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Slovo starosty
VáÏení spoluobãané,
V minulém zpravodaji jsem Vás informoval o podané Ïádosti na MAS s názvem
„ZELENOU CESTOU“. Hlavním cílem dotace je v˘sadba ovocn˘ch, okrasn˘ch a
uÏitkov˘ch stromÛ. Dále v˘mûna dlaÏby na hfibitovû a nákup nové v˘konné traktorové sekaãky. Jak jiÏ urãitû mnozí víte, tak tuto dotaci jsme získali a postupnû jsme
ji zaãali realizovat. Obec zakoupila traktorovou sekaãku CROSSJET AC 92 – 23
4x4. Jedná se o stroj s náhonem na v‰echny 4 kola s uzávûrkou diferenciálu o
v˘konu 23 koní. Sekaãka zvládne posekat i ménû udrÏované plochy vãetnû náletov˘ch dfievin do prÛmûru 4 cm. Je pfiímo urãena pro komunální seãení v obcích.
V zimním období jde doplnit o pfiední radlici na shrnování snûhu. Katalogová cena
je 228 tisíc Kã. Obec vyjednala a následnû zakoupila tuto sekaãku za 145 tisíc Kã.
Dále obec vypsala v˘zvu k podání nabídky na vefiejnou zakázku v˘mûny dlaÏby na
hfibitovû. Termín pro podání nabídek je do 17. 9. 2012, realizace v˘mûny dlaÏby je
po vyhodnocení nejlep‰í nabídky. A samozfiejmû jsme zaãali i s pfiípravou na
v˘sadbu stromÛ. Zaãal se upravovat prostor okolo sochy sv. Floriána, pfied hfibitovem, v Dlouhé Vsi okolo pfiipravované zastávky. Dal‰í v˘sadba bude okolo cyklostezky na Mofiice. Proto bych Vás v‰echny chtûl poprosit, kdo mÛÏete pfiijít 6. fiíjna
2012 na brigádu a pomoci nám s v˘sadbou, tak budete v‰ichni vítáni. Vezmûte si
sebou prosím i náfiadí (r˘ãe, lopaty, hrábû,...), dobrou náladu a hodnû elánu.
Obãerstvení pro Vás bude pfiichystáno. Kdo máte v tomto termínu ãas, tak se prosím nahlaste na OÚ, abychom mohli odhadnout mnoÏství obãerstvení. Ke konci
fiíjna bude vyhlá‰ená je‰tû druhá brigáda, abychom zvládli vysadit i stromy okolo cyklostezky.
Dal‰í v˘znamnou akcí je rekultivace ãerné skládky za obcí. Hromadu za obcí jako
ãernou skládku oznaãil Úfiad pro zastupování státu ve vûcech majetkov˘ch, kter˘
je správcem pozemku pod hromadou. JelikoÏ se obec snaÏí tyto pozemky pfievést
do svého vlastnictví, tak stát, kter˘ se má chovat hospodárnû vyzval v‰echny firmy,
které provádûli za posledních 10 let stavby na katastru Vrchoslavic, aby skládku odstranily BohuÏel tyto firmy buì skonãily svou ãinnost a jsou vymazány z rejstfiíku
firem, anebo je nelze Ïádn˘m dokumentem spojit s ãernou skládkou, a tak se na
vyzvání ÚZSVM tyto firmy od skládky distancovaly. Z toho vyplynulo riziko, Ïe stát
bude hledat viníka a následnû na nûm odstranûní skládky vymáhat. Proto po vefiejném projednání zastupitelstvo odsouhlasilo hromadu rozhrnout a oset ji trávou.
Aby na upravovan˘ pozemek nikdo nadále nevyváÏel stavební suÈ a jin˘ odpad, byla
hromada rozhrnuta témûfi do roviny pro vût‰í pfiehlednost. Pûkná hlína byla pfievezena na skládku ornice za garáÏemi u kfiíÏku tak, aby hromada mohla slouÏit v zimû
k sáÀkování na‰ich dûtí. Pfii rozhrnování hromady byla odvezená do sbûru stará
nádrÏ, která v minulosti slouÏila jako suché WC na koupali‰ti, a peníze za Ïelezo
byly pouÏity na obnovu zadní pfiíjezdové cesty k fotbalovému hfii‰ti.
V Dlouhé Vsi je na leto‰ní rok naplánovaná v˘stavba nové autobusové zastávky a
úprava prostranství okolo ní. Zakázku vyhrál truhláfi pan Petr Klapil z Mofiic. Nyní
je dfievo na stavbu v su‰árnû a na pfielomu záfií a fiíjna by mûla probûhnout samotná
instalace. V‰echny tyto akce vyÏadují pfiípravné práce, které se bohuÏel prodluÏují
s nedostatkem pracovních sil. I pfies zprávy z novin a televize o rostoucí ne-2-
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zamûstnanosti nemají lidé, ktefií jsou zapsáni na úfiadû práce, zájem jít pracovat.
Na konci srpna ve spolupráci s úfiadem práce probûhl konkurz na dvû placená pracovní místa na vefiejnû prospû‰né práce pro obec Vrchoslavice. Z deseti pozvan˘ch
„uchazeãÛ“ byl ochoten do práce nastoupit pouze jeden. V‰ichni ostatní asi budou
radûji nafiíkat, jak nemají práci, ale kdyÏ ji mohou mít, tak udûlají v‰e proto, aby do
ní nemuseli nastoupit.
DÛleÏitou, ale neviditelnou prací je jednání s úfiady ohlednû obnovy a modernizace pfiechodÛ a také nového oznaãení Dlouhé Vsi. JelikoÏ pfies na‰í obec vede silnice I. tfiídy, tak se kromû policie ke v‰emu vyjadfiuje i ¤SD a Krajsk˘ úfiad odbor
dopravy. A bohuÏel kaÏd˘ úfiad má jiné poÏadavky a proto se v‰e neustále prodluÏuje. Na modernizaci pfiechodÛ se po projednání na ZO nechává zpracovat projekt, kter˘ bude fie‰it technické fie‰ení vãetnû rozpoãtu. V pfiípadû vypsání dotace
na bezpeãnost provozu, bude právû tento projekt s rozpoãtem pouÏit jako souãást
Ïádosti. Je to bohuÏel velmi zdlouhavé, ale pfii dodrÏení v‰ech technick˘ch norem
a poÏadavkÛ bude cena za jeden opraven˘ pfiechod okolo 100 tisíc Kã.
V závûru svého pfiíspûvku chci ohodnotit dvû vût‰í kulturní akce. První je 2.
roãník obecního posezení. Myslím si, Ïe kaÏd˘ kdo tam byl, si odnesl velk˘ nejen hudební záÏitek. Tímto bych chtûl je‰tû jednou podûkovat v‰em pofiadatelÛm a muzikantÛm, ktefií se o v‰echny aÏ do pozdních veãerních hodin starali. Doufám, Ïe se
v pfií‰tím roce opût na Zaml˘ní sejdeme a Ïe pfiijdou i ostatní, kter˘m to letos nevy‰lo. Druhou v˘znamnou akcí, kterou chci vzpomenout je Mikroregion Nûmãicko
se baví. Letos tato akce probûhla v Dfievnovicích a na‰e druÏstvo velice pûknou reprezentací skonãilo na krásném sedmém místû. Pfií‰tí rok tuto akci pofiádáme právû
my, obec Vrchoslavice. Je to velká událost, kdy pofiádající obec hostí a baví v‰echny
obce mikroregionu. Ostatní obecní akce budou jako vÏdy popsány v samostatném
ãlánku.
Psát by se dalo urãitû je‰tû o spoustû vûcí, ale pokusil jsem se zachytit aspoÀ ty
nejvût‰í události, které se od posledního zpravodaje udály. Jako vÏdy pfiipomínám,
choìte na zastupitelstva, kde se dozvíte, co se v obci dûje. Na úpln˘ závûr Vás je‰tû
jednou prosím, kdo máte chuÈ a ãas, tak pfiijdûte na obecní brigádu sázet stromky
a pfieji si, aby se Vám promûna obce v podobû nové v˘sadby líbila.

