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Jelikož zpravodaj vychází v předvánočním čase,
dovolte mi, abych Vám všem v úvodu popřál:
„Krásný adventní čas, klidné a spokojené svátky v
kruhu Vašich nejbližších, také pevné zdraví, veselou mysl
a spokojenost v soukromém, ale také v profesním životě,
po celý rok 2015“.
Jistě si v této adventní době také najdeme chvilku
na tichou vzpomínku na naše zesnulé spoluobčany.
A naopak samozřejmě vítám mezi námi nové
občánky Vlasatic. Všichni prožíváme velkou radost z
jejich narození a Vám rodiče přeji, ať rostou do krásy, k
Vaší radosti a jsou zdraví.
Všichni cítíme jisté rozpaky nad volbami, které na
podzim proběhly. Chtěl bych poděkovat všem, kteří mě ve
volbách podpořili, a věřím, že i když jsem ze zastupitelů
dostal hlasů nejméně, budu pro obec přínosem. Slibuji
Vám, že funkci budu vykonávat svědomitě a v zájmu
občanů a jedním dechem Vás prosím „a není k tomu lepší
příležitost, než adventní čas“. Zapomeňme na sváry a
věnujme tuto energii k stmelování našich vztahů. Jsem si
jistý, že cíl máme společný a to je zvelebení obce. Dále
Vás prosím, navštěvujte mě, mluvte se mnou, budu Vám
vděčný za každý názor i ten kritický. A věřím, že se nám
podaří touto otevřenou komunikací spoustu věcí vyřešit.
Budeme Vám dávat veškeré informace, které zveřejnit
můžeme, abychom předešli nesprávným výkladům.
Dále Vás prosím o zapojení se do diskuzí na
zasedání zastupitelstva např. na otázku školství, kterou
budeme na nejbližším zasedání probírat. Jako host
vystoupí naše paní ředitelka. Věřím, že touto komunikací
přispějeme k lepšímu povědomí o naší škole.
Aktuálně nás čeká pokračování výsadby
biokoridorů, rekonstrukce školky, dostavba hasičky a
zahájení prací na plánované splaškové kanalizaci. Toto je
jistě nejvíc nákladná a náročná akce pro budoucí roky
obce. Chtěl bych jí věnovat velkou část svého času. Více
informací o těchto projektech najdete uvnitř zpravodaje.
Na závěr bych chtěl ještě poděkovat Všem, kteří
mi pomáhají.
Ještě jednou Vám přeji krásné prožití vánočních
svátků a šťastný Nový rok.
Pavel Procházka, starosta obce
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Veřejné zasedání zastupitelstva
28.8.2014
Přítomni: ing. Pekař,
I.Malík, ing.Geršiová,
K.Valenta,
Omluveni:D.Waisová,
Z.Hroudný, P.Veselý

1. Zahájení a jmenování zapisovatele
zápisu (Hana Řezáčová ) a ověřovatelů zápisu:
(Ing. Jana Geršiová a Karel Valenta ).
2.Schválení programu zastupitelstva –
schváleno jednohlasně.
3.
Pan
starosta
přednesl
návrh
rozpočtového
opatření
č.
3,
seznámil
zastupitelstvo obce (dále jen ZO ) se žádostí
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vlasatice o
posílení rozpočtu – položku oprava a údržba o
380.000, Kč potřebných na vybudování
nájezdové a výtahové plošiny pro vozíčkáře,
umístěného ve speciální třídě. Jedná se o dokrytí
rozpočtu příspěvkové organizace, ostatní
náklady budou čerpány z investičního fondu 
schváleno jednohlasně.
4. Pan starosta přednesl návrh na zrušení
obecně závazné vyhlášky ( dále jen OZV ) č.
1/2014 vydáním OZV č. 2/2014. Dle metodiky
ministerstva vnitra nemůže zákaz prodeje být
vydán formou OZV, ale nařízením obce. Proto
starosta navrhuje ZO zrušit tuto OZV č. 1/2014
vydáním OZV č. 2/2014 
schváleno
jednohlasně. Pan starosta dále seznámil ZO s
návrhem nařízení obce č. 3/2014 o zákazu
podomního prodeje na území obce Vlasatice 
schváleno jednohlasně.
5. Pan starosta přednesl návrh smlouvy o
dílo na projektovou činnost při výstavbě
kanalizace a ČOV s firmou RATIFICO s.r.o.

Praha, Na Zátorce 339/10 – neschváleno  3 pro,
Ing. Geršiová se zdržela hlasování.
6. Žádosti občanů:
 Žádost paní Králové Naděždy o prodej
pozemku p. č. 8397/2 a pozemku p. č. 8399 
schváleno jednohlasně.

Veřejné zasedání zastupitelstva
30.9.2014
Přítomni:
ing.
Pekař,I.Malík,
K.Valenta, Z.Hroudný, P.Veselý,
Omluveni: ing.Geršiová

D.Waisová,

1. Zahájení a jmenování zapisovatele
zápisu (Hana Řezáčová ) a ověřovatelů zápisu:
(Petr Veselý a Zbyněk Hroudný ).
2.Schválení programu zastupitelstva –
schváleno jednohlasně.
3. Pan starosta přednesl návrh smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na JSDH
Vlasatice ve výši 80.000, Kč na požární
techniku, a věcné prostředky – schváleno
jednohlasně.
4. Pan starosta přednesl návrh dohody o
změně hranic k. ú. Vlasatice a Nové Vsi –
schváleno jednohlasně.
5. Pan starosta přednesl návrh smlouvy o
dílo na projektovou činnost při výstavbě
kanalizace a ČOV s firmou RATIFICO s.r.o.
Praha, Na Zátorce 339/10 – schváleno
jednohlasně.
6.Žádosti občanů:
 Kovačičová Marta  žádost o prodej pozemku p.
č. 2400/3 – schváleno jednohlasně.
 Paradi Evžen  žádost o prodej pozemku p. č.
5140/115 a pozemku p. č. 5140/116 – schváleno
jednohlasně.
 Outulný Marek – žádost o prodej pozemku p.
č. 8397/3, p. č. 8394 a parcely st. 595 –
schváleno jednohlasně.

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014
zdroj: volby.cz

Kandidátní listina
číslo název
1
Občanská demokratická strana
2
Komunistická str.Čech a Moravy
3
SNK Vlasatice 2014
4
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Hlasy
abs.
262
470
879
776

Voliči
v seznamu
699

volební
účast v %
54,94
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vydané
obálky
384
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v%
10,98
19,69
36,82
32,51

Počet
mandátů
1
1
3
2
platné
hlasy
2 387
číslo 3/14,prosinec 2014

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014
 ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ DLE VÝSLEDKU VOLEB
Kandidátní listina
Občanská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
SNK Vlasatice 2014
SNK Vlasatice 2014
SNK Vlasatice 2014
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Kandidát
Procházka Pavel
Valenta Karel
Hubáček Petr Ing. Ph.D.
Šulc Libor
Lakatoš Josef
Malík Ivan
Pekař Pavel Ing. et Ing.

