nad‰ené pion˘ry vypûstoval koncem
ãtyfiicát˘ch let minulého století z fiízkÛ sazenice topolÛ. Topoly pak dûti vysázely
podél potoka PavlÛvka a taky právû okolo Rybnika. Vypadá to, Ïe kaÏdá obec
mûla svého Franti‰ka*, kter˘ se zasadil o to, aby na hladinu rybníkÛ uÏ vítr
nefoukal.

Jsou mezi námi pamûtníci, ktefií zde trávili horké letní dny, hráli si tady a
právû na Rybniku je nauãili kamarádi nebo star‰í sourozenci plavat. BohuÏel si
hodnû lidí pamatuje také pfiíbûh, kter˘ nemûl ‰Èastn˘ konec.
V lednu roku 1957, kdyÏ je‰tû vodní plochu nesevfiel ledov˘ krun˘fi, si vy‰la
dvû dûvãátka hrát k Rybniku. Byl sluneãn˘ den, úter˘ 8. ledna, na tuto roãní
dobu vyjímeãnû tepl˘ den. Ve vzduchu byla cítit paní zima, od vody ‰el chlad, ale
lednové slunce celou krajinu zalilo sv˘m jasem a nikoho nenapadlo, Ïe ten den
bude nûãím vyjímeãn˘. Sluneãní paprsky se odráÏely od vodní hladiny, voda byla
klidná, okolní traviny a rákosí se ani nehnuly. Vût‰ina lidí se hned ráno za tmy
rozjela za prací. Nûktefií do mûsta, jiní pracovali v zemûdûlství, doma byli jen
stafieãkové a Ïeny v domácnosti starající se povût‰inou o dûti. TûÏko fiíct proã
zrovna v ten den si dívenky vybraly pro své hry právû hráz rybníka. A dnes uÏ se
nikdy nedovíme, zda to byla Maru‰ka Kuãerová, nebo Maru‰ka Tesafiíková (obû
nar. 1952), která z hráze spadla do vody. Pád do vody a následné ÏbluÀknutí bylo
ne‰Èastnou náhodou. Ledová voda sevfiela dûtské tûlíãko. Hladina se uzavfiela.
Druhá dívka zírá vypla‰enû na zkalenou ledovou vodu. Jen pár vtefiin mhoufií oãi
v ostrém zimním slunci. Pomoc! Musí jí pomoct. Teì, teì zahlédla její modrav˘
kabátek. Jakoby se vracel zpût k vodní hladinû. V hlaviãce malého dûvãátka
stojícího na bfiehu je zmatek. Jak se to mohlo stát? Proã kamarádku nevidím?
VÏdyÈ je‰tû pfied chvilinkou tady byla. Byla tu a stála vedle mû. A teì není.
Nevidím ji, nestojí tu. Holãiãka není schopna kfiiãet, ale my‰lenky se jí pomalu
srovnávají. UÏ to má! Vytáhne ji ven vûtví. PoblíÏ zahlédne suchou topolovou
vûtev. Je dost dlouhá, na konci jsou je‰tû loÀské suché listy. Ani neví jak se k ní
dostala a uÏ ji táhne ke stavidlu. Hnûdavá voda je snad kalnûj‰í neÏ pfied chvílí.
Do míst, kde na hladinû plave shluk bublin dûvãátko ponofií do vody vûtev
s loÀsk˘mi such˘mi topolov˘mi listy. Vodu vy‰plíchne. Dûvãátko neobratnû
míchá zkalenou vodu. Vûtev je velká. Voda klade odpor. Maru‰ce se nedafií
udrÏet rovnováhu a na vlhkém dfievûném stavidle uklouzne… Vûtev se jí
vysmekla z ruky, nohy podjely a do sluneãní záfie vy‰plíchnul dal‰í, dnes uÏ druh˘
gejzír vody. Maru‰ka kope, mává rukama, snaÏí se udrÏet na hladinû ale bûhem
pár vtefiin ji tûÏké, vodou nasáklé obleãení stáhne do hlubiny.
Snad její zoufal˘ v˘kfiik nûkdo zaslechl, snad ji nûkdo pfiijíÏdûjící po cestû
zahlédl padat do rybníka… V mÏiku se na bfiehu objevili dospûlí zachránci.
Z ledové, kalné vody se podafiilo obû tûlíãka za krátko vylovit, bohuÏel ani jedno