Jednání zastupitelstva obce v roce 2012
od 1.6. do 30.9. se zastupitelstvo se‰lo dvakrát
Na sv˘ch jednáních pfiijalo tato usnesení:
ZO. ã. 5 dne 10. 7. 2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO ã. 5/2012.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zápis z jednání ã. 4/2012.
3. Zastupitelstvo obce schválilo, aby obec poÏádala ÚZSVM o odprodej pozemku
pod nádrÏí a funkãního celku z pozemkÛ okolo nádrÏe potfiebn˘ch pro provoz
nádrÏe, které se nachází na ãástech parcel ã. 804, 805, 807 a pfievodu zbytku
parcel ã. 804, 805, 807 bezúplatnû na obec a v pfiípadnû, Ïe ÚZSVM rozdûlení a od-3-
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prodej funkãního celku nepovolí, tak aby obec poÏádala o bezúplatn˘ pfievod cel˘ch parcel ã. 804, 805, 807.
4. Zastupitelstvo obce schválilo nákup dvou 33W svûtel na osvûtlení kostela a jednoho 30W svûtla na osvûtlení hfibitova.
5. Zastupitelstvo obce schválilo, Ïe schválen˘ pfiíspûvek dle varianty d) bodu 3 ZO
z 2. 2. 2009 bude vyplácen formou uãebních pomÛcek. Îáci budou dostávat zdarma
do hodnoty 1000Kã ‰kolní pomÛcky, pracovní se‰ity.
6. Zastupitelstvo obce povûfiilo starostu obce v˘bûrem nové poji‰Èovny a uzavfiení nového poji‰tûní.
7. Zastupitelstvo obce schválilo uzavfiít smlouvu ã. 01499001581/001 o zfiízení práva
odpovídajícího vûcnému bfiemenu spoãívající v umístûní nového kabelového vedení NN a pojistkov˘ch skfiíní.
8. Zastupitelstvo obce schválilo Provozní fiád sportovního areálu Zaml˘ní.
9. Zastupitelstvo obce schválilo nákup sekaãky CROSSJET AC 92-23 4x4 v cenû 145
tis. Kã.
10. Zastupitelstvo obce schválilo v˘mûnu autobusové zastávky v Dlouhé Vsi a zadání
její v˘roby panu Petru Klapilovi z Mofiic.
11. Zastupitelstvo obce ukládá fieditelce základní a matefiské ‰koly Vrchoslavice
zpracovat projekt dotace dle v˘zvy OP 1.4 v projektu „EU peníze ‰kolám“ a pfiedat
jej na M·MT âR nejpozdûji do 10.záfií 2012. Projekt bude vypracován v maximální
moÏné v˘‰i dle podmínek, které jsou pfiílohou tohoto zápisu.
12. Zastupitelstvo obce schválilo v˘mûnu obrubníkÛ u nájezdu k domku pana Karneta a souãasnû o provedení opravy propadl˘ch ãástí zámkové dlaÏby Na Parganû
a i v ostatních ãástech obce
13. Zastupitelstvo obce schválilo cenu za pronájem takto: SDH Vrchoslavice mají
pronájem zdarma s podmínkou zaplacení poloviny spotfieby energií - voda a elektfiina a poloviny ceny pfiípadn˘ch ‰kod vznikl˘ch pfii akci. JONAKA s.r.o. má navrÏen˘ pronájem na 2500,- Kã + zaplacení druhé poloviny spotfieby energií - voda
a elektfiina a druhé poloviny pfiípadn˘ch ‰kod vznikl˘ch pfii akci. Pfied pronájmem
areálu Obec Vrchoslavice s s SDH Vrchoslavice a s Jonaka s.r.o., sepí‰e smlouvu
o pronájmu. Pronájem za areál se platí pfied akcí a energie a pfiípadné náhrady za
‰kody zpûtnû po vyklizení areálu po akci.
14. Zastupitelstvo obce schválilo pfiíspûvek TJ Sokol Vrchoslavice na opravu okapÛ
a podbití v˘chodní strany sokolovny ve v˘‰i 40 tis. Kã.
15. ZO neschválilo Ïádost oddílu kopané o dotaci 60tis. Kã na provoz
16. ZO neschválilo Ïádost oddílu kopané o dotaci 130tis. Kã na akci „Uzavfiení sezónního posezení na hfii‰ti“
17. Zastupitelstvo obce povûfiilo starostu zadáním vypracování projektÛ na v˘stavbu
pfiechodÛ dle norem a projektÛ na opravu a vybudování obecních komunikací.
18. Zastupitelstvo obce schválilo rozpoãtového opatfiení ã.2 ve znûní, které je pfiílohou tohoto zápisu.

pfiijetí pfiíspûvku, spolufinancování obce min. ve stejné v˘‰i (4 tis. Kã) jako je v˘‰e
pfiíspûvku z rozpoãtu Olomouckého kraje, smlouvu o pfiijetí pfiíspûvku.
4. Zastupitelstvo obce schválilo nechat rozhrnout hromadu a upravit tak, aby na ní
‰la zasít tráva a zasadit stromy
5. Zastupitelstvo obce schválilo rozpoãtového opatfiení ã. 3 viz pfiíloha tohoto zápisu.
6. Zastupitelstvo obce schválilo na zkou‰ku provést svoz bioodpadu z více míst
v obci v pfiedem oznámené dobû
7. Zastupitelstvo obce schválilo odprodej ãásti p.ã. 457 o plo‰e cca 92m2.
8. Zastupitelstvo obce schválilo rozeslání v˘zvy na vefiejnou zakázku s názvem
„Zelenou cestou - revitalizace zpevnûn˘ch ploch hfibitova obce Vrchoslavice“.
9. Zastupitelstvo obce schválilo odprodat 2 úseky vodovodu, realizované v letech
2001 a 2010.
10. Zastupitelstvo obce schválilo pfiíspûvek na provoz TJ Sokol ãástku 50tis. Kã
a fotbalovému oddílu na provoz ãástku 30tis.

Jednání ã. 6 konané dne 16. 8. 2012
1. Zastupitelstvo obce schválilo program jednání ZO ã. 6/2012.
2. Zastupitelstvo obce schválilo zápis ã. 5 ZO 2012.
3. Zastupitelstvo obce schválilo:
-4-

Akce . . . nejen pro děti
V˘stava obrazÛ pana
Vladimíra Horáka
V minulém obãasníku jsme vás
zvali do zasedací místnosti obecního úfiadu, která se na 3 t˘dny
stala v˘stavní síni a byly zde
umístûny obrazy na‰eho rodáka,
uãitele, kronikáfie a pamûtníka
pana Vladimíra Horáka. Slavnostního zahájení ze zúãastnili starostové
okolních
obcí a pfiátele pana
Horáka.
V˘stavu shlédli
nejen místní obãané, rodinní pfiíslu‰níci, b˘valí Ïáci,
ale také Ïáci na‰í
‰koly se sv˘mi kantorkami. Do náv‰tûvní knihy se
podepsalo
okolo
160 náv‰tûvníkÛ.
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Mysliveck˘ dûtsk˘ den 9.6.2012
Celodenní program pro dûti a rodiãe pfiipravili ãlenové Mysliveckého sdruÏení
Mofiice - Vrchoslavice ve spolupráci s obcí Vrchoslavice. Dopoledne, díky de‰tivému
poãasí, byl program pro dûti pouze pod pergolou, kde byly soutûÏe v kreslení a stavûní vûÏí a povídání o zvûfii. Odpoledne vystoupily dûti vrchoslavické základní ‰koly
a ãlenové TJ Sokol Vrchoslavice, ktefií pfiedvedli sletové skladby - Muzikantova
písniãka a âlovûãe nezlob se.
Pro dûti byly pfiipraveny soutûÏe a pro v‰echny bohaté obãerstvení. Na podiu
byla v˘stava mysliveck˘ch trofejí. Bûhem dne se na Zaml˘ní vystfiídalo pfies sto lidí.

Tvofiivé setkání - sítotisk 14.6.
Pod vedením Jany Barto‰íkové si Ïeny a dívky nazdobily pfiinesená triãka.
Technika je jednoduchá a pfiitom v˘sledek velmi pohledn˘. V‰echny zúãastnûné

Obecní posezení 5.7.2012
Rok se s rokem se‰el a byl tady druh˘
roãník Obecního posezení. Co dodat k
akci, na kterou si v‰ichni pfii‰li odpoãinout a odreagovat se od starostí v‰edního
dne? Snad jenom to, Ïe nám pfiálo poãasí,
jídla a pití bylo dost. Díky hasiãÛm obsluha vzorná a nikdo se nenudil. K poslechu hráli Kanci paní nadlesní, o zábavu
mûli postaráno dûti i dospûlí a v‰ech asi
150 lidí se velmi dobfie bavilo. Vûfiím, Ïe
na dal‰í roãník se tû‰í nejen pofiadatelé.
-6-

Noãní olympiáda 12.7.2012
Po loÀské úspû‰né akci - Nocování na Zaml˘ní, jsme letos udûlali vylep‰ení
a kromû spaní ve vojensk˘ch stanech a opékání ‰pekáãkÛ jsme letos na Zaml˘ní
také protáhli své tûlo a posílili ducha.
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Poslední prázdninová v˘prava
31.8.2012
V‰echno má svÛj zaãátek, ale taky svÛj
konec. Po kaÏdém konci pfiijde zaãátek
nûãeho nového. A právû na rozhraní
konce prázdnin a zaãátku nového ‰kolního roku uspofiádala obec pro nejmlad‰í generaci, jejich rodiãe ãi
prarodiãe Poslední prázdninovou jízdu.
Po loÀském úspû‰ném v˘letû na Mokro‰ v
sousedním katastru Mofiic se tentokrát
celá jízda odehrála pûknû doma. Pojít celé okolí rekreaãního stfiediska, nav‰tívit místní farmu, kde jsme ochutnali pravé
vala‰ské koláãe a nefal‰ovanou domácí malinovku, sportovat a sehrát pfiátelská utkání ve vybíjené a ve fotbalu, dosytosti se vyfiádit v parádním bazénku uvnitfi hlavní
budovy.Bavit se na chatkách, hrát si na dûtském hfii‰ti, uãit se o pfiírodû uprostfied
pfiírody a pfii tom v‰em neomezenû lokat ãerstv˘ vzduch. V ideálním terénu absolvovat pro mnohé první orientaãní bûh, hledat dÛmyslnû ukryt˘ poklad. Vymést talífie u snídanû, obûda i veãefie a pochutnávat si na svaãinkách. Opéct si ‰pekáãky,

slední prázdninov˘ pátek se u Kroupového se‰lo 10 dûtí a 4 dospûlí aby se projeli
po cyklostezce smûrem Vitãicím. ProtoÏe poãasí moc nepfiálo v˘letu a drobnû mrholilo, pfiipravené soutûÏe se odehrály pod dálniãním mostem. Nakonec se ale vyãasilo a celá skupina pfieváÏnû cyklistÛ do‰la aÏ k LopaÈáku.