Veřejné zasedání zastupitelstva
7.11.2014
Přítomni : Ing. Pavel Pekař, Ivan Malík, Karel
Valenta, Ing. Petr Hubáček, Josef Lakatoš, Pavel
Procházka, Libor Šulc
1. Zasedání ZO zahájil Ing. Pavel Pekař
jako dosavadní starosta obce. Schválení
programu
zastupitelstva
–
schváleno
jednohlasně.
2. Ing. Pavel Pekař vyzval členy ZO ke
složení slibu, 5 členů ZO složilo slib a ujali se
svých mandátů. P. Ivan Malík slib nesložil, Ing.
Pavel Pekař složil slib s výhradou a složil svůj
mandát. Tímto panu Malíkovi a panu Pekařovi
mandát zanikl a zastupitelstvo obce nadále
pokračovalo v ustavujícím zasedání v 5 členech.
Následně p. Malík a p. Ing. Pekař zasedání
opustili. Slova se ujal p. Procházka.
3. Jmenování zapisovatele zápisu (Hana
Řezáčová ) a ověřovatelů zápisu: (Ing. Petr
Hubáček a Josef Lakatoš ) – schváleno – 4 pro,
hlasování se zdržel Karel Valenta.
4. Pavel Procházka vyzval ZO k volbě
starosty a místostarosty obce, toto hlasovaní
bylo veřejné.
Volba starosty obce – Karel Valenta navrhl Ing.
Petra Hubáčka –
Libor Šulc navrhl Pavla
Procházku
Hlasování probíhá od posledního navrženého,
čímž byl Pavel Procházka.
pro Pavla Procházku 4 hlasy, proti Valenta
Vedení ustavujícího ZO se ujal nově zvolený
starosta p. Pavel Procházka
Volba místostarosty obce – Pavel Procházka
navrhl na místostarostu Ing. Petra Hubáčka –
schváleno jednohlasně.
5. Pan starosta vyzval ZO k volbě
předsedy finančního a kontrolního výboru.
Předseda finančního výboru – navržen Libor Šulc
– schváleno – 4 pro, proti Karel Valenta.
Předseda kontrolního výboru – navržen p. Karel
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Hlasy
75
145
241
175
162
181
166

Valenta – odmítá, dále navržen – Josef Lakatoš
– schváleno jednohlasně.
Členy jednotlivých komisí zvolí ZO na
následujícím zasedání zastupitelstva obce.
6. Pan starosta přednesl návrh ponechat
odměny pro zastupitele ve stejné výši jako v
minulém volebním období – schváleno
jednohlasně.

Veřejné zasedání zastupitelstva
28.11.2014
Přítomni : Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček
Ph. D., Karel Valenta, Libor Šulc, Josef Lakatoš
1.Zahájení a jmenování zapisovatele
zápisu (Hana Řezáčová ) a ověřovatelů zápisu:
(Josef Lakatoš a Libor Šulc ) – schváleno
jednohlasně.
2. Slib členů zastupitelstva obce –
náhradníků:
 p.Fuksa Zdeněk, p.Feichtinger Josef, p.Koubek
Jan, p.Špaček Pavel – podali rezignaci na funkci
náhradníka člena ZO, p.Veselý Petr – zatím
mandát zůstává, nevyjádřil se.
3. Pan starosta přednesl návrh pravidel
rozpočtového provizoria obce pro rok 2015 do
doby schválení řádného rozpočtu obce na rok
2015. Po schválení rozpočtu na rok 2015 se
příjmy a výdaje rozpočtového provizoria stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení –
schváleno jednohlasně.
4. Pan starosta přednesl návrh provádění
rozpočtových opatření starostou obce –
neschváleno – pro Pavel Procházka, 4 proti
Z důvodů neschválení pověření starosty obce k
provádění rozpočtových opatření přednesl pan
starosta ZO návrh rozpočtového opatření č. 5 –
schváleno jednohlasně.
5. Určení členů kontrolního výboru: Petr
Skalák, Radim Kolář – schváleno jednohlasně.
Určení členů finančního výboru: Jiří Studeník,
Václav Konečný – schváleno jednohlasně.
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Určení členů inventarizační komise: Karel
Valenta, Pavel Procházka, Dana Waisová –
schváleno jednohlasně. Určení členů školní rady:
Pavel Procházka, Ing.Petr Hubáček Ph.D. –
schváleno jednohlasně.
6. Pan starosta přednesl návrh smlouvy o
dílo s firmou HRekultivace, a.s., Černovice 226,
Chomutov v rámci veřejné zakázky „Založení a
obnova biocenter a prvků ÚSES v k. ú.
Vlasatice„. Jedná se o vítěznou firmu z
výběrového řízení na dodávku a realizaci akce –
schváleno jednohlasně.
Pan starosta dále přednesl návrh smlouvy
o dílo s firmou Biosférická rezervace Dolní
Morava, obecně prospěšná společnost, Zámecké
náměstí 69, Lednice v rámci veřejné zakázky „
Založení a obnova biocenter a prvků ÚSES v k.
ú. Vlasatice „. Jedná se o smlouvu na provádění
technického dozoru nad realizací projektu –
schváleno jednohlasně.
7. Pan starosta přednesl návrh na
vypovězení veřejnoprávní smlouvy s městysem
Drnholec na zabezpečení požární ochrany. Toto
je již zajištěno vlastní jednotkou obce –
schváleno jednohlasně.
8. Pan starosta přednesl žádost o

příspěvek z rozpočtu obce na dokrytí prostředků
na provedené opravy na kostele sv. Jana
Křtitele. Návrh na poskytnutí příspěvku ve výši
37.000, Kč. – neschváleno, nerozhodně –pro byl
P. Procházka, K. Valenta, proti byl Ing. P.
Hubáček, L. Šulc, zdržel se J. Lakatoš.
Návrh na poskytnutí příspěvku ve výši
25.000, Kč – schváleno – 4 pro, zdržel se K.
Valenta
9. Pan starosta přednesl návrh na dar od
firmy GRANERO Vlasatice, s.r.o., Vlasatice 1.
Společnost by chtěla darovat občanům chatku,
která stojí u rybníčků ve Vlasaticích. Zamýšlený
dar by byl v hodnotě 196.020, Kč. –
neschváleno – pro byl P. Procházka, proti byl
Ing. P. Hubáček, L. Šulc, zdržel se J. Lakatoš, K.
Valenta
10. Pan starosta přednesl žádost PO ZŠ a
MŠ Vlasatice o přesun prostředků ve výši
380.000, Kč do investičního fondu. Jedná se o
částku na vybudování nájezdové plošiny u ZŠ
Vlasatice – schváleno jednohlasně.
11. Žádosti občanů:
 Žádost pana Roláka na možnost kácet drobné
keře podél polní cesty u hřiště – schváleno
jednohlasně.

SOLIDNOST A NEBO FRAŠKA
Dne 7. listopadu se uskutečnilo veřejné zasedání nového zastupitelstva za poměrně vysoké úšasti
občanů. Toto zasedání však k velkému údivu občanů přineslo řadu překvapení. Nejprve se vzdali dva členové
se sdružení Starostové a nezávislí svých mandátů. Po jejich odchodu však nebylo o překvapení nouze, když
poprvé zvolení zasupitelé oznámili, že neznají problematiku obce,protože se v obci nepodíleli na žádné
činnosti.
Po zvolení funkcionářů došlo prakticky k šoku, když bylo oznámeno, že noví funkcionáři nemají žádný
plán rozvoje obce a na dotaz z řad občanů nebyli schopni odpovědět, zda budou další akce vůbec pokračovat.
Následná omluva občanům za neznalost problematiky obce podtrhla jen trapnost tohoto jednání Občané si na
další informace k rozvoji obce musí počkat, jak dlouho se však neví.
Bylo by velmi vhodné, kdyby naši občané konečně vzali rozum do hrsti a do těchto orgánů volili
zástupce z řad těch, kteří v obci pracují jak v komisích nebo v různých organisacích a měli tak přehled o dění
v obci, aby k podobným situacím jak bylo uvedeno již nedocházelo, poněvadž to působí jako výsměch
občanům.
I naše obec si zaslouží, aby byla vedena občany, ktwří znají problematiku a budou jednat sprovedlivě
se všemi občany na základě zákonných a společenských norem.
účastník zasedání, (přepsal a do zpravodaje zaslal F.K.)