uÏ nejevilo známky Ïivota. UÏ se asi nikdy nedovíme, jak se tento smutn˘ pfiíbûh
pfiesnû odehrál, ale urãitû tato tragická událost na dlouho poznamenala v‰echny
obãany na‰í obce. Udála se jen pár dní po vánoãních svátcích a oslavách konce
roku, dva dny po Tfiech Králích, pouze pût dnÛ po pát˘ch narozeninách Maru‰ky
Kuãerové. Pát˘ch, bohuÏel posledních …
Za starosty Jaroslava Zimmera se z Rybnika stalo Kópali‰tû. V roce 1968 se
zaãalo bahnité dno rybníka zpevÀovat betonov˘mi panely. Cena betonov˘ch
panelÛ ãinila v té dobû astronomickou ãástku ãtyfiicet tisíc korun. Byla to doba,
kdy byl akutní nedostatek jak˘chkoli materiálÛ, vãetnû jiÏ zmínûného betonu.
Dnes bychom tuto akci nazvali revitalizací, tehdy se zkrátka lidé dohodli, Ïe
udûlají brigády a rybník zpevní. Kolik lidí pomáhalo, kolik hodin práce do akce
vloÏili o tom se podrobnû zmiÀuje na‰e kronika. Tehdy vzala za své také velká ãást
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topolÛ, jejichÏ listí zneãi‰Èovalo vodu. Celá stavba úpravy koupali‰tû byla
dokonãena v roce 1971.
Dal‰ím v˘znamn˘m milníkem bylo pfiivedení minerální vody z vrtu v Hliníku
(jedná se o lokalitu, mal˘ remízek, po pravé stranû silnice na Stfiíbrnice) v roce
1989. Tento vrt zde v osmdesát˘ch letech minulého století vybudovalo tehdej‰í
JZD DruÏba Nûmãice se sídlem v Mofiicích pro potfieby farmy Vrchoslavice.
Rozbor vody v‰ak prokázal kromû vy‰‰í teploty (19°C) také zv˘‰en˘ obsah
minerálních látek, pfiedev‰ím sirné povahy. Z toho dÛvodu nebylo moÏné
vodu z vrtu pouÏít pro napájení hospodáfisk˘ch zvífiat a vrt leÏel ladem. AÏ do
doby, kdy vrt odkoupila obec Vrchoslavice a 1600m dlouh˘m potrubím se voda
pfiivedla do koupali‰tû. V té dobû proÏívala poÏární nádrÏ svoji renesanci.
Betonové plochy byly natfieny modrou barvou, kovové zábradlí bylo taky novû
natfieno, v okolí byly umístûny odpadkové ko‰e a byly zakoupeny a instalovány
i dvû plastové skluzavky. NádrÏ se stala lákadlem nejen místních, ale i ‰irokého
okolí, dokonce nezfiídka poskytla osvûÏení o projíÏdûjícím motoristÛm. Teplé
letní dny vyuÏívaly pfiedev‰ím dûti k prázdninovému dovádûní, za veãerního
soumraku byla lokalita koupali‰tû ideálním místem pro randûní a scházení
mládeÏe. Místní hasiãi se pravidelnû starali o ãi‰tûní dna a napou‰tûní
nádrÏe a nûkolik sezon se dafiilo udrÏovat nádrÏ v relativnû dobrém stavu.
Betonové dno nádrÏe v‰ak není zpevnûné natolik, aby nepropou‰tûlo spodní
vodu vzlínající z potoku PavlÛvka. Tato voda obsahuje vy‰‰í hladiny dusiãnanÛ,
coÏ má za následek Ïe voda v nádrÏi velmi brzy v tepl˘ch mûsících zaãne ztrácet
svou kvalitu.
Aktuálnû se poÏární nádrÏ vyuÏívá hlavnû v zimních mraziv˘ch mûsících
k bruslení. Chodí sem místní ‰kolní druÏina, ale také ‰iroká vefiejnost. A pokud
pfii zamrzání vítr nefouká, tak Vrchoslavice mají k dispozici rozlehlou ledovou
plochu s hladk˘m povrchem.
Navidûnou na bruslení!