Škola v přírodě
V t˘dnu od 28. 5. do 1. 6. 2012, tedy v závûru ‰kolního roku, jsme po dlouhodobé pfiípravû koneãnû vyrazili na ‰kolu v pfiírodû. Jako vÏdy jely témûfi v‰echny dûti
na‰í ‰koly spoleãnû s paní vychovatelkou Balákovou a paní uãitelkou ·tarhovou.Tentokrát nám paní Brabcová vybrala samotu u lesa - Rekreaãní stfiedisko
Trnava.
Od ‰koly jsme odjeli autobusem spoleãnû s dûtmi a kantory Z· âechovice. Na‰í
první zastávkou byla ZOO Le‰ná. Po její prohlídce a hromadném nakupování suven˘rÛ jsme pokraãovali dále a s napûtím ãekali, aÏ se autobus vy‰plhá úzkou silniãkou aÏ do samého areálu rekreaãního stfiediska. Tady nás ãekal první obûd, kter˘
i avizovaní nejedlíci slupli jako malinu. A tím pro nás ‰kola v pfiírodû zaãala doopravdy. Krásné chatiãky, rychlé ubytování, první seznámení s krásn˘m prostfiedím
a celá fiada aktivit, kterou jsme v tak krátkém ãase vlastnû aÏ neuvûfiitelnû stihli. Pro-

zazpívat si u táboráku a prokázat svoji odvahu na stra‰idelné noãní stezce. Stavût v
lese domeãky pro zvífiátka a kfiepãit na ma‰karní merendû. Veãer padat do postelí
a posílat pusinku stateãn˘m maminkám. A to v‰e za krásného poãasí. Jen jeden den
jsme se probudili do de‰tivého rána, ale po cviãném nasazení plá‰tûnek a holínek
dé‰È ustal a tradiãnû se nám tak nadobro vyhnul. Ale to uÏ bylo ráno poslední, a to
znamená balit, uklízet nakládat a nasedat. Jedeme domÛ.
Pfied ‰kolou uÏ zase ãekají maminky, jakoby ani neode‰ly. Tak rychle tûch pût
dní uteklo…
A kam pojedeme pfií‰tû? Je‰tû nevíme, ale na tu jubilejní desátou ‰kolu v pfiírodû
se uÏ teì moc tû‰íme!
Lenka ·tarhová, uãitelka Z· Vrchoslavice
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Mateřská škola - noční dobrodružství
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Kostel je dominantou snad kaÏdé obce. A nejinak je tomu i ve Vrchoslavicích.
Ale sáhnûme si do svûdomí, co víme o svatém Michalovi, kterému je ná‰ kostel zasvûcen˘. Víme, Ïe hody se u nás slaví na svatého Michala. Ale jak to s patronem na‰í
obce vlastnû bylo? Jaké mûl zásluhy?
Michael (hebr.  לאכימMicha'el, lat. Michael, arab. Mika'il nebo Mikal, znamená
doslova Kdo je jako BÛh, Bohu podobn˘). Michael je jedním z archandûlÛ a je
z nich patrnû nejznámûj‰í. Jako o archandûlovi jsou o nûm zmínky ve Starém
i Novém zákonu i v Koránu. Michael dle biblického vyprávûní zachránil Daniela
z jámy lvové.
Muslimské uãení ho popisuje s kfiídly barvy ‰afránu, na nichÏ jsou miliony tváfií
s miliony úst, které úpûnlivû prosí o milost pro lidstvo. Michael zvítûzil nad drakem
a proto je nebesk˘m protûj‰kem svatého Jifií. Toto ãasto symbolizuje vítûzství kfies-

Èanství nad pohanstvím, ale spí‰e je to symbolem vítûzství boÏského fiádu nad chaotick˘mi silami temnot. Svûdkové Jehovovi povaÏují Michaela za jediného archandûla
a ztotoÏÀují jej s JeÏí‰em Kristem, kdyÏ Michael má b˘t pojmenováním jeho nebeské a JeÏí‰ Kristus pozemské existence. JelikoÏ tím popírají nauku o Nejsvûtûj‰í
Trojici a BoÏství JeÏí‰e Krista, coÏ patfií mezi základní body kfiesÈanské víry, vyfiazuje
je to z vût‰iny definic kfiesÈanství.
V alchymistické terminologii pfiedstavuje Michael zlatého lva, transmutovanou
a dokonalou energii základního prvotního
draka. Je patronem vysoko poloÏen˘ch
míst a je mu zasvûceno mnoho kostelÛ na
vrcholcích kopcÛ v Evropû (napfi. Saint Michael), znám˘ kostel sv. Michaela v Olomouci a mnoho dal‰ích, vãetnû na‰eho ve
Vrchoslavicích.. O Michaelovi se mluví také
jako o patronovi vojákÛ a policistÛ. Michael je stráÏn˘m andûlem církve a Izraele.
V umûní b˘vá nejãastûji zobrazován v ãerveném a zeleném ‰atû a v zeleném ãi bílém
záfiivém brnûní. V rukou tfiímá meã nebo
kopí. Jako andûl smrti a boÏské spravedlnosti nûkdy drÏí v ruce váhy.
Bûhem dûjin je zaznamenána celá fiada
zjevení archandûla Michaela, z nichÏ nûkterá se dodnes pfiipomínají v liturgii.
Z esoterického hlediska patfií archandûl Michael k nejoblíbenûj‰ím archandûlÛm. Pfiiãítá se mu odvaha, oddanost
a odhodlanost. Mezi jeho atributy patfií
i váhy, které znázorÀují jeho spravedlnost.
Je velmi pfiísn˘ pokud nûkdo hfie‰il. Jinak
se projevuje jako bojovník a ochránce. MÛÏete jej poÏádat o pomoc pfii oãi‰Èování
své energie, pfiípadnû pronásleduje-li vás démon. Ve spánku vás mÛÏe chránit pfied
zl˘mi sny. Odstraní i lehãí technické závady. V Nebi zastává funkci vÛdce. Vede také
andûlské legie. Îije v partnerském vztahu a vychovává ãtyfii potomky. Michaelovi
pfiipadá muÏsk˘ princip, z roãních období léto, ze znamení lev a ze svûtov˘ch stran
jih.
Tolik uvádí zdroje na wikipedii.
A co ten „ná‰“ svat˘ Michal?
Prameny uvádí, Ïe kostel existoval ve Vrchoslavicích uÏ do 14. století. Dobu jeho
vzniku v‰ak neznáme. PÛvodnû stála na kopci gotická stavba, jejíÏ jádro se zachovalo
aÏ do poloviny 19. století. V roce 1859, konkrétnû 2. ãervna kdy byla zbofiená ãást
starého kostela se zaãíná psát historie dne‰ní stavby. Dfievo na svatbu vûnoval tehdej‰í majitel místního panství, zednické práce byly fie‰eny dodavatelskou firmou, v‰e
ostatní zaji‰Èovali farníci. Celkov˘ rozpoãet stavby ãinil 11 987 zlat˘ch.
29. záfií 1862 za úãasti 5 000 obyvatel a náv‰tûvníkÛ byl kostel poÏehnán dûka-
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Dobr˘ den,
prázdniny ubûhly jako voda, zaãal dal‰í ‰kolní rok a já bych vás chtûla seznámit
s jednou z mnoha akcí, které jsme pofiádaly p ro d û t i v m at e fis k é ‰ k oliã c e
v ãervnu.
Poslední den ‰kolního roku mohly
odváÏné dûti proÏít ve ‰koliãce malé
noãní dobrodruÏství - samy si opéct ‰pekáãek, vybrat a nachystat si místeãko na
spaní, um˘t se, vyãistit si zoubky bez kontroly maminky, ale hlavnû v noci zÛstat
v matefiské ‰koliãce a hlídat hraãky pfied
skfiítky zá‰kodníãky, ktefií vÏdycky poslední ‰kolní den a noc hraãky berou
a odná‰ejí je do svého království. Nechávají na ‰kolní zahradû barevná svût˘lka, kter˘mi si znaãí cestu, aby nezabloudili pfii cestû zpût.
Dûti na tvrdé podlaze spinkaly bez
problémÛ , jen já se pfievalovala a nemohla najít svou usínací polohu. âím
jsem star‰í, tím víc asi potfiebuji mûkouãké místeãko na spaní.
V sobotu ráno si rodiãe své dûti odvádûli spokojené, usmûvavé, vyspinkané
a o tro‰ku víc sebevûdomé. Tím zaãaly
dvoumûsíãní prázdniny, kde paní uãitelky nabraly nové síly do ‰kolního roku
2012/2013.
Blanka Pospí‰ilová, vedoucí uãitelka M·

Hodové rozjímání
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nem ze ·vábenic a Emanuelem, hrabûtem Pöttingem. Koneãn˘ úãet v roce 1863 na
ve‰keré práce pak byl 13 412 zlat˘ch 92 a 1/2 krejcaru.
V dal‰ích letech byl budován interiér kostela. Varhany (1868) uloÏení ostatkÛ
svat˘ch, dva boãní oltáfie sv. Barbory a sv. Kajetána a v neposlední fiadû kfiíÏová cesta
(1888).
Od minulého století se dochovaly tyto doklady o zásadních opravách v kostele:
1929
malování kostela za 20.000Kã financován ze sbírek
1941
oprava plá‰tû kostela
1946
oprava oken, varhan, vûÏe po‰kozen˘ch pfii osvobozovacích bojích
na konci II. Svûtové války v roce 1945
1949
oprava vûÏe kostela
1963
oprava stfiechy, v˘mûna bfiidlicové stfiechy za plechovou (pozink
a hliníkov˘ plech)
1978
instalace vûÏních hodin, dar rodaãky AneÏky Sekaninové,
roz. Vlãkové (rodn˘ dÛm stál v místech kfiizovatky u kostela, kde je
dnes instalované nové dopravní zrcadlo) v hodnotû 54.530, dárky nû
uhradila i nároãnou instalaci
1979-80 oprava omítky, le‰ení instalovanáno dva roky; osazeny novû i hodiny
a renovovány byly sluneãní hodiny
2000
rekonstrukce vazby a stfie‰ní krytiny za 600.000 Kã
2006
rekonstrukce vûÏe, nová vazba a krytina
A na závûr je tady pozvání od pane faráfie P. Aloise Kotka na hodovou m‰i, která
se koná v nedûli 30. 9. 2012 v 8.00 hodin. Pro ty, ktefií kostel nikdy nenav‰tívili je to
jedineãná ‰ance, jak se nûj podívat i z jiné strany. Jsou zváni nejen obãané Vrchoslavic, ale jejich rodinní pfiíslu‰níci a lidé z okolí.