Užitečné kontakty a provozní doby
Obecní úřad Vlasatice
tel.519 425 225
nová tel. linka: 734152952
úřední hodiny:
pondělí, středa
717 hod.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice

Pošta Vlasatice
tel. +420 519 425 220
pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
8:00 – 9:00,13:00 – 15:00
středa 8:00 – 9:00,14:00 – 17:00
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Knihovna
provozní doba
pátek 15:30 – 17:30
Důležitá telefonní čísla
Policie 158, Hasiči 150
Záchranná služba 155, IZS 112
číslo 3/14,prosinec 2014

Když se chce, tak to jde.
Táto slova bývala a
dnes jsou vyslovována.
Máme smutek na tváři,
když se něco nedaří.
Réknuli je to povinnost
musí se splnit,
bylo řečí dost.
Je to zkušenost taková,
Že lidskou vůli nic nezdolá.

O SÍLE A VŮLI

Odvahu na podporu vůle
nenajdeš všude.
Pohodlí je svůdné,
řekneš si vždyt
bez toho lze žít všude
Ale jsou i problémy,
které musí být řešeny.
Není čas váhat
potom budem strádat.
Autor

J.J.

J u b i l ea
Svoje jubilea oslavili:
V srpnu

75. narozeniny paní Lakatošová Hana
V září

85. narozeniny pan Novotný Karel
V listopadu

70. narozeniny pan Rouča Karel
V prosinci

70. narozeniny pan Dufek Josef
Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

Noví občánci:
V červenci jsme přivítali:
Apolenku Magalovou a Zuzanku Dreslerovou
V srpnu jsme přivítali:
Toníčka Studeníka a Sofinku Gašperákovou
V říjnu jsme přivítali:
Martínka Kárného, Vojtíška Dvořáka a Vendelínka Sudeka
V listopadu jsme přivítali:

Vašíka Cahu
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárku.
Blahopřejeme rodičům

Navždy nás opustili
v září

pan Křipač Jan
v říjnu

pan Juráček Bohumil
v listopadu

paní Kovaříková Alena
v prosinci

pan Skalák Václav
Kdo v srdcích žije, neumírá...
Omlouváme se občanům, pokud v této rubrice nejsou uvedeny některé údaje. Mohou být vydány až po oficiální zprávě z matriky.
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K VOLBÁM
Na podzim jsme měli volby do zastupitelstva, kam se dostali Ing.
Petr Hubáček Ph.D., Libor Šulc, Ivan Malík, ing. Pavel Pekař, Josef
Lakatoš, Karel Valenta, Pavel Procházka. I když z pozice posledního
místa v zastupitelstvu, jsem po schůzce s vítěznou stranou přijal nabídku
kandidovat na starostu. Pro upřesnění tyto volby byly volby do
zastupitelstva a dle zákona o obcích 128/2000 sb. a § 103 se uvádí, že starostu i místostarostu volí
zastupitelstvo.
Ustanovující zasedání rozhodně nebylo důstojné pro zasedání vedení obce. Za to se
omlouvám a slibuji, že jako předseda těchto schůzí nedopustím, aby se vícekrát vedla schůze
urážlivou formou. Vás prosím, choďte na zasedání a formou dialogu budeme řešit problémy i radosti
naší obce. Při tomto zasedání bývalý starosta p.Ing. Pavel Pekař složil slib s výhradou a p. Ivan
Malík nesložil slib a odešli ze zasedání, tudíž jim zanikl mandát. Proto se novými zastupiteli stali
p.Zdeněk Fuksa a Josef Feichtinger. Pan Fuksa podal rezignaci na post náhradníka dne 24.11.2014
a pan Feichtinger podal rezignaci na post náhradníka dne 26.11.2014. Další v pořadí, dle výsledků
voleb, se z pozice náhradníků stali členy zastupitelstva pan Jan Koubek a pan Pavel Špaček, kteří
dne 28.11.2014 podali také rezignaci na post náhradníků. Jako poslední z kandidátní listiny se
členem zastupitelstva stal pan Petr Veselý, ale i pan Veselý podal rezignaci na post náhradníka a to
dne 10.12.2014. Všichni kandidáti na kandidátní listině „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ podali
rezignaci a z tohoto důvodu budou dle zákona o obcích 128/2000 sb. dvě místa zastupitelů uvolněná,
až do dalších řádných voleb. K tomuto můžu pouze konstatovat, že mě velice mrzí postoj této strany.
Pavel Procházka, starosta obce

KANALIZACE
Jak jsem v úvodu napsal toto je jistě nejvíc nákladná a
náročná akce pro budoucí roky obce. Chtěl bych jí věnovat
velkou část svého času. Zatím jsme si nechali provést
nezávaznou analýzu realizace splaškové kanalizace ve
variantách
 samostatná kanalizace s vlastní ČOV
(čerpačka odpadních vod)
 nebo kanalizace s využitím ČOVky v Nové Vsi.
Analýzou těchto variant jsme došli k závěru že pro nás bude
první varianta (kanalizace s vlastní ČOV) výhodnější. I když oba projekty jsou cenově srovnatelné,
byl by problém spíše v dlouhém procesu k schválení změny v Územním plánu Kraje a také se
změnou Územního plánu obce.
Dalším naším krokem je zjistit do jaké míry lze použít projekt, který byl již zhotoven. Jedná se
o DSO Zapálaví. „což je svazek obcí, jehož jsme spolu s Troskotovicemi a Litobratřicemi členem
DSO Zapálaví si nechal vyhotovit projekt na odkanalizování všech tří obcí. Snažíme se o rozpuštění
tohoto svazku, jelikož obec Troskotovice neuhradila za tento projekt svůj třetinový podíl. Její dluh
vůči svazku činí 707 846 Kč. Dál se budeme o tento problém zajímat a řešit jak z tohoto svazku
vystoupit.“
Nicméně z prvotních analýz je patrné že nějakou část z tohoto projektu použít lze. Dále bych
chtěl podotknout, že než budeme žádat o dotace, musíme mít projektovou dokumentaci hotovou,
spolu s dalšími právními úkony a to bude obec stát nemalé peníze. Z tohoto důvodu Vás také
prosím, abyste odložili žádosti o odkoupení předzahrádek a jiných parcel od obce, alespoň do té
doby, než bude zhotovená projektová dokumentace. Zkomplikovalo by nám to plánované řízení.
Doufám že v dalším zpravodaji již budu moci být konkrétnější. Již nyní ale můžu říct že projekt
kanalizace bude jedna z našich největších priorit.
Pavel Procházka, starosta obce
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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REKONSTRUKCE MŠ VLASATICE
Tento projekt jsme převzali v této fázi.
Abychom mohli čerpat 85% dotaci, která již byla schválená, museli bychom převzít hotovou
stavbu na konci února 2015. Ale při převzetí úřadu dne 10.11.2014 jsme neměli vyhlášené ani
výběrové řízení na stavitele, ani na dozor stavby a to v situaci, kdy tato dotace byla již o jeden rok
odložena. Toto se termínově nedalo zrealizovat.
Podařilo se nám termín převzetí stavby odložit na 30. 6. 2015. Toto je již nejzazší termín o
odložení rekonstrukce. Dále se nám podařilo vyhlásit dvě výběrová řízení. První na zhotovení
rekonstrukce horního patra (tím se zvýší kapacita školky), zateplení budovy a vytvoření parkovacích
míst. Druhé výběrové řízení bylo na dodání herních prvků.
U tohoto projektu bych chtěl podotknout, že celou akci budeme hradit z vlastních zdrojů a
následně nám bude přislíbená dotace (85%) s dvouměsíčním zpožděním uhrazena. To vše je ale za
předpokladu převzetí díla do 30. 6. 2015. A tady vidím největší riziko projektu. Může dojít k různým
průtahům od zahájení stavby a tím nedodržení termínů a zmaření dotací. To znamená, pokud
uvidíme, že stavitel termínově nedokáže stavbu zrealizovat, pravděpodobně zastavíme stavbu, už na
začátku.
Pavel Procházka, starosta obce