historické fotografie na kter˘ch je PavlÛvka zvûãnûná, záznamy povodní, regulací
toku, úprav mostÛ nebo jin˘ch zmûn kter˘mi ná‰ potÛãek pro‰el, pojìte se o nû
podûlit s generací spoluobãanÛ, ktefií potok znají uÏ jenom z dne‰ní podoby.
Zdroje: kronika Vrchoslavic, vyprávûní pamûtníkÛ, Wikipedia.
Adéla Palí‰ková
* pfiipomínka písnû skupiny Buty, “Franti‰ek Dobrota” (pozn. autora)

SoutûÏ:
Fotíte? Fotíte rádi? Pak je tu ‰ance právû pro vás. Po‰lete svoje fotografie
ptactva ãi jin˘ch ÏivoãichÛ z okolí vrchoslavické poÏární nádrÏe na emailovou
adresu obce Vrchoslavice: obec@vrchoslavice.cz, do pfiedmûtu uveìte heslo
„Foto soutûÏ vodní plochy“. Nejzdafiilej‰í snímky budou oti‰tûny v dal‰ím ãísle
obãasníku.
Vodní hladina hasiãské nádrÏe láká nejen zvídavé dûti k nejrÛznûj‰ím hrám,
ale i rÛzné druhy vodního ptactva. V letních mÛÏeme za soumraku pozorovat
hbité vla‰tovky, jak obratnû loví hmyz nad vodní hladinou. Velmi ãasto na
hladinu usedají divoké kachny, které hnízdí v okolí fieky Hané nebo na blízk˘ch
rybnících. Vodní prostfiedí je domovinou v˘vojov˘ch stadií mnoha obojÏivelníkÛ
a tak v jarních a letních mûsících mÛÏeme soumraku v okolí nádrÏe sl˘chat Ïabí
koncerty. âasto se u nádrÏe zastaví obãerstvit ãáp bíl˘, nejednou se uÏ v minulosti
z ledu vysekávaly i labutû.
Pfií‰tû se od stojat˘ch vod pfiesuneme k vodám tekoucím a podíváme se k pramenu potoka PavlÛvka a pÛjdeme proti proudu historie a uvidíme, jak˘mi
promûnami pro‰lo jeho koryto a pfiilehlé okolí. Máte-li ve svém foto archivu
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Trocha ekologie nikoho nezabije
V dobû mezi vánoãními svátky a silvestrovsk˘m veselím, kdy se v na‰ich
domovech obvykle proh˘bají stoly pod tíhou cukroví, ovoce, dobrého pití, ovoce
a jin˘ch laskomin b˘vá potrava divoké zvûfie ukrytá pod snûhovou pokr˘vkou
trpívají nedostatkem.
Stalo se uÏ tradicí, Ïe
právû v tomto ãase organizují
rodiãe z Vrchoslavic procházku do Vitãického lesa. Po
dnech pojídání a leno‰ení
procházka pfies Rybníky, se
zastávkou u LopaÈáku a ve
Vitãické autobusové zastávce,
pfiijde snad kaÏdému vhod.
Krajina pocukrovaná snûhov˘m prá‰kem byla jako
z pohádky. Zamrzlé kaluÏe v
polích se staly skvûlou atrakcí
a zpestfiením procházky.
V lese u krmelce dûti
udûlaly vyhladovûl˘m zvífiátkÛm opoÏdûnou nadílku v podobû ka‰tanÛ, mrkví,
jablíãek a jin˘m zvífiecích laskomin.
A kdyÏ uÏ byl vypit˘ v‰echen ãaj z termosek, snûdeny v‰echny perníãky
a svaãiny nabalené z domova, byl ãas na návrat domÛ.
V˘pravy se tradiãnû úãastní maminky s dûtmi, babiãky a taky tety. Co takhle
udûlat letos zmûnu a vytáhnout do lesa pro zmûnu tatínky? A taky strejdy