a línÛ. Na rybník
bychom rádi vysadili i vodní ptactvo. âlenové RS
Tvorovice chovají
kromû divok˘ch
kachen (bfiezÀaãek) i velmi vzácné
druhy jako ãírka
obecná
nebo
polák mal˘(jako
jediní soukromí
chovatelé jsme získali odchov ze
ZOO DvÛr Králové). U vypou‰tûní tûchto druhÛ v‰ak záleÏí pfiedev‰ím na aktuálních odchovech a povolení MÎP.
Nájmem LopaÈáku rybáfisk˘m spolkem neplynou pro obãany Ïádná omezení.
Rybník bude normálnû pfiístupn˘ jako doposud. Na‰ím cílem není uÏívat vodní
dílo k vlastnímu prospûchu, ale chceme, aby slouÏilo ‰iroké vefiejnosti. Na‰í cílovou
skupinou jsou nejen rybáfii, ale i lidé se zájmem o pfiírodu.
Kontakt pro zájemce o rybolov ãi vstup do spolku:
Petr ¤ezáã: 605 007 263, petrrezac88@gmail.com, www.rstvorovice.estranky.cz
Bc. Petr ¤ezáã, zástupce hospodáfie RS Tvorovice

Zahrádkáři
VáÏení obãané Vrchoslavic,
jak asi vût‰ina z Vás jiÏ zjistila, rybáfisk˘ spolek Tvorvice (RS Tvorovice) získal
v prÛbûhu leto‰ního léta do nájmu obecní rybník LopaÈák. V mûsíci kvûtnu vyhlásil OÚ v˘bûrové fiízení na pronájem rybníka a pfiilehl˘ch parcel. V˘bûrové fiízení
jsme vyhráli a získali rybník do pronájmu. Asi se ptáte, co jsme zaã? Jaké plány
máme s rybníkem?
Rybáfisk˘ spolek Tvorovice je neziskové sdruÏení obãanÛ se zájmem o sportovní
rybolov a pfiírodu. Aktivnû se zapojujeme do ochrany ohroÏen˘ch druhÛ flory
a fauny. Primárním cílem na‰eho spolku není rybolov jako takov˘, ale vybudování
tolik potfiebného vztahu k pfiírodû u ‰ir‰í vefiejnosti.
Rybáfisk˘ spolek vznikl v roce 2005 a zaãal hospodafiit na novû vybudovaném
vodním díle v Tvorovicích. Postupem ãasu jsme získali do uÏívání i rybníky v Hru‰ce
a fiíãku Okenná v celkové délce 3 km vodního toku po soutok s Valovou.
KdyÏ jsme poprvé vidûli rybník, hned nám uãaroval. Nádherné, klidné okolí, v‰e
oplocené, udrÏované v ãistotû. V tomto trendu bychom chtûli pokraãovat i nadále.
Na‰í vizí je z rybníku udûlat typick˘ 'staroãesk˘ rybník' co se t˘ká vzhledu mobiliáfie
i druhÛ flory a fauny v okolí. Plánovaná osádka ryb se má skládat pfiedev‰ím z kaprÛ

Ve ãtvrtek 19. 7. 2012 pofiádal âesk˘ zahrádkáfisk˘ svaz ve spolupráci s obcí
Vrchoslavice zájezd pro dÛchodce z Vrchoslavice a jejich vnuky. Obec zajistila dopravu a svaz kulturní program. Cílem bylo seznámení se s kulturními památkami
kolem Opavy a to hlavnû zámek Hradec nad Moravicí. Celá stavba je zrestaurována.
Nask˘tá se nádhern˘ pohled zvenãí i uvnitfi, kde jsou uloÏeny literární poklady minul˘ch staletí. Prohlídkov˘ okruh vede reprezentativními a obytn˘mi místnostmi vybaven˘mi pÛvodním mobiliáfiem. DoplÀují je zámecká kaple, historick˘ sál a pokoje
hostinského apartmá. Individuální pozornost je vûnována osobnostem hudebních
skladatelÛ Ludwiga van Beethovena a Ference Liszka.
RovnûÏ státní zámek RaduÀ
pfiedstavuje vysokou kulturu pÛvodních obyvatel i zájem dne‰ních lidí o
jejich zachování.
Celá akce se mohla uskuteãnit
díky vstfiícnému pfiístupu vedení
obce a obûtavé práci ãlenÛ zahrádkáfiského svazu.
V‰em organizátorÛm dûkujeme.
Bohumil Miãka
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Řešení sporů v rámci TJ Sokol Vrchoslavice
Vznik Tûlocviãné jednoty Sokol Vrchoslavice 1946.
Vztahy mezi pfiedstaviteli oddílu kopané a vedením TJ Sokol Vrchoslavice jsou
dlouhodobû ‰patné. Rozebírat dÛvody ãi oznaãovat viníky vzájemn˘ch sporÛ není
podstatné, kaÏdá ze zainteresovan˘ch stran má vlastní názory a argumenty, které jen
tûÏko pfiehodnotí. Fungování oddílu kopané pod souãasn˘m vedením jednoty se
v‰ak zdá b˘t ãím dál více sloÏitûj‰í, coÏ by mohlo v nejhor‰ím pfiípadû vyústit aÏ
v ukonãení ãinnosti úspû‰ného fotbalového oddílu, a tedy v zánik organizovaného
fotbalového sportu ve Vrchoslavicích. Jedno z moÏn˘ch fie‰ení této situace spoãívá
v osamostatnûní oddílu kopané, tzn. ve vzniku nové organizace s vlastním vedením, majetkem i hospodafiením.
PÛvodní návrh konkrétního zpÛsobu osamostatnûní fotbalového oddílu spoãíval ve vzniku sportovního (fotbalového) klubu SK Vrchoslavice, do jehoÏ vlastnictví
by se následnû pfievedl i areál fotbalového hfii‰tû. Tento postup se nicménû setkal
s nesouhlasem pfiedstavitelÛ TJ Sokol Vrchoslavice. Hlavní v této souvislosti uÏívan˘
argument spoãíval ve sloÏitosti/nemoÏnosti uãinit takov˘to pfievod a souãasnû také
v potenciálním nebezpeãí, Ïe ve vlastnictví jakékoliv jiné organizace (vyjma tûlocviãné jednoty Sokol) mÛÏe sportovnímu areálu do budoucna hrozit jeho nekontrolovan˘ pfievod do „tfietích“ neodpovûdn˘ch rukou. Po neúspûchu této varianty
fie‰ení tedy zapoãala snaha najít takov˘ postup, kter˘ by v˘‰e zmínûn˘m argumentÛm vyhovûl a respektoval je.
MoÏn˘m odpovídajícím fie‰ením se nakonec ukázal b˘t vznik nové tûlocviãné
jednoty Sokol ve Vrchoslavicích a tedy i pfievod sportovního areálu právû do vlastnictví této novû vzniklé jednoty. V obci by tak do budoucna fungovaly dvû tûlocviãné
jednoty sdruÏené v rámci âeské obce sokolské. Toto fie‰ení lze pfiitom interpretovat jako formální potvrzení historické skuteãnosti, kdy sportovní areál ve Vrchoslavicích vÏdy „morálnû patfiil“ fotbalovému oddílu, jeho vybudování a modernizace
je personálnû i finanãnû spojena primárnû s ãinností fotbalového oddílu, nikoliv
s jednotou jako takovou. Dosavadní argument proti pfievodu majetku, spoãívající
v nebezpeãí, Ïe ve vlastnictví jakékoliv jiné organizace (vyjma tûlocviãné jednoty
Sokol) se sportovní areál dostane mimo kontrolu âOS, tímto postupem jednoznaãnû odpadá. Sportovní areál bude ve vlastnictví organizace formálnû zcela odpovídající souãasnému vlastníkovi.
Realizace uvedeného fie‰ení znamená udrÏení fotbalu ve Vrchoslavicích, narovnání a odstranûní jednoho ze zásadních ohnisek sporÛ v obci. Neznamená vítûzství ãi poráÏku ani jedné ze stran sporu. Reprezentuje vzájemn˘ respekt a snahu
o uklidnûní situace i zachování v‰estranného rozvoje spoleãenského Ïivota v obci.
Dokladem v˘‰e uvedeného je i fakt, Ïe proces formálního vzniku T. J. Sokol Vrchoslavice 1946 byl jiÏ zapoãat a Ïe zájem spolupracovat na jeho bezproblémovém prÛbûhu mají nejen pfiedstavitelé oddílu kopané, ale souãasnû také pfiedstavitelé TJ
Sokol Vrchoslavice.
PfiestoÏe impulsem pro vznik nové jednoty Sokola ve Vrchoslavicích jsou spí‰e
negativní události a vztahy, novû vzniklá jednota má v úmyslu stát se otevfienou a k
ostatním spolkÛm pfiátelskou organizací. Bude ráda za vzájemnou spolupráci a vÏdy
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ocení ãinnost kaÏdého jednotlivce i kaÏdé organizace, která povede k v‰estrannému
rozvoji Ïivota v obci.
Pozn.: Název novû vzniklé jednoty T. J. Sokol Vrchoslavice 1946 vychází jednak ze stanov âeské obce sokolské a souãasnû také odkazuje na rok vzniku fotbalového oddílu ve Vrchoslavicích, tedy 1946.
Dominik Vlã
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Vaše příspěvky …
VáÏení sportovní pfiátelé,
jako pfiíznivec sportu a fotbalu zvlá‰È bych chtûl upozornit sportovní pfiátele,
ale i dal‰í obãany na skvûlou minulou sezonu 2011 - 2012 a vÛbec v historii fotbalu
od r. 1946 na‰e muÏstvo hrající krajskou soutûÏ obsadilo skvûlé 4 místo.
Z celkového poãtu 65 muÏstev prostûjovského okresu - od tfietiligového SK
Prostûjov a konãe posledním t˘mem 4 tfiídy se na‰e muÏstvo umístilo na 12 místû
v‰ech soutûÏí! Chtûl bych upozornit Ïe fotbalov˘ klub nabídne za rok 26 nedûl mistrovsk˘ch utkání, 3 - 4 pfiátelská nebo pfiípravná utkání s bohat˘m obãerstvením.
Dále turnaj star˘ch pánÛ, „Rockov˘ ml˘n“, kter˘ je znám daleko za hranice regionu,
v zimû populární zabijaãku. Fotbalov˘ stánek, hlavnû hrací plochu nám závidí nejedno muÏstvo. Ná‰ FO má pfiírodní hrací plochu, která se dá hodnotit s travnat˘mi
plochy (hfii‰tû) vybudovaná za miliony! Z tohoto pfiehledu je to více jak 30 dnÛ
v roce, kdy mÛÏou obãané vidût sportovní akce, coÏ je absolutnû nejvût‰í poãet organizací v obci. ZaráÏející pfiitom je, Ïe nynûj‰í starosta a zastupitelé absolutnû ne- 15 -