VÝSADBA BIOKORIDORŮ
Tuto akci jsme převzali ve fázi schválené stoprocentní dotace ze SFŽP (Státní fond životního
prostředí). Jedná se o výsadbu stromů ve třech lokalitách, a to na proklaté, u rybníčku a u lesa k
Novoveskému rybníku.
Výběrové řízení vyhrála firma HREKULTIVACE za cenu 4 288 320,41 Kč včetně DPH.
Technický dozor stavby nám bude realizovat firma Biosférická rezervace Dolní Morava, obecně
prospěšná společnost za cenu 106 500 Kč bez DPH. I tato částka bude plně hrazena z dotace od
SFŽP. Nicméně žádná z těchto firem neměla s námi podepsanou smlouvu a dle podmínek dotace
jsme potřebovali tyto smlouvy podepsat do konce letošního roku. Také proto jsme svolali zasedání
zastupitelstva již na 28. 11. 2014. A zde jsme obě smlouvy schválili. Určitě by byla škoda, kdybychom
tyto nabízené peníze nevyužili.
Dle smlouvy jsme se dohodli, že dílo bude předáno do 31. 7. 2015 a výsadba bude zahájena
dle klimatických podmínek.
Pavel Procházka, starosta obce

RYBÁŘSKÝ SPOLEK  SHRNUTÍ ROKU 2014
Krátce bych chtěl shrnout rok 2014 pro rybářský spolek. V dubnu
rýbářský spolek nakoupil
ryby pro plánované závody.Na květen byly
naplánovány již tradiční rybářské zavody. I při nepřízni počasí se tyto závody
vydařily. Spokojenost byla na obou strannách. V červnu se upravovalo okolí
rybníčku  zavedení el.produ do rybářských chatek, informační tabule a oprava
jedné z rybářských chatek.
Chtěl bych poděkovat všem členům za spolupráci v roce 2014. Ještě jednou děkuji za věcné a
finanční dary sponzorům do tomboly.
A velké díky patří obci za zprostředkování zavedení elektřiny a finanční výpomoci k fungování
rybářského spolku.
Všem přeji krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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STALO SE NEJEN V OKOLÍ
MarS
zdroj  www.policie.cz

Podruhé už nedojeli
Snadno chtěla v Pohořelicích přijít k
penězům povedená dvojice. Jedenadvacetiletý
mladík a jeho o tři roky mladší kamarádka vyrazili
do tamního sběrného dvora. Na volně přístupný
pozemek se dostali pohodlně. Na místě naložili
na dvoukolák více než metrák starého
odloženého železa a přímo zamířili do nedaleké
sběrny kovů. Tam náklad prodali. Druhá cesta na
stejné místo už byla podezřelá pozornému
oznamovateli, který přivolal policejní hlídku. Ta
zlodějské duo přistihla na místě, jak měla vozík
znovu téměř plný. Přestože dvojice musela druhý
náklad nechat na místě, je stíhána pro krádež.

Navíc propíchl pneumatiku
Hodně naštvaný asi musel být zloděj,
který si vytipoval v Branišovicích zaparkovaný
osobní automobil Audi. Do vozidla se dostal
jednoduše, když poničil okno dveří u řidiče. Z
auta odcizil dioptrické brýle a peněženku s
osobními doklady jedenatřicetiletého majitele. Se
získaným lupem asi nebyl spokojený, proto na
autě propíchl levou zadní pneumatiku. Majiteli tak
způsobil škodu za skoro padesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 2. září 2014

Připravil si cestu
Pohodlnou cestu zpět si musel připravit
zatím neznámý pachatel, který se vydal do
areálu bývalého zemědělského podniku v
Pohořelicích. Zloděj poškodil a odstranil šest
betonových dílců oplocení. Vzniklý otvor mu pak
posloužil k odvezení lupu. V areálu zatím
por. Bohumil Malášek, 25. srpna 2014 neznámý pachatel odcizil z odstavených strojů
pět set litrů nafty a pět autobaterií. Stavební firmě
tak způsobil škodu za nejméně padesát tisíc
korun.
Výmluva na bratra nepomohla
por. Bohumil Malášek, 2. září 2014

Pervitin je asi silnější než mysl
třiadvacetiletého mladíka. Tomu vůbec nevadí, že
pod vlivem drogy v minulosti řídil motorová
vozidla, za což má vyslovený platný zákaz řízení.
V Nové Vsi ho tři hodiny po půlnoci zastavili
ivančičtí policisté, jak řídil osobní automobil
Škoda Felicia. Mladík se ale po pozitivní kontrole
na drogy začal vydávat za svého o tři roky
mladšího bratra. Policisté ale jeho lest odhalili,
což jim potvrdila i následná kontrola v
evidenčním systému obyvatel. Drogově závislý
mladík nyní musí počítat, že jeho roční trest
zákazu řízení motorových vozidel bude
prodloužen. Navíc je podezřelý z maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání.

Vedle peněz vzal i meč a šavli
V průběhu dne se po překonání plotu
dostal na zahradu rodinného domku v Přibicích
zatím neznámý pachatel. Jeho cesta do domu už
byla
pohodlná.
Využil
skutečnosti,
že
osmašedesátiletý majitel nechal nezajištěné
dveře v zadním traktu. Zloděj dům prohledal a
odcizil finanční hotovost v různých měnách.
Hodily se mu i značkové hodinky, šavle, meč a
další cenné věci. Škoda je více než sto tisíc
korun. Především šperky odcizil zloděj, který se
násilím dostal do rodinného domku v
por. Bohumil Malášek, 28. srpna 2014 Radosticích. Po poničení okna a následně i dveří
způsobil pětačtyřicetiletému majiteli škodu za
skoro sto tisíc korun.

Vzal hned devět kol
Horskými koly se rozhodl zásobit zatím
neznámý pachatel. V Pohořelicích se dostal do
cykloprodejny a následně i do skladových
prostor. Na místě odcizil celkem devět bicyklů,
notebook a z příruční pokladny zajímavou
finanční hotovost. Škoda je více než sto šedesát
tisíc korun. Podobný cíl měl možná stejný zloděj,
který řádil v Bedřichovicích. Do garáže
pětadvacetiletého majitele se dostal po násilném
otevření dveří. Na místě pak odcizil dvě horská
kola, která si jejich majitel cení na skoro čtyřicet
tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1. září 2014
ZPRAVODAJ obce Vlasatice

por. Bohumil Malášek, 17. září 2014

Kradl i naftu
S dodržováním zákonů si nedělá žádné
starosti
sedmadvacetiletý
muž
z
Moravskokrumlovska. Ten v minulém týdnu
nezastavil na pokyn hlídky pohořelických
policistů a ujížděl v dodávce Renault do
sousedního Rakouska. Tam byl po společném
zásahu s rakouskými kolegy zadržen. Jen co
řidiče, který má mimo jiné vyslovený platný zákaz
řízení motorových vozidel, v sousedním státu
propustili z vazby, způsobil, tentokrát s osobním
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automobilem Peugeot, v Brně dopravní nehodu.
Při dalším vyšetřování policisté zjistili, že muž v
několika případech v průmyslové zóně v
Pohořelicích odcizil z odstavených kamiónů naftu
za více než třicet tisíc korun. Při poslední jeho
akci jej zaměstnanci, kteří si na něj na místě v
noci počkali, chytili přímo v akci.
por. Bohumil Malášek, 7. října 2014