a dûdeãky! Urãitû by si dûti rády poslechly napfi. vyprávûní zku‰eného myslivce
nebo rybáfie. Ale nejen myslivci, rybáfii ãi zahrádkáfii si mÛÏou protáhnout svá
televizí prozáfiená a jídlem a pitím zdevastovaná tûla, zváni jsou v‰ichni! Uvidíte,
Ïe nebude litovat.
Dobrá rada na závûr: ãaj, nebo jiná oblíbená horká tekutina s sebou, je témûfi
nutností.
Více foto na: http://baskynka.rajce.idnes.cz/STROMECEK_PRO_ZVIRATKA/
Víte Ïe …
Vitãick˘ les byl 1. 8. 1990 vyhlá‰en pfiírodní rezervací. Nachází se v nadmofiské
v˘‰ce 260 - 300 m n. m. Jeho rozloha ãiní 96,500 ha. V oblasti Vitãického lesa
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mÛÏete najít cenné byliny jako napfi. brãál men‰í, konvalinku vonnou, kokofiík
mnohokvût˘ a mnoho dal‰ích.
A víte, Ïe …
Na území âeska se nacházejí zvlá‰tû chránûná území o celkové rozloze 11 924,4
km2 (údaj z roku 1999), coÏ pfiedstavuje 15,1 % území. Podle velikosti se dûlí na:
• velkoplo‰ná – národní parky (v âR 4, celková rozloha 1182,3 km2) a chránûné
krajinné oblasti (v âR 25, celková rozloha 10 806,4 km2). SlouÏí k ochranû
krajiny málo naru‰ené zásahy ãlovûka, se zachoval˘mi zbytky pÛvodní pfiírodní
krajiny;
• maloplo‰ná - 1971 chránûn˘ch území o celkové rozloze 886,7 km2 ve 4 kategoriích: národní pfiírodní rezervace, národní pfiírodní památka, pfiírodní
rezervace (sem právû patfií Vitãick˘ les) a pfiírodní památka. SlouÏí k ochranû
zvlá‰tû cenn˘ch lokalit a mohou b˘t zfiizována i v rámci velkoplo‰n˘ch
chránûn˘ch území.
Kromû zvlá‰tû chránûn˘ch území se vyhla‰ují také pfiírodní parky a památné
stromy, které vytváfiejí v˘znamné krajinné prvky. Chránûné jsou i vzácné druhy
rostlin a ÏivoãichÛ, které se dûlí do 3 kategorií: druhy ohroÏené, silnû ohroÏené
a kriticky ohroÏené.
Zdroj: wikipedia
Adéla Palí‰ková
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Víte, že . . .
• máme ve Vrchoslavicích kopec nejen k sáÀkování. Nevzhledná hromada u cesty
od Mofiic byla upravena tak, aby se dala vyuÏívat k sáÀkování a jin˘m hrám jenom nechat napadnout sníh
• máme v obci kromû obchodu, také pedikúru, manikúru a masáÏe
• zahrádkáfii i jiní pfiíznivci divadla jezdí pravidelnû do divadla. V leto‰ním roce
vidûli opery Nabucco a Aidu, ãinohru Moravské sekretáfiky a muzikál Mary
Poppins (doporuãuji). VÏdy jsou zaji‰tûny vstupenky i doprava.
• v Nûmãicích je obnovena tradice divadelních pátkÛ. V pfiípadû zájmu si na
obecním úfiadû mÛÏete zajistit dopravu na pfiedstavení
• d˘nû pouÏité pro dekorace na stra‰idelní byly nejen v˘pûstky z domácí
produkce, ale nûkteré byly dovezeny aÏ z daleké Ukrajiny