Statistika nuda je……
- Občasník obce Vrchoslavice -

mají zájem a vÛbec se nesnaÏí finanãnû zv˘hodnit klub, kter˘ úspû‰nû reprezentuje
obec! Nynûj‰ího starostu jsem vidûl snad 2x na fotbalovém utkání doma. Chtûl bych
pfiipomenout, Ïe hrával dobr˘ fotbal. Ztratil zájem, nebo je nûk˘m ovlivÀován.
V˘bor oddílu kopané se snaÏí pofiádat akce, shání sponzory. Fotbalov˘ oddíl má
minimálnû 250 pfiíznivcÛ mimo dûtí coÏ je ze 600 obyvatel slu‰né ãíslo. Tímto bych
chtûl jménem sv˘m a snad i pfiíznivcÛ podûkovat ãlenÛm v˘boru oddílu:
Jindfiichu Vlãovi, Oto Honsovi, ZdeÀku Pfiecechtûlovi, Miroslavu Coufalíkovi
a dal‰ím ãlenÛm v˘boru a hlavnû hráãÛm, ktefií reprezentují vrchoslavsk˘ fotbal.
Nejvíce mne mrzí, Ïe zastupitelé jim podráÏejí nohy, nepomáhají a dûlají v‰e pro to,
aby fotbal zanikl a v obci se nic nedûlo a tfietina z nich pfii‰la o zábavu.
Josef Janeãka star‰í

TJ Sokol
Ani jsme se nenadáli a prázdniny jsou za námi a s nimi i ãas pln˘ pohody, prázdninovû-letního tempa a nicnedûlání. Dny strávené na tábofie, na v˘letech, u babiãek, u mofie, ãi jinde jsou uÏ jen minulostí a sladkou vzpomínkou. Vûfiím, Ïe jste si
je krásnû uÏili, Ïe jste naãerpali nové síly, doplnili energii a teì uÏ se nemÛÏete doãkat a netrpûlivû ãekáte, kdy na‰e místní sokolovna zahájí provoz.
I v leto‰ním ‰kolním roce tu bude sokolovna pro vás v‰echny - pro dûti i pro
dospûlé. Snad si z na‰í nabídky, aãkoliv letos pro dospûlé malinko chud‰í, vyberete.
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Statistika spolkové !innosti
Vrchoslavice

Statistika nuda je….

Statistika spolkové ãinnosti obce Vrchoslavice.
Název spolku

Rok
Po!et !len#
zalo"ení v roce
zalo"ení

Po!et
!len#
V roce
1950
?

Po!et
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v roce
1990
50

Po!et !len#
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72

Franti&ek
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Daniel
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Franti&ek
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Sbor
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TJ Sokol

1924

26

1921

77

Myslivecké
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Mo$ice Vrchoslavice
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V!ela$sk%
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N)m!ice
Vrchonet o.s.

1953

10

-

18

12

1965

35

-

70

18

1900

40
p$edseda z
Vrchoslavic

93

40

2010

3

-

-

Bohumil
Mi!ka

37
Kv)toslav
Z toho 7 z (ern%
Vrchoslavic
182

Jan Zimen

Vaše příspěvky …

Doufám, Ïe se v sokolovnû budeme potkávat s vámi se v‰emi, s dûtmi i s rodiãi.
Jste srdeãnû zváni a vítáni.
Plánujeme také (a pevnû vûfiím, Ïe navzdory ãasov˘m i organizaãním moÏnostem a limitÛm se i podafií) zorganizovat i dal‰í, jednorázové akce.
O v‰em, co se dûje, bude dít ãi plánuje, budete vÏdy zavãas informováni. Sledujte na‰i v˘vûsku u sokolovny nebo skupinu TJ Sokol Vrchoslavice na Facebooku!
Za TJ Sokol Vrchoslavice ev a.zme

VáÏení obãané,
k zaãínajícím doplÀovacím volbám do senátu bych chtûl pfiipomenout na‰im
obãanÛm také volební program souãasného vedení obce z r. 2010, jejíÏ název zní
„Obec pro obãany“
1) Oprava komunikací v obci
2) VyuÏití nezamûstnan˘ch pro zvelebení obce
3) Aktivní podpora neziskov˘ch organizací v obci
4) Revitalizace kopce u poÏární nádrÏe pro zimní sporty
5) Ozelenûní obce - v˘sadba stromÛ a zelenû po kácení v minulosti, vytvofiení odpoãinkov˘ch zón, obnova a zkulturnûní autobusov˘ch zastávek a obecních v˘vûsek,
modernizace areálu v mat. ‰kole
6) VÏdy aktuální informace o ãinnosti obecního úfiadu na webu, hlá‰ení obecního
úfiadu na webu, aktuální informace na vyÏádání na e-mailu, údaje z jednání obce
k dispozici v‰em obãanÛm na webu
7) Zavedení tradice kult. památek
8) Podpora v˘stavby a bydlení v obci
9) Roz‰ífiení tfiídûní odpadu v obci
10)Zv˘‰ení bezpeãnosti pfiechodÛ pro chodce.
Toto je pfiesn˘ opis programu. Mám jej k dispozici. VáÏení obãané, záleÏí na
Vás, aby jste sami posoudili program této strany a jejich zastupitelÛ. Já osobnû se do-
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mnívám, Ïe poãet zastupitelÛ by mûl b˘t v˘raznû niÏ‰í (asi 7 slovy sedm) kdyÏ máme
3 velmi dobfie placené zastupitele starosta, místostarosta a hospodáfika. KdyÏ musel
i prezident republiky zvefiejnit platy sv˘ch podfiízen˘ch, dále poslanci a senátofii
mûli by obãané obce vûdût platy sv˘ch zastupitelÛ, zvefiejnûny v obecním zpravodaji. V˘mluvy, Ïe je to dáno zákonem je v˘mluva, ale nést zodpovûdnost za chod
obce, zvefiejÀovat v˘daje a pfiíjmy kaÏd˘ mûsíc a nést odpovûdnost. SníÏením poãtu
zastupitelÛ a platu by obãané mohli ménû platit za sluÏby (tfieba popelnice, stoãné
atd.)
Co mi také chybí je velmi krátk˘ Ïivotopis místostarosty Ing. Tomá‰e Zme‰kala.
Bydlí zde krátkou dobu a velmi málo obãanÛ jej zná. Uvést, Ïe pracoval v fiídících
funkcích více jak 20 let je velmi málo.
Ve svém vlastním zájmu aby se vyvrátili rÛzné vûci (Ïe je to on, kdo vládne radnici atd.) by mûl sám upfiesnit v kter˘ch konkrétních funkcích a v jakém oboru pracoval. Obãané by o tak v˘znamné funkci jako je místostarosta mûli vûdût daleko
více. Dal‰í zastupitelé jsou rodáci nebo tady bydlí del‰í dobu.
Nyní mé osobní názory k programu „Obec pro obãany“
K bodu ã:
1) Nechám na obãanech.
2) Proã jsou peníze pro nezamûstnané - tfieba Mofiice 8 - 10 zamûstnancÛ, Nûmãice
10 a více míst, ve Vrchoslavicích to nejde! Nejsou peníze.
3) Podpora neziskov˘ch organizací - malá.
4) Zaãala, ale k zimním sportÛm asi ne. Pfii úpravû terénu byla vybagrovaná ocelová cisterna (prÛmûr asi 2m délka 7 - 8 m). B˘valy tam kadibudky. Byla dána obecním úfiadem do ‰rotu? MÛj názor zisk za ‰rot kolem padesáti tisíc korun. Peníze by
mohly pfiispût organizacím, které reprezentují obec (oddíl kopané a hasiãi).
5) Snad zaãne letos v˘sadba stromÛ. Obnova a zkulturnûní aut. zastávek. Cedule
s jízdním fiádem zajisti plexisklem proti po‰kození, roz‰ífiení zastávky smûr DfiínovNûmãice (naproti Zme‰kalÛm - firmy). Odkoupení. Chybí pfiístfie‰ek.
6) Ne kaÏd˘ má internet. Hlavnû star‰í obãané. Pfiedem dÛleÏité vûci - zápisy elektfiiny, plynu. Vypnutí el. energie hlásit rozhlasem a dávat za skfiíÀku u obecního
úfiadu a sokolovny.
7) Zatím ne.
8) âásteãnû protoÏe jsou k prodeji 3 - 4 rod. domy.
9) Na na‰em konci urãitû ne.
10)Zatím vÛbec nic se pro chodce neudûlalo.
Myslím, Ïe by také obãany zajímalo, kdo má na starosti stromofiadí, kde bylo vysázeno stovky stromÛ a stálo urãitû nûkolik tisíc Kã, které vede podél cyklostezky
Vrchoslavice - Vitãice a podél dálnice smûr KromûfiíÏ - Vy‰kov. Je to sice oplocené,
ale neudrÏované (neseãené, a uhnilé podpûrné kÛly pro uchycení stromkÛ). Dále
jsou pod dálniãním mostem v PavlÛvce velké kameny 50 kg a více váhy, které by
v pfiípadû velké vody bránily rychlému prÛtoku vody.
Nena‰el jsem ale v programu „Obec pro obãany“ o pronájmu rybníku „LopaÈák“
a chystané pronajmutí „b˘valého koupali‰tû“ nynûj‰í vodní nádrÏe. K tomuto pronájmu mám dÛleÏité pfiipomínky: Tato vodní plocha byla budována v roce 1946 1947 kdy byla slavnostnû otevfiena spolu s junáckou chatou. Dodnes je tam pamûtní
pomník, na kter˘ jsem upozornil na minulém vefiejném zasedání ZO a Ïádal jsem