Do trezoru se dostal pohodlně
Na svou neopatrnost, možná důvěřivost
doplatili zaměstnanci firmy sídlící v budově
obchodního centra v Pohořelicích. Ve volně
přístupné kanceláři nechali v zásuvce pracovního
stolu klíče od trezoru. Drzý zloděj se v průběhu
dne dostal do kanceláře a nalezenými klíči si
pohodlně otevřel trezor, z nějž sebral více než
dvacet tisíc korun v hotovosti. Pak v klidu odešel.

cení na nejméně šest set tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. listopadu 2014

Poruchu na autě neměla
Na dobrodince si zahrála dvojice zatím
neznámých pachatelů, která krátce sledovala po
rychlostní silnici mezi Mikulovem a Brnem osobní
automobil třiačtyřicetileté cizinky. Hodinu po
půlnoci signalizovali řidičce, že má poruchu na
autě. Tato zastavila na odpočívadle poblíž
Pasohlávek. Jeden z mužů jí odlákal ke kontrole
prý poškozeného zadního kola. Druhý pak z
předního sedadla osobního automobilu Opel
odcizil kabelku s osobními doklady, platebními
kartami, mobilními telefony a finanční hotovostí.
Projíždějící cizinka tak přišla o nejméně třicet
tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 12. listopadu 2014

por. Bohumil Malášek, 14. října 2014

Zámek zloději neodolal
Před rodinným domkem v Troskotovicích
nad ránem zaparkovaná dodávka Ford nebyla v
bezpečí. Zatím neznámý pachatel se do ní dostal
násilím, když poškodil zámek zadních dveří a z
vozidla odcizil motorovou pilu, elektrocentrálu,
kalové čerpadlo a potrubní laser. Vedle toho
sebral i devětačtyřicetiletému řidiči ze zásuvky v
palubní desce odloženou peněženku s malou
finanční hotovostí a osobními doklady. Škoda je
skoro sto dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 20. října 2014

Pro kolo šel pohodlně
Patrně dobrou informaci zúročil zatím
neznámý pachatel, který se vydal do Pohořelic
Smolína. Tam se pohodlně dostal na neoplocený
pozemek
rodinného
domku
třiatřicetileté
majitelky. Podařilo se mu bez viditelného
poškození otevřít vrata do garáže, z níž odcizil
horské jízdní kolo. Bicykl prémiové značky si
majitelka cení na nejméně sedmdesát tisíc korun.

Naboural se do účtů
Na neopatrnost, možná důvěřivost, a také
neznalost spoléhal zatím neznámý pachatel,
který se dokázal nabourat hned do dvou účtů
sociální sítě. Při svém počínání pravděpodobně
využil slabého zabezpečení profilu. V jednom
případě oslovil přátele jedenadvacetileté ženy. Ve
druhém
se
přes
profil
vydával
za
devětadvacetiletého muže. Jejich jmény oslovil
přátele z profilu a požadoval po nich zaslání
čtyřiceti korun. K zaslání peněz měli využít
přiložený odkaz, který pachateli prozradil
přístupové údaje ke kontu poškozených. Takto
snadno získal přístup do účtů, z nichž obratem
vybral v jednom případě šestnáct tisíc korun, v
druhém pak pět tisíc. Policisté po pachateli
pátrají.
por. Bohumil Malášek, 17. prosince 2014

por. Bohumil Malášek, 23. října 2014

Potřeboval traktorbagr
Poměrně jednoduše přišel v Pohořelicích k
vyhlédnutému lupu zatím neznámý pachatel. Do
areálu tamní firmy se dostal, když násilím
překonal zámky na vstupní bráně. Ani pak už
neměl pozici nijak složitou. Vcelku snadno se
dostal po odstranění jednoduchého jištění do
skladu a z něj odcizil traktorbagr. Firma si stroj
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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N E O B Y Č E J N É U Ž I T Í O B Y Č E J N Ý C H V Ě C Í  pokračování
V řadě našich domácností se v součastné době vyrábí káva překapávaním přes F i l t r y. Tyto
lze rovněž využít i k jiným účelům.Například lze s nimi zakrýt potraviny v mikrovlnné troubě, pokud
tam něco vaříte nebo pečete. Zakrytím příslušné misky zabráníte různým cákancům. Kousky korku
Vám nemusí pokazit chut´ z dobrého vína, když se láhev podaří otevřít jen za cenu rozdrcené zátky.
V tom případě stačí víno přecedit přes filtr do překapávače. Jestliže olej po fritování schováváme na
další použití, dejte do cedníku filtr a olej přes něj přecedte.Filtr zachytí drobné kousky a nečistoty.
Aby dětem neukapávaly nanuky je vhodné je podávat s filtrem korntovétého tvaru, ten zachytí
padající kapky Není tak zamazáno dítě, ani koberec.Nebo do kávového filtru dejte jedlou sodu, filtr
nahoře zatočte a máte výborný osvěžovač vzduchu. Udělejte si jich více a dávejte je všude tam, kde
vzduch potřebuje osvěžit. Pokud Vám při zalévání odtéká hlína z květináče,dejte na dno květináče a
bude Vám pak odtékat jen čistá voda. Filtr do odkapávače se také hodí lépe na čištění brýlí lépe než
papírový kapesník. Kvalitní filtry totiž nejsou vyráběny z recyklovaného papíru a proto nezanechavají
chloupky a proto se obzvlášť´hodí na čištění brýlí, zrcadel,televizních a počítačových obrazovek.
Jedním z dobrých pomocníků v domácnosti je F r a n c o v k a . Mimo zdravotní využití ji
můžete využít k vyčištění chromované armatury v koupelně. Trochu francovky nalejte přímo z
lahvičky na měkký savý hadřík a na baterii. Po umytí armatury povrch nemusíte oplachovat, alkohol
se vypaří. Povrch se pak bude pěkně lesknout a navíc zničíte choroboplodné zárodky. Pokud si
myslíte, že Váš telefon vypadá poněkud zašle, tak použijte francovku.Špína zmizí a navíc telefon
desinfikujete.Zamrzají Vám v zimě okna? Umyjte je roztokem z půl šálku francovky a jeednoho litru
vody, okna Vám pak nezamrznou. Jestli máte v zimě zamrzlá okna i na autě a musíte je pracně
škrabat, pak si dejte do rozprašovače francovku a nastříkejte ji na okna. Vzápětí námrazu velmi
snadno setřete. Není nad troškou alkoholu.Potřebujete přiložit led na bolavé místo, jenže zmrzlý
sáček s vodou z vodovodu se nepřízpůjuje tomu, co by jsme potřebovali. Smíchejte proto francovku s
vodou v poměru 1ku 3 a roztok nalejte do uzaviratelnoho sáčku dejte zmrazit. Vytvoří se Vám pak
ledová tříšt´, která se přizpůsobí příslušnému místu. A pokud se Vám nebo někomu z rodiny přisálo
klíště,tak na něj nejprve kápnětě francovku a pak teprve vytočte. Klíště pak půjde lehčeji ven.
Postižené místo znovu desinfikujte francovkou.
...pokračování příště
F. K.