Společenská kronika
V roce 2011 se narodily 4 dûti:

Opustili nás:

Îivotní jubilea:

Jaroslava Obruãová
Jaroslav HyÏìál
Rudolf Mazánek
Franti‰ka Barto‰ková
70

Pavlína ·rámková
Franti‰ka Îochová
Miroslav Matysík

75

Josef ·rámek
Jaroslav HyÏìál
NadûÏda Miãková
Ludmila Kroupová
Marie Svaãinová
Otto Hons

80

Bohumil Miãka
Vladimír ¤ezáã
Jifiina Vystrãilová
Stanislav Vlã

85

Marie Zedníãková
Emilie Zedníãková

91

Vladimír Horák

Čistota
Máte rádi pfiírodu a pejsky?
My také!! Chcete se projít vesnicí, za zahradami, polní cestou? MÛÏete, ale
dejte pozor na exkrementy!! Je aÏ nepochopitelné, jak se majitelé psÛ chovají
vÛãi ostatním. Jak jim nevadí zanechat „poklad“ kdekoli v obci - pfied ‰kolkou,
u hfibitova, pfied cizím domem nebo kdekoli jinde. A pfiitom staãí tak málo.
Igelitov˘ sáãek moc místa v kapse nezabere a odpadkové ko‰e jsou po obci
rozmístûny…
Milovníci pejskÛ buìte tak hodní a ukliìte si po sv˘ch miláãcích.
Chovejte se v pfiírodû tak, jak se chováte u vás doma.
Jaroslava Kvasniãková
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Marie Kováfiová
David Minafiík
Martin ·ebela
Magdalena Krajãová
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Statistika nuda je, má však
zajímavé údaje
Tûchto pár fiádkÛ urãitû potû‰í srdce v‰ech milovníkÛ statistik, rodokmenÛ
a podobn˘ch zajímavostí. V na‰í obci ke dni 1. 12. 2011 bylo pfiihlá‰eno
k trvalému pobytu 620 obyvatel. Z toho cel˘ch 300 muÏÛ a o malinko více, tj. 320
Ïen. Dûtí do 15 let je 106.
Od 1. 1. 2011 do konce roku 2011 se do na‰í obce pfiistûhovalo 17
a odstûhovalo se 9 obãanÛ.
Víte, Ïe …
Nejãastûj‰í jméno obãanÛ Vrchoslavic je krásné tradiãní Ïenské jméno Marie.
Na druhém místû je Josef.
Podívejte se pro zajímavost na srovnání ãetnosti jmen ve Vrchoslavicích
a v rámci celé âR:
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Poděkování
Letní prázdniny mají pro kaÏdého z nás jin˘ v˘znam, pro na‰i rodinu je to
období táborÛ,dovolen˘ch, sluníãka a pfiíjemn˘ch dnÛ. Ty leto‰ní prázdniny
nám pfiinesly spí‰e starosti. V‰echno zaãalo 7. ãervence, kdyÏ si tornádo, které se
nad Vrchoslavicemi prohnalo, odneslo s sebou na‰i stfiechu. OkamÏit˘ zásah
mnoha lidí, bezprostfiednû po ne‰tûstí,navíc v dobû na‰í nepfiítomnosti, zabránil
vût‰ímu po‰kození. Samotná událost se zhor‰ovala trvale de‰tiv˘m poãasím
a ‰kody na domû stále narÛstaly. To v‰echno se dalo zvládnou i díky pomoci
mnoha lidí, kter˘m tato událost nebyla lhostejná. Nesmírnû si va‰í pomoci
váÏíme! Chtûla bych touto cestou podûkovat nejen hasiãÛm z Vrchoslavic, ale
také mnoha dal‰ím lidem, ktefií od poãátku pomáhali s likvidací i rekonstrukcí.
Dûkujeme!
Eva a Petr Ba‰kovi