a trvám na jeho opravû a trvalém umístûní u b˘valého koupali‰tû. Tento pamûtní
pomník by mûlo nynûj‰í zastupitelstvo uznávat a udrÏovat a ne pouÏít ke kom. úãelÛm. K tomuto bodu by se mûli obãané této obce jasnû vyjádfiit! Netrvám na tom,
aby z toho bylo koupali‰tû, ale slu‰ná plocha. V Mofiicích to jde?
Urãitû jsem proti tomu, aby na potoce PavlÛvka stavûl stav k napou‰tûní vodní
plochy. K napou‰tûní vodní plochy byl vybudován pfiítok z hlubin vrtu z b˘valého
hliníka na konci obce pfied Stfiíbrnicemi. Pfiívod stál nemalé peníze a nynûj‰ím vedením obce není vÛbec vyuÏíván! Proto se ptám: Co brání zastupitelÛm otoãit ventilem, aby voda tekla dál. Ve vodní nádrÏi by nebyl hnus a ‰pína! VáÏení obãané
mohli byste se také vyjádfiit! Druhé obce nám to závidí jen na‰i zastupitelé mlãí.
KdyÏ v roce 2001 vyhofiela v Mofiicích sladovna tak jenom na‰e nádrÏ vody zachránila vût‰ím ‰kodám. Mohli by se k tomu vyjádfiit i hasiãi.
KdyÏ se stavûla dálnice, tak sv˘m zpÛsobem vznikla zábrana a ve‰kerá voda s
obou smûrÛ a stran dálnice stéká do PavlÛvky. Pfii vût‰ím de‰ti musí b˘t potok voln˘
a ne tam stavût stavidla a vûdomû pomáhat záplavám. Chtûl bych upozornit, Ïe na
moji Ïádost byl pfii stavbû cyklostezky zbourán stav a vybudován pod cyklostezkou
obtok pfii záplavû ze zaplaven˘ch pozemkÛ.
Josef Janeãka star‰í
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Vodní plochy ve Vrchoslavicích a okolí III.
¤EKA HANÁ
Milí ãtenáfii, obãané Vrchoslavic, váÏení Hanáci. Vítám Vás u tfietího dílu volného cyklu Vodní plochy Vrchoslavic, vûnovaného fiíãce Hané, která tvofií pfiesnou
severní hranici katastru na‰í obce.
Motoristé, cyklisté ba ani pû‰í cestující
po silnici z Nûmãic nad Hanou do Vrchoslavic ktefií nejsou místní, pfii pfiejíÏdûní mostu
ani netu‰í, jak v˘znamnou fieku právû pfiejíÏdí ãi pfiechází. Na mostû není oznaãení
jména vodního toku. Mûsto nesoucí název
fiíãky ve svém jménu je pfies kilometr daleko.
Tak koho by napadlo, Ïe se nachází v samém
srdci pravé Hané, v jejím povodí. Svou velikostí, moÏná spí‰ malostí, pfiipomíná trochu
vût‰í potok. Lín˘ , pomalu plynoucí tok vody
jakoby kopíroval hanáckou mentalitu a povûstn˘ klid. Stav vody, obzvlá‰È v letních mûsících, je hodnû nízk˘. PrÛmûrn˘ prÛtok
vody je 2m 3 /sec. Nicménû svou délkou
54 km je v oblasti stfiední Moravy, po fiece
Beãvû, druh˘m nejdel‰ím pfiítokem fieky Moravy. Jen místní ví, kolik vody se do koryta
dokáÏe pfii jarním tání, nebo pfiívalov˘ch
de‰tích vejít a jak dokáÏe potrápit.
PovodeÀ - snímek z nûmãického bfiehu
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Po celé této délce má celkem 19 pfiítokÛ. Pfiekvapuje Vás to? Ano, opravdu je
jich tolik. Poãítejte se mnou zleva: Marchanka, Ho‰tick˘ náhon, Pustimûfisk˘ potok,
Brodeãka, ÎlebÛvka, Hraniãní potok , Tvorovick˘ potok, Rybniãní. A zprava: Topolansk˘ potok, Lukovsk˘ potok , Prusk˘ potok, Medlovicky potok, Rumza, ·vábenick˘ potok, Ti‰tinka, Mofiick˘ potok, PavlÛvka, Hlavnice a Vlãidolka. Haná, spolu
se v‰emi vyjmenovan˘mi pfiítoky dávaly sílu a pohánûly celkem 25 vodních ml˘nÛ.
Na zaãátku povídání Vás zvu na v˘pravu k jejím pramenÛm. Ano, fieka Haná má
prameny hned dva, odbornû naz˘vané zdrojnice. Ale abych to vzala od úplného
zaãátku, to musím zapátrat dávno a dávno ve své pamûti. To jsem s aktovkou na
zádech stála na mostû a dívala se smûrem proti proudu. Pfiedstavovala jsem si, jak
jednoho dne vymûním aktovku za batÛÏek s chlebem namazan˘m taven˘m s˘rem
Fit, plácaãkou od rumu naplnûnou slazen˘m ãern˘m Pigi ãajem a vydám se proti
proudu Hané aÏ k jejímu prameni. Zasnûnû jsem hledûla do nahnûdlé pûny valící
se korytem jako nûm˘ svûdek kfiivdy, kterou lidstvo na fiíãce napáchalo. Pfiedstavovala jsem si, jak se prodírám kfiovinami, vysokou trávou, pfieskakuji nebo se brodím
pfies malé pfiítoky, sv˘mi kroky pla‰ím vodní i zpûvné ptactvo a metr za metrem
ukrajuji vzdálenost k prameni, kter˘ pfiece musí b˘t panensky ãist˘. Pak po mostû
projelo tûÏké auto vrchovatû naloÏené ãerstvû vykopanou cukrovkou, zavonûla vlhká
hlína a bylo po pfiedstavách. Nadhodila jsem si aktovku, sny nechala plavat dál po
proudu a ‰la domÛ.
Ale zpût k pramenÛm. Jmenují se Malá Haná a Velká Haná a oba tyto toky se
stékají severnû od Dûdic v okrese Vy‰kov. Právû tam, spojením tûchto dvou zdrojnic zaãíná tok fieky Hané.
Pojìme tedy proti proudu vody Malé Hané. PÛvodní zámûr projít si celé povodí hezky po sv˘ch vzal léty za své. K putování k pramenÛm byl zvolen jako dopravní prostfiedek osobní automobil. PrÛzkum toku Malé Hané zaãal v Dûdicích.
Tam je nenápadná odboãka na Opatovice. Právû tam se nachází jedno z dÛleÏit˘ch
míst na toku Malé Hané
a to Opatovická pfiehrada. Nachází se asi
4 km za Dûdicemi v malebné krajinû obklopené lesy. Cesta do
Opatovic, z které obãas
uvidíte tok Malé Hané
na jejímÏ dnû je ãist˘
písek a ‰umí jako horsk˘
potok, vás dovede skoro
aÏ k samotnému vodnímu dílu. Asi 300
metrÛ od ní mÛÏete odstavit auto a pak se vydat
pû‰ky.
NádrÏ Opatovice je Haná pod pfiehradou
vodní dílo vytvofiené zatopením asi 70 hektarÛ údolí fiíãky Malá Haná. Byla dokonãené v roce 1972. Má 36m vysokou sypanou hráz, u paty hráze dosahuje