NADACE ECO TEXTIL
Dobrý den,
chci se s vámi podělit o krásný zážitek, kterého jsem měla tu čest být přímým účastníkem.
Nadace ECO TEXTIL darovala dnes, prostřednictvím pana Mojmíra Sysla, jednomu z našich
spoluobčanů nové tříkolové kolo pro postižené. Obdarovaný pan Bohumil Kreml byl doslova a do
písmene dojatý. Vzhledem k jeho zdravotním problémům se pro něj pohyb po okolí bez takového
pomocníka stal pomalu a jistě nemožný... tímto si dovoluji vyslovit

VELKÉ DĚKUJI NADACI ECO TEXTIL
Zde si můžete prohlédnout fotografie ze zmiňovaného předání:
http://obecvlasatice.rajce.idnes.cz/2014_08_13_DAR_NADACE_ECO_TEXTIL_DEKUJEME/
Zároveň si vás dovoluji požádat o spolupráci. Pokud máte ve svém okolí človíčka, malého či
velkého, pro kterého by bylo takovéto kolo taktéž opravdu velkým pomocníkem  ozvěte se  mně a
nebo přímo Nadaci ECO TEXTIL: http://nadaceecotextil.cz/
Děkujeme za spolupráci.
S úctou, láskou a vděčností
Markéta Vodáková
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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PŘÍSPĚVEK K ZAMYŠLENÍ
Na ustavujícím zasedání nových orgánů obce zazněla i mimo jiné kritika na pomluvy, které
byly v předvolebním období v obci vedeny.
V této oblasti bychom uspěli i jako výborní učitelé, poněvadž se u nás pomlouvá všechno a
všichni. Nejhorší je, že největší množství pomluv se většinou snese na ty občany, kteří ve svém
volném čase a bez nároků na odměnu něco pro obec dělají. O těch, kteří nedodržují zásady
občanského soužití se většinou mlčí, nebo se o nich mluví příliš potichu takže to neslyší a pak klidně
bez ohledu na ostatní např.vypouštějí fekálie
do dešťové kanalisace, provádějí drobné
krádeže,poškozují veřejný i soukromý majetek,zneužívají výhody na které nemají nárok apod.
Měli bychom konečně jednat jen na základě pravdivých a prověřených zpráv a ne podle
systému j e d n a p a n í p o v í d a l a .
Celá táto situace vzniká jednak mentalitou místních občanů,kteří rádi vidí to špatné jen na
těch druhých a zapomenou se zamyslet, jestli sami nějakou společenskou normu neporušují.Rovněž
komunikace našich orgánů s občany potřebuje doznat značného zlepšení, aby nedocházelo k
různým doměnkám, ze kterých se pak vytváří různé pomluvy. Nejvíce kritizované jsou v poslední
době hlavně různé stavební práce, kde se čerpání finančních prostředků uvádí v celkové částce,což
u mnohých občanů vytváří dojem, že tam může docházet k většímu čerpání. Nahrává tomu i
nečinnost kontrolní a finanční komise, které by měly týto záležitosti hlídat.
Občané však mají možnost se i sami přesvědčit o čerpání finančních prostředků na
příslušném úřadě.
Na závěrt bych chtěl upozornit občany, že za pomluvy může být vedeno přestupkové a ve
vážných případech i trestní stíhání a tak by si každý občan měl dávat pozor na svůj jazýček, aby se
nedostal do nepříjemností. Těm našim občanům, kteří obětují svůj volný čas ve prospěch obce
bychom měli poděkovat, ať jsou to hasiči či jiné složky
Naší povinností by mělo být udělat všechno proto, aby tento nešvar byl z našeho života
odstraněn. Tomu můžeme pomoci jen osobním přikladem.
F.K.

BABSKÉ HODY VE VLASATICÍCH 2014
Druhý ročník vlasatických Babských hodů je úspěšně za námi. Sestava zůstala téměř
původní, jen drobotina se nám více rozrostla. Nacvičovat jsme stejně jako loni začaly začátkem září,
abychom 15. 11. 2014 mohly předvést ten nejlepší výkon a ustály výzvu být zase o krůček lepší než
loni. Když se samotný den H přiblížil, přípravy na něj začaly již ve čtvrtek chystáním věnce, který
nám loni dal nejvíce zabrat. Pátek byl pak celý ve znamení motání krepáků, zdobení sálu,
vyzvedávání krojů (a to není jen tak vyzvednout dvacet dámských krojů a nějaké ty sklepnické a
dětské, je třeba vypravit takřka konvoj), posledního zkoušení a hlavně dobré zábavy a stoupajícího
nadšení, že už je to zase tady.
V sobotu jsme na průvod dědinou vyrážely o něco později, než je zvykem, ale do tmy nám to
vyšlo tak akorát. Počasí nám přálo, muzikant (harmonikář Petr Šarda z Pohořelic) byl rovněž dobře
naladěn a nám to také zpívalo o něco lépe než loni (přece jen už jsme o rok dál). Tentokrát byli doma
i „zámecký pán s paní“, kteří nás při průchodu zámečkem pozvali dovnitř na malé občerstvení. My
jsme jim na oplátku zazpívaly a venku je vzaly i do kola. Líbily jsme se jim tak moc, že se na nás
přišli podívat i na večerní zábavu.
Večer už nás na radnici čekala naše milá Túfaranka ze Šakvic, která opět předvedla svůj um
na vrcholné úrovni. Babská chasa zahájila zábavu tradičním pochodem zakončeným vrtěnou, a
protože jsme na babských hodech, nemohlo následovat nic jiného než dámská volenka. Zábava
utíkala závratnou rychlostí, během níž jsme stihly jen zpívat a tančit, co to dalo, také vyhlásit
kolíčkové sólo, a pak následovalo půlnoční překvapení v podobě jeptišek, které to pak trošku
roztočily, a na ně navazujícíkrátký disko koutek, než se muzikanti navečeřeli, který se podle našich
zdrojů setkal s nadšením, takže máme zaděláno na novou tradici.
Co jsme nestihly zazpívat přes den, dohnaly jsme, když už se kapela rozloučila, a už byl čas
se také rozejít do svých domovů. Na druhý den jsme se sešly, abychom uvedly radnici do původního
stavu, vrátily kroje a sdělily si bezprostřední dojmy. Na ty další spolu s promítáním pořízeného
obrazového materiálu jsme si sjednaly (brzy již tradiční) termín PoHodového setkání o vánočním
čase, kde si jistě budeme říkat: „Už aby bylo 14. 11. 2015…“.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Z Š a MŠ v e V l a s a ti c í c h
Speciální třída
První září 2014 bylo významným dnem pro žáky mířící do nově otevřené speciální třídy v ZŠ
a MŠ Vlasatice.Tomu předcházely nemalé stavební úpravy, jako rozšíření prostoru třídy, zbudování
sociálních zařízení ( dívky, chlapci, vozíčkář), relaxační místnosti. Důležité a finančně náročné bylo
rovněž vybudování venkovního nájezdu, zejména výtahové plošiny pro vozíčkáře. Bezbariérový
přístup v přízemí, kde se třída nachází, je samozřejmostí. Školní nábytek, zařízení, video, DVD,
televize, počítače i učební pomůcky přispěly k příjemnému prostředí pro výuku.
Třídu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – zdravotním – mentálním
postižením. Přešli sem všichni žáci ze ZŠ Pohořelice, Šumická 727. Vyučují se dle školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – příloha lehké mentální postižení. Třídní učitelkou
se stala Jitka Kaňovská, RNDr. , asistenkou pedagoga i učitelkou paní Oksana Hájková, které žáky
doprovází při cestě do i z Vlasatic pro větší pocit bezpečí. Žáci využívají školní družinu i stravování
ve školní jídelně.
Spokojenost žáků a rodičů je tím pravým ukazatelem pro správné rozhodnutí zřídit speciální
třídu.
Kolektiv, žáci i obyvatelé si nás vzali za své. Těšíme se na společné akce, které nás v
nejbližších dnech i měsících čekají.
RNDr. Jitka Kaňovská

Nový školní rok
1. září už se nám opět nenápadně vzdaluje a my začínáme odpočítávat dny nového školního
roku, který přinesl mnoho změn.
Během prázdnin se pracovalo v mateřské i základní škole. Mateřinka má zrekonstruované
sociální zázemí. Byl zvětšen stávající prostor tříd  ze dvou malých místností jsme nechali zbudovat
jednu velikou třídu pro 27 dětí. Vystavěli jsme nové sociální zařízení pro personál.
V budově základní školy byl shon daleko větší. Protože k nám k 1. září přešli žáci ze Základní
školy Pohořelice, Šumická, bylo pro ně nutné do té doby zajistit vhodné prostory. I tady jsme
přistoupili k bourání zdí a udělali jsme větší učebnu. Postavili jsme pro naše nové žáky sociální
zařízení, jedno pro vozíčkáře. A právě pro něho a ještě jednoho žáka, který se těžce pohybuje do
schodů, jsme zbudovali nájezdovou plošinu před budovou školy a ve vestibulu výtahovou plošinu.
Vše se nám podařilo v termínu dokončit. Tímto chci poděkovat stavební firmě SDS Vojkovice a panu
Dušanu Spáčilovi. Jeho perfektně sehraná parta lidí „makala“ neuvěřitelným tempem.
I učitelský sbor naznal změn. Odešla paní učitelka Valášková z mateřské školy a paní učitelka
Bývalcová ze základní školy. Nově nastoupila na zástup za paní učitelku Lucii Flodrovou paní
učitelka Kristýna Vrobelová, třídní učitelka 4. a 5. ročníku. Novou posilou je i paní učitelka Iva
Egertová, která učí anglický jazyk. Do speciální třídy přišla paní učitelka Jitka Kaňovská, třídní
učitelka a Oksana Hájková, asistentka pedagoga a učitelka. Změn byla kopa.
Tento školní rok jsme pro žáky 8. a 9. ročníku opět vyhlásili motivační program „za
vyznamenání odměnu“. Takže držíme pěsti. Máme naplánovanou spoustu akcí v rámci
environmentální výchovy, preventivních programů, exkurzí apod. Chceme se zapojit do nových
projektů, vyhlašovaných soutěží.
Je toho ještě hodně, co nás čeká, vždyť školní rok teprve začal. Přeji všem dětem v mateřské
škole hodně pěkných zážitků a žákům ve škole co nejlepší studijní výsledky. Kolegyním pevné nervy,
dobré nápady a optimismu na rozdávání. Vám rodičům spokojené děti. Vždyť Vaše děti jsou zároveň
našimi dětmi. Proto věřím, že pro ně chceme všichni jen to nejlepší.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

Seznamovací táboráček – s rodiči
V úterý 16. září 2014 jsme se sešli s rodiči a dětmi na zahradě MŠ u táboráčku. Přivítali jsme
nové děti a předali jsme jim trička na památku. Na ohýnku jsme si opekli špekáčky a potom už se děti
rozběhly po zahradě a společně si hrály. Dospělí si zatím povídali u ohně. Počasí nám přálo a tak se
nám náš první společný táboráček vydařil.
Pláteníková Pavla – učitelka MŠ
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Exkurze do palírny v Troskotovicích
Ve středu 17. září žáci 8. a 9. ročníku v rámci výuky chemie navštívili palírnu v Troskotovicích.
Paní Ondrůšková z palírny je seznámila s destilační kolonou. Viděli ukázku napouštění mače
do zásobníku, zahřívání a destilace. Nejvíce je zaujala ukázka měření alkoholu ve vzorku slivovice a
přepočet na stupně alkoholu.
Dále se dozvěděli o historii a vzniku palírny, těžkých začátcích v podnikání a přísných
kontrolách evidence palírny. A čeho litovali? Že jim ještě není 18 let a ochutnávka tak odpadá.
Ing. Miluše Pokorná

Dopravní den ve Vlasaticích
V pondělí 29. září nás navštívili zaměstnanci střediska volného času v Pohořelicích, aby děti z
mateřské školy, 1. stupně a speciální třídy základní školy poučili o tom, jak se chovat na silnici.
Po úvodní přednášce ve třídě se děti přesunuly před budovu školy, kde už pro ně bylo
připraveno improvizované dopravní hřiště a trasa pro jízdu zručnosti, kterou si na kolech a
koloběžkách několikrát vyzkoušely. Další disciplínou byla jízda v simulovaném provozu. Děti ze
školky a žáci speciální třídy představovali vlak a chodce, zatímco ostatní postupně projížděli na
koloběžkách předem určenou trasu. Ačkoli se vše odehrávalo na parkovišti, musely děti dodržovat
pravidla, jako by byly v ostrém provozu.
Na závěr jsme se odebrali k přechodu pro chodce pod kostelem a všímali si bezpečnostních
rizik, která tu hrozí. Poté si děti nacvičily bezpečné přecházení po přechodu.
Přestože počasí nebylo příliš vlídné, celá akce se velice zdařila. Další dopravní den je
plánován na jaro. Žáci 4. ročníku dostanou možnost složit si zkoušku k získání průkazu cyklisty. V
květnu bychom se pak chtěli zúčastnit dopravní soutěže.
Mgr. Kristýna Vrobelová

Den přírodních věd
Na konci září se žáci devátého ročníku naší školy vypravili do Zoologické zahrady Brno.
Uskutečnil se zde již druhý ročník „Dne přírodních věd“, který stejně jako loni organizovala brněnská
ZOO společně s učiteli a studenty Střední průmyslové školy chemické. Na celkem osmi stanovištích,
které byly rozmístěny v areálu zoologické zahrady, na účastníky čekaly zajímavé prezentace, pokusy
a následně také soutěžní úkoly. Žáci tak například v praxi ověřovali platnost Pascalova zákona, viděli
výrobu stříbra, seznámili se s genetickými zákonitostmi, či s fungováním včelích společenstev.
Poznatky z přírodopisu, fyziky, chemie a matematiky jim poutavou formou zprostředkovali právě
studenti chemické průmyslovky, takže v podstatě vrstevníci. Celá akce měla jedinou vadu na kráse.
Navzdory slibovanému babímu létu byla taková zima, že ze svých úkrytů odmítali vylézt málem i
lední medvědi. Našim žákům to však náladu nezkazilo a ze zoologické zahrady si kromě suvenýrů
odvezli také spoustu nových zážitků a informací. A právě o to šlo.
Mgr. Hana Pokorná

Projekt „72 hodin“
10. října se naše škola zapojila do řízeného celonárodního projektu „72 hodin“ pod názvem
„Vylepšení prostředí v okolí školy“. Žáci prvního, druhého stupně i speciální třídy uklízeli školní dvůr,
prostranství před školou a čistili školní hřiště. Děti z mateřské školy hrabaly listí a uklízely v okolí
školky. Všichni se s vervou a elánem vrhli do práce.
Za práci byli žáci 4. – 9. ročníku a speciální třída odměněni tričkem s logem projektu, děti ze
školky a první stupeň omalovánkami projektu „72 hodin“. Počasí nám přálo a už se těšíme na příští
projekt.
koordinátor EVVO Ing. Miluše Pokorná
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Jak probíhalo „72 hodin“ ve 4. a 5. třídě.
Po velké přestávce děti dostaly omalovánky s kampaní 72 hodin. Povídali jsme si o tom, jak
se této akce zhostíme my. Vymalovali jsme obrázky, uklidili svoji třídu, převlékli se do pracovního,
nasadili gumové rukavice a vydali se do terénu hledat „poklady“, které už nikdo nechce a válí se v
okolí naší školy. Žáci se toho zhostili opravdu s velkým nadšením. Prolezli každý koutek, dokonce i
křoví, ohraničující školní pozemek. Všichni jsme žasli, co jsme našli  botu, hrnec, poklici, žaluzie,
staré tepláky, ponožky a spoustu obalů od potravin a nápojů. Největším úlovkem byly tři matračky.
Všechny tyto úlovky jsme poté uložili do kontejneru před školou. Žáci byli na svou práci náležitě hrdí.
Byli odměněni tričky s logem akce.
Mgr. Kristýna Vrobelová

Nejstarší žáci navštívili Úřad práce v Brně
Ve čtvrtek 16. října navštívili vycházející žáci Informační poradenské středisko pro volbu
povolání při ÚP pro Brnovenkov.
Během tří hodin, které zde strávili, se dozvěděli mnoho zajímavých informací o různých
zaměstnáních. Také získali přehled o školách, ve kterých mohou pokračovat po ukončení základní
školní docházky. Myslím si, že návštěva byla velkým přínosem pro všechny.
Mája Gašperáková, výchovný poradce pro karierové poradenství

Šikana, kriminalita, drogy – obrana a prevence
20. října se žáci 6. a 7. ročníku v Brně zúčastnili besedy s plukovníkem. JUDr. Miloslavem
Dočekalem, bývalým šéfem oddělení zabývajícího se násilnou trestnou činností. Beseda se týkala
témat šikany, kriminality, trestné činnosti, organizovaného zločinu, drog, prevence a obrany. Na
příkladech z praxe jim byly vysvětleny pojmy xenofobie, rasismus extremismus a mnoho dalších. Na
závěr se formou dotazů rozvinula bouřlivá diskuze.
Ing. Pokorná Miluše

Beseda s názvem Láska ano, děti ještě ne
V pondělí 20. října se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili přednášky „Láska ano, děti ještě ne“ v
Brně. Přednáška byla zaměřena na prevenci otěhotnění a pohlavních chorob. Žáci získali mnoho
nových informací k danému tématu. Veškeré informace využijí nejen ve výuce, ale i v osobním
životě.
Mája Gašperáková

Projektový den Dary podzimu
V úterý 21. října jsme na naší škole zorganizovali projekt s názvem Dary podzimu. Byl krásný
podzimní den, a tak jsme ho někteří již od rána využili a vyrazili do terénu sbírat přírodniny. Ti žáci,
kteří byli zodpovědnější, a materiál si donesli předem, mohli hned bez zdržování pracovat.
Jak to vlastně probíhalo? U nás ve 4. a 5. ročníku jsme se rozdělili do dvojic a plnili nejprve
úkoly předepsané na pracovním listě. Odhadovali jsme, co která zelenina měří a váží, a pak jsme
zvážili a změřili, co se dalo. Dalším úkolem byla Podzimní pohádka o stromu. Děti měly za úkol
navrhnout závěr. Mezitím jsme ještě hráli hry jako Bramborhokej, Oříškové kuličky, Trefování se do
lahve kukuřičným zrnkem a uspořádali jsme mnoho dalších soutěžních aktivit.
Poslední tři hodiny děti vyráběly z přírodnin, které si přinesly. Hotové výrobky jsme vystavili na
chodbě a děti mohly hlasovat, který se jim nejvíc líbí.
Všem žákům se celý den moc líbil. Výrobky byly opravdu skvostné, a tak byli všichni odměněni
tatrankou.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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I nejmladší žáci se zapojili do Projektu 72 hodin
Ani naši nejmenší z prvních třech ročníků při Projektu 72 hodin nezůstali pozadu. V českém
jazyce jsme si četli pohádku s přírodní tématikou a hádali hádanky, které jsme si i kreslili.
Prvňáčci v matematice tvořili příklady. K jejich znázorňování použili víčka od PET lahví.
Připomněli jsme si, že ty do přírody určitě nepatří. Potom každý dostal pracovní list, na kterém měl
vybrat ty obrázky, které nemají nic společného s přírodou  například skleněné střepy, plechovka,
monitor od počítače a podobně.
Došlo i na pokojové rostliny. Každá skupinka žáků dostala květináč s kytkou, kterou museli
ošetřit. Ostříhali suché listy, otřeli je od prachu, prokypřili půdu v květináči a nakonec zalili. Byli velice
šikovní.
Závěr vyučování se uskutečnil venku. Na tuto část dne se žáci těšili nejvíc. V pracovním
oblečení vyzbrojeni pracovními rukavicemi jsme se vydali na dopravní hřiště. Nestačili jsme se divit,
co všechno jsme našli. Jedna igelitová taška na odpad nám téměř nestačila.
Úplně na konec si žáci zahráli hru ve družstvech. Paní učitelka rozmístila v parčíku předměty,
které do přírody nepatří – například igelitovou tašku, sklenici nebo PET láhev. Každé družstvo si mělo
co nejvíce těchto předmětů zapamatovat a zapsat na lístek. Za každou správnou odpověď dostali 1
bod. Druhý úkol spočíval v tom, že jednotlivý odpad měli rozdělit podle druhu  sklo, plast, papír. I
tohle byla pro žáky hračka. Všechna tři družstva uspěla na výbornou a byla odměněna sladkou
maličkostí a omalovánkou Projektu 72 hodin.
Na závěr jsme si řekli, proč se máme chovat k přírodě slušně a udržovat ji v čistotě a pořádku.
Nechybělo ani společné foto.
Mgr. Marcela Mikelová

Projekt „Sázení stromů“ – 21. 10. – 24. 10. 2014
Již pátým rokem se naše škola připojila ke Dni sázení stromů školním projektem. Mezi
jedenadvacátým a čtyřiadvacátým říjnem jsme se zaměřili výukou na význam stromů pro životní
prostředí a člověka. V úterý všichni vyráběli vlastní stromy a další výtvory z různých darů podzimu.
Na středu byl pro žáky mateřské, základní školy i speciální třídy připraven výukový film Tajemství
stromů, který byl promítaný ve speciální kupoli ve 3D formátu. Ve filmu byla dětempohádkovou
formou odhalena nejzajímavější tajemství stromů. Ve čtvrtek nám počasí příliš na práci na zahradě
nepřálo, pouze deváťáci zasadili stromky v mateřské škole. Nejvíce práce se udělalo v pátek. Druhý
stupeň a speciální třída pořádali sběr papíru a železa po obci a ve škole. Žáci prvního stupně
vysazovali nové okrasné keře na školním pozemku a uklízeli v okolí školy. Děkujeme obecnímu
úřadu za finanční příspěvek na zakoupení stromů a okrasných keřů.
Ing. Miluše Pokorná, koordinátor EVVO

ETwinning
V listopadu se nám podařilo navázat kontakt
s Rebeccou Dalachani z řecké
3rdKorydallosPrimarySchool nedaleko Athén. Začali půlroční projekt týkající se Starých řeckých bájí
a pověstí. Protože se naše děti učí Staré pověsti české, dohodli jsme se s tamějšími pedagogy na
vzájemné spolupráci v rámci evropského projektu ‚ETwinning‘, který podporuje mediální a
multikulturní výchovu, rozvíjí komunikaci v cizím jazyce a je dotován z prostředků Evropské unie.
Děti si elektronickou cestou vymění obrázky doplněné jednoduchými anglickými popisky.
Komunikace bude probíhat v angličtině. Momentálně jsme ve fázi seznamování a vytváříme krátkou
prezentaci naší školy.
Mgr. Kristýna Vrobelová
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Staň se tygrem!
Na tento projekt, v rámci Minimálního preventivního programu zaměřený na ochranu proti
sociálně – patologických jevům, jsme byli moc zvědaví a těšili