âetnost Ïensk˘ch jmen ve Vrchoslavicích:
Pofiadí ve
Vrchoslavicích
1.
2.
3.

Jméno
Marie
Vûra
Eva

Poãet v˘skytÛ Pofiadí v rámci Poãet v âR
ve Vrchoslavicích
âR
24
1.
311.963
13
6.
123.573
11
3.
160.015

âetnost muÏsk˘ch jmen ve Vrchoslavicích:
Pofiadí ve
Vrchoslavicích
1.
2.
3.

Jméno
Josef
Pavel
Tomá‰

Poãet v˘skytÛ Pofiadí v rámci Poãet v âR
ve Vrchoslavicích
âR
18
4.
246.806
17
5.
206.961
16
8.
169.840

Pro hravé povahy tady máme znalostnû - tipovací soutûÏ:
1. Jaké je nejãetnûj‰í jméno v ãeské republice?
2. Kolik obyvatel nejãastûj‰ího jména je trvalé hlá‰eno ve Vrchoslavicích
(k 24. 12. 2011)?
3. Jaké Ïenské jméno/jména se ve Vrchoslavicích nachází s v˘skytem 10 na
ãtvrtém místû?
4. Kolik ve Vrchoslavicích bydlí nositelÛ muÏského jména Martin?
5. Jak˘ je prÛmûrn˘ vûk nositelÛ jména Tomá‰ ve Vrchoslavicích?
Nejlep‰í tipovatel bude zvefiejnûn v dal‰ím ãísle obãasníku a za odmûnu
dostane publikaci o obci. Svoje odpovûdi noste na podepsan˘ch lísteãcích do
konce února na radnici paní Jaroslavû Kvasniãkové, nebo posílejte mailem na
adresu: obec@vrchoslavice.cz.
Hodnû zábavy u tipování! Uzávûrka soutûÏe je 13. 1. 2012.
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âerti v pekle, ti se radujou,
Od rána si jenom tancujou
KdyÏ se vyspí do rÛÏova,
pod kotlem si zatopí,
nemejou se, neãe‰ou se,
pofiád se jen veselí.
Bûtu‰ka Rubanová
Vidûli jsme hvûzdiãku
V rozkrojeném jablíãku.
Pak zazvonil zvoneãek
A rozsvítil se Vánoãní stromeãek.
Moniãka Holubová
SnûÏí sníÏek venku,
tak jak to mám rád.
Zasype nám stezku,
budem sáÀkovat.

Jednou v roce na Vánoce
Budeme mít stromeãek.
Poãkáme si na dáreãek,
AÏ zazvoní zvoneãek.
Michaela Ptáãková

Zima, zima, hezká zima,
SáÀkování to je prima.
A já chci mít po roce
Zase hezké vánoce.
Vojta Liãka

Ondra Liãka

Je tu zima, to je prima.
Vánoãní ãas, uÏ je tu zas.
Dáreãky, stromeãek, JeÏí‰ek,
zahfieje nás koÏí‰ek.
Vojtûch Zahradník

Zima
Zimo, zimo, zimo!
Kdy uÏ bude bílo?
UÏ se tû‰ím na sníÏek.
A aÏ pfiíjde JeÏí‰ek.
Kamilka Janeãková

·tûdr˘ den
KdyÏ nastane ·tûdr˘ den,
Máme se v‰ichni rádi jen.
Stromeãek si nazdobíme,
a zlaté prasátku uvidíme.
Erik Zeman
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