hloubka vody kolem 33
metrÛ, objem zadrÏené
vody je zhruba 10 000 000
m3. Pfiehrad-ní nádrÏ
slouÏí jako zdroj kvalitní
pitné vody pro Vy‰kov,
Buãovice a okolí. V nádrÏi
Ïijí chránûné druhy ÏivoãichÛ, jako jsou ‰keble ãi
raci, které mÛÏete pozorovat i z hráze. Má samozfiejmû i protipovodÀovou
funkci. Na hráz není vstup
zakázán. KdyÏ si vy‰lapete
nûkolik desítek schodÛ, Hráz Opatovické pfiehrady
budete odmûnûni nádhern˘m v˘hledem na vodní plochu lemovanou prstencem
lesÛ. Okolí nádrÏe je chránûno pfied vstupem jako vodárensk˘ zdroj. Ale i samotn˘
pohled z hráze na vodní plochu lemovanou lesy je úÏasn˘ záÏitek.
Pokraãovat pû‰ky dál proti proudu Malé Hané není vÛbec jednoduché. Chapadla vodní nádrÏe Opatovice se klikatí v okolních lesích a pfiístup k bfiehu Malé
Hané není dostupn˘. Pokud byste chtûli ale vidût Malou Hanou v celé své kráse
a ãistotû, dá se mezi obcemi Ruprechtov a Rychtáfiov vyuÏít turisticky znaãen˘ch
cest. Ty Vás zavedou na zajímavá místa jako napfiíklad zbytky zfiíceni hradÛ Kuchlov nebo Stragnov. Nicménû k samotnému prameni Malé Hané, za obec Kulífiov
pod Kojálem se dá opût dojet autem.
Jak je z fotek patrné, v˘prava k pramenu Malé Hané probûhla koncem zimy.
KdyÏ se budete v této oblasti pohybovat v dobû jarního tání, dejte prosím pozor na
fale‰né prameny. Právû k tomu omylu do‰lo pfii mém pátrání. Mezi Kulífiovem, Krásenskem a vysílaãem Kojál jsou na poli vybudovaná melioraãní zafiízení. A z jednoho takového melioraãního zafiízení vytékala voda a tekla dolÛ do Krásenka.
PotÛãek nebyl lemovan˘ Ïádn˘mi stromy, nemûl ani vymleté koryto, ale byl v ten
okamÏik tak pfiesvûdãiv˘, Ïe byl málem zamûnûn za skuteãn˘ pramen Malé Hané.
Ten se ale nachází o pár desítek metrÛ dál.
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Pokus o pfieskok domnûlého pramene

Pochybnosti o pravosti pramene - oprávnûné
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Hledání pramene Velké Hané probûhlo poãátkem srpna, kdy bylo veliké
horko a sucho. Prameni‰tû Velké Hané
se nachází v obci Drahany. Kousek od
prameni‰tû mají v˘bûh konû. Ta majestátnû vyhlíÏející zvífiata ani netu‰í v blízkosti jak v˘znamného toku mají tu ãest
spásat trávu. Není se ãemu divit. Pramen,
v dobû mojí náv‰tûvy ani Ïádn˘m pramenem nebyl. Pokud se tam vypravíte v letních mûsících, najdete louku s vlhkou
pÛdou. V remízku pod loukou pár rozbahnûn˘ch míst, které se snad nûkde ve
vysok˘ch kopfiivách spojují v malou S cílem v˘pravy a vysílaãem Kojál za zády
stuÏku. Ta pak nabírá dal‰í a dal‰í kapky vody aby se u Dûdic spojily se svou men‰í
sestrou Malou Hanou v jeden tok fieky Hané. Prame Velké Hané byl malinko zklamání. Ale moÏná právû proto bude zajímavé podívat se do tûchto míst v jarních
mûsících.
VraÈme se ale od romantick˘ch v˘letÛ k pramenÛm Malé a Velké Hané k na‰emu vodnímu toku protékajícím Vrchoslavicemi. Tato v˘znamná fiíãka byla poprvé
do map zaznamenaná aÏ koncem 18. století kojetínsk˘m rektorem.
Její tok pro‰el za staletí velk˘mi zmûnami. Zmûny si vyÏádaly záplavy, které suÏovaly lidi v povodí. Roku 1817 do‰lo k regulaci od stavu dfievnovského aÏ po Dlouhou Ves. Historicky lze doloÏit, Ïe vody fieky Hané rozdûloval na fieku a náhon také
jez u Kfienovic z roku 1776. Úprava fieky Hané roku 1826 si vynutila i regulaci ml˘nského náhonu a v˘stavbu nového jezu. Podle mûrovské kroniky byl dlouhovesk˘ jez
roku 1838 velkou vodou zniãen a zfiejmû obnoven Stejnû byl znovu zrenovován
v roce 1903. Pfii povodni roku 1953 byl jez silnû naru‰en a roku 1958 úplnû odplaven. Hladina fieky Hané tím klesla asi o metr po celé délce toku od mofiického katastru. Zmûny na toku pfiiná‰el také prÛmysl závisl˘ na vodním zdroji roz‰ifiující se
v povodí toku Hané, ale i drobné stavby na toku. Za v‰echny drobné stavby zmíním
Dlouhovesk˘ ml˘n, kter˘ mûl podle Vodní knihy okresu Pfierov pofiadové ãíslo 23.
Jak známo, Vrchoslavice a Dlouhá Ves patfiily do roku 1960 pod okres Pfierov. A za
v‰echny prÛmyslové stavby zmíním nûmãick˘ cukrovar, kter˘ má vût‰ina obãanÛ
Vrchoslavic je‰tû v Ïivé pamûti. Pfii vzpomínce na nûj opût cítím tu vÛni vlhké hlíny
z projíÏdûjících naloÏen˘ch tatrovek, LIAZek a traktorov˘ch pfiívûsÛ. PrÛvodním
jevem fiepné kampanû nebyla ale jenom vÛnû vlhké hlíny. Historické prameny dochovaly písemnou stíÏnost dlouhoveského mlynáfie adresovanou Janu Rozko‰nému
(*1855 - †1947), spoluzakladateli nûmãického cukrovaru, na páchnoucí vodu v fiece
Hané. U stíÏnosti stopa konãí. Jak na tuto stíÏnost vedení cukrovaru reagovalo uÏ
se mÛÏeme jen dohadovat.
Je‰tû pár slov k ml˘nu. První zmínka o ml˘nu v Dlouhé Vsi je z roku 1353. Tehdy
se jednalo o pansk˘ ml˘n s krãmou, tvrzí a ãtyfimi chalupami, domem hlídaãe rybníka a jedním ãtvrtplánem, tedy vût‰í zemûdûlskou usedlostí. Posledními vlastníky
ml˘na byla rodina Adámkova. Ml˘n vlastnila od roku 1797 a bydlela v nûm aÏ do
roku 1950, tedy cel˘ch sto padesát tfii let.

Mezi ml˘nem a splavem bylo oblíbené v˘letní místo nazvané Zaml˘ní. Dnes
v tûch místech najdeme upraven˘ víceúãelov˘ areál slouÏící nejen sportu, relaxaci,
ale také ke kulturním akcím. PÛvodní Zaml˘ní bylo místem u ml˘nského splavu.
Ten byste dnes uÏ tûÏko na‰li, byl zniãen v roce 1958. Jeho zbytky byly patrné aÏ do
roku 1986 kdy povodí Moravy provedlo regulaci toku Hané.
¤eka dfiíve poskytovala obÏivu desítkám rodin, byla nositelkou Ïivota a lidé si jí
váÏili. Dnes pfii pohledu do jejích vod nám ani nedojde, jak dÛleÏit˘m vodním
tokem v minulosti byla. O to smutnûj‰í je pohled na zákoutí plná odpadkÛ, neudrÏované bfiehy a ‰pinavou obãas i páchnoucí vodu.
Dnes nevinnû vypadající vodní tok si ale vyÏádal nejeden lidsk˘ Ïivot. Z dochovan˘ch pramenÛ mÛÏeme doloÏit Ïe fieka Haná si v katastru na‰í obce vyÏádala
4 lidské Ïivoty. Roku 1909 se za tuhé zimy utopil chlapec ·oustalÛ. Dal‰í lidsk˘ Ïivot
uhasl ve vodû fieky Hané v roce 1948, kdy pfii chlapeck˘ch hrách na lávce u ml˘na
v Dlouhé Vsi spadl do vody a utopil se pûtilet˘ Milan ·rámek. Pfii tání snûhu a ledÛ
v roce 1931 se pod jezem v Dlouhé Vsi nahromadily ledy a zavinily vylití Hané
z bfiehÛ. Pfii uvolÀování ledové bariéry se utopil hasiã Procházka z Dlouhé Vsi.
V roce 1990 spadla do fieky 76 letá obãanka Emílie Dohnalová. Tato ne‰Èastná náhoda se stala na vrchoslavickém bfiehu v místech kanálu tekoucího z cukrovaru.
A blíÏíme se k ústí na‰í Hané. Za Vrchoslavicemi je‰tû fieka obtéká Medovice
a línû se blíÏí ke Kfienovicím. Na katastrální mapû z roku 1776 je u Kfienovic vyznaãen jez. Odtu se fieka dûlí na Starou Hanou, která teãe ke Kojetínu. A men‰ím
tokem plyne tak zvaná Mladá Haná smûrem do Kfienovic, PopÛvek a k Hradicku.
Oba tyto toky se slévají u Bezmûrova a po pár kilometrech se fieka vlévá do fieky
Moravy (193,8 m n.v.). No není to prima tip na v˘let do tûchto míst? Ten já mám
v záloze na nûkter˘ proslunûn˘ podzimní víkend.
Dnes vede v povodí nejen Moravy, ale dnes i Hané spousta cyklotras. AÏ po nûjaké z nich pojedete, zahleìte se do línû plynoucí hladiny a pfiedstavte si kolik kilometrÛ uÏ tato voda splavila, s kolika potoky se musela spojit, kolika obcemi
protekla, neÏ se dostala aÏ sem, k nám do Vrchoslavic. Buìme k ní laskaví, vaÏme
si jí a pfiestoÏe to není Ïádná stfiíbfiitá horská bystfiina vonící pstruhy, pfiesto je na‰e.
A je stále Ïivá. Pfii tro‰e ‰tûstí mÛÏete v jejím okolí pozorovat divoké kachny, rybafiíky a jiné ptactvo, pod hladinou ryby. Krátce pfied uzávûrkou tohoto ãísla Obãasníku jste urãitû, milí ãtenáfii,
zaznamenali Ïe v médiích probûhla
zpráva o hromadném úhynu ryb na
fiece Hané. Nejvíce mrtv˘ch ryb bylo zaznamenáno u nedalek˘ch Nezamyslic.
Pfiedstavitelé rybáfisk˘ch svazÛ, ktefií zasahovali pfii odlovu uhynul˘ch ryb mluví
o kaprech, cejnech, ‰tikách, ale i parmách a dokonce úhofiích. Co je pfiíãinou
této ekologické katastrofy se do uzávûrky
nepodafiilo prokázat. BohuÏel bude trvat Úhofi
mûsíce, urãitû i roky, neÏ se voda zbaví toxick˘ch látek a Ïivot se do ní opût vrátí.
Ale já vûfiím, Ïe se vrátí.
A kde se vzal název na‰í fieky? Neznám˘ autor národopisné mapy Hané z pfie-
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lomu 18. a 19. století nazval ãást toku od Vy‰kova ke Kojetínu „Terra promissa, vulgo
sacra Hanna“, coÏ znamená zemû zaslíbená, neboli Svatá Haná. Vûfiím, Ïe spousta
lidí ji tak stále vnímá, jako na‰i zaslíbenou zemi.
Dûkuji Vám, moji vrchoslav‰tí ãtenáfii, Ïe jsem si díky tomuto ãlánku pro Vás,
mohla splnit svÛj dávn˘ sen, dostat se aÏ k pramenÛm Hané. Vidût je, nabrat do
ruky tu ãistou vodu, pfieskoãit ten úzk˘ potÛãek. V‰ichni jste sice neputovali se
mnou, ale tûch pár chvil pfii ãtení Vám snad na‰i Hanou trochu víc pfiiblíÏilo. Bylo
to moc fajn putování a v‰em, ktefií se po proudu Hané taky vydají, pfieji hodnû hezk˘ch chvil.
Dal‰í velk˘ dík patfií panu fiídícímu Vladimíru Horákovi, dlouholetému kronikáfii
na‰í obce. Bez jeho pramenÛ, bez jeho rad a trpûliv˘ch úprav by ãlánek mûl úplnû
jin˘ charakter. Dûkuji mu touto cestou a vûfiím, Ïe to nebyla spolupráce poslední.
Pfií‰tû nás ãeká závûreãn˘ díl na‰eho seriálu. MÛÏete se tû‰it na povídání o rybníku LopaÈák.
Vodní plochy -ADPA-

Marãi‰ínovi, Martinû Weberové a Adéle za vynikající reprezentaci na‰í obce na
„Mikroregion se baví“
- ZdeÀce Palí‰kové za organizaci divadelních zájezdÛ
- ·tûpánce Svaãinové za koláãky na akci „Mikroregionem na kolech“

- v‰em obãanÛm, ktefií se starají o svoje pfiedzahrádky, zdobí okna kvûtinov˘mi truhlíky, dûlají tematickou v˘zdobu (Velikonoce, Vánoce, podzimní v˘zdoba atd.)
coÏ pfiispívá k velmi pfiíjemnému vzhledu obce a v‰ímají si toho projíÏdûjící lidé
z okolí
- pracovníkÛm ‰koly a ‰kolky za stále aktuální v˘zdobu oken
- v‰em, ktefií vûnovali pouÏité o‰acení Diakonii Broumov

Podzimní výprava za telátky
aneb Napij se mléka, překvapíš játra

Připravujeme
¤íjen

14. 10. Lísteãkoví draci
8. 10. Tvofiové setkání – zdobení svíãek
27. 10. Vrchoslavické stra‰idlení

Listopad

8. 11. Martinské draní, aneb veãer v pefií
25. 11. Tvofiivé setkání - v˘roba adventních vûncÛ

Prosinec

- V‰em, ktefií uklízí a odná‰í exkrementy po sv˘ch psích kamarádech

2. 12. Rozsvûcení stromeãku
… a také peãení cukroví, zpívání u stromeãku,
v˘roba vánoãních dekorací, vánoce pro zvífiátka,
koledy a koncert v kostele

O prosincov˘ch akcích budete informování v pfií‰tím vydání obãasníku a o v‰ech
ostatních akcích na v˘vûskách, v rozhlase, emailem ãi webov˘ch stránkách obce.

Skoro tfii desítky místních i pfiespolních (nûkdy i pfieslesních), mal˘ch i velk˘ch,
holek i klukÛ se se‰lo v nedûli 16. 9. 2012 u obecního úfiadu ve Vchoslavicích, aby
se vydali na procházku na farmu ZOD Agrispol Mofiice. Cestou se pfiidávali dal‰í
úãastníci aÏ nás finálnû na farmû bylo ‰est
desítek. Na farmû nás uvítal Ing. Roman
Palát, alias strejda Roman aktuálnû prohibiãním sloganem: „Napij se mléka, pfiekvap svoje játra!“.
Tradiãní v˘klad o telátkách, krávách,
jejich kaÏdodenním Ïivotû, jídelníãku,
zvycích atd oÏivila soutûÏ v plnûní kbelíku
vodou, povídání o koãkách a koÈatech a
taky ochutnávka ãerstvého mléka a ãerstv˘ch ofiechÛ. Dûti za svoji pozornost pfii
v˘kladu a za vyplnûní znalostního kvízu o

Tyto krátké řádky jsou poděkováním - panu Stanislavu Kroupovi za péãi o hodinov˘ stroj v kostelní vûÏi
- paní Wacykové a v‰em ostatním, ktefií se pravidelnû a peãlivû po cel˘ rok starají
o kvûtinov˘ truhlík na uvítací ceduli pfii vjezdu do Dlouhé Vsi a do Vrchoslavice
a kvûtinové záhony v obci
- Panu Josefu Glozovi za pomoc pfii opravû pfieãerpávaãky
- panu Josefu Vozihnojovi a Franti‰ku Králíkovi za technickou pomoc pfii údrÏbû
techniky
- Kubovi Zahradníkovi, Luká‰i Miãkovi, Monice a Zdenkovi Petrov˘m, Honzovi
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mléku a kravách dostaly taky jogurt a sladkosti. Po obãerstvení jsme si spoleãnû zazpívali osvûdãené písnû „KdyÏ jsem já slouÏil…“ nebo „Krávy, krávy…“ ale taky jsme
mûli moÏnost vyslechnout skladby z pera Ing. Paláta. Nûkteré jedince zpûv za doprovodu kytary dokonce strhnul k tanci.
Pfied rozlouãením jsme se v‰ichni spoleãnû zváÏili na mostní váze. VáÏen˘m prÛmûrem se zjistilo, Ïe prÛmûrná hmotnost jednoho úãastníka exkurze je 50kg. CoÏ
je docela lichotiv˘ v˘sledek ☺. Kolik kg se naváÏilo skuteãnû, to víme my, ktefií jsme
tam byli. Uvidíme, kolik kilo ãisté váhy se sejde na pfií‰tí v˘pravû za telátky a nejen
za nimi.

zálibu zdûdil i jeho syn Jifií Horák. Ten koníãek ve fotografování roz‰ífiil z papírov˘ch fotografií i na pohyblivé obrázky. Díky nûmu má obec ve svém archivu zachycenou spoustu vefiejn˘ch akcí na video nosiãích. Tím ale rodinná tradice nekonãí.
Vnuãka pana Horáka, Martina Fialková rozená Horáková, dokázala zhmotnit krásnou my‰lenku a pfiipravit podklady pro v˘stavu „Jak ‰el ãas pfies Vrchoslavice“. Jak
se jí to povedlo, o tom se pfiijìte pfiesvûdãit sami.

Výstava fotografií obce
Jak vypadal kostel bez hodin? Jak se jezdilo po silnici z koãiãích hlav? Jak vypadalo hfii‰tû bez tribuny?
Pargan bez bytovky? Hospoda pfied padesáti lety?
Îe si na to pamatujete?
Îe ne? Îe pfiece na Parganû stojí rodinné domy
od jakÏiva? A Ïe kostelní
hodiny odmûfiují Vrchoslavsk˘ ãas od nepamûti?
Tak to bude nejlep‰í pfiijít se podívat na v˘stavu
fotografií, kterou chystá
Obec Vrchoslavice.
Po v˘stavû obrazÛ
pana Vladimíra Horáka
(*1920), na‰eho váÏeného a nejstar‰ího obãana, b˘valého fiídícího
uãitele a dlouholetého
kronikáfie, hlavnû po
jejím velmi pfiíznivém
ohlasu z fiad obãanÛ,
jsme se rozhodli vyuÏít
i jeho zlatého fondu fotografií. Fotografuje od
dûtsk˘ch let, kdy mu tatínek dovolil koupit si fotoaparát, kter˘ byl vÛbec
prvním fotoaparátem ve
Vrchoslavicích.
Tehdy
zaãal na snímky zachycovat Ïivot v na‰í obci. Tuto
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Česká spořitelna a.s.
âeská spofiitelna, a.s. oznamuje obãanÛm, Ïe od 1. fiíjna 2012 roz‰ifiuje otevírací
dobu na pracovi‰ti v Nûmãicích nad Hanou.
Tímto chce âeské spofiitelna zkvalitnit obsluhu sv˘ch klientÛ a souãasnû i zv˘‰it dostupnost sv˘ch sluÏeb na poboãkách âeské spofiitelny.
Nová otevírací doba:
Po 9,00 – 12,30
13,30 – 17,00
Út 9,00 – 12,30
13,30 – 16,00
St
9,00 – 12,30
13,30 – 17,00
ât 9,00 – 12,30
Pá 9,00 – 12,30
13,30 – 16,00
Ve ãtvrtek odpoledne, kdy bude poboãka uzavfiena, mohou klienti vyuÏít sluÏeb nejbliÏ‰í poboãky v Kojetínû.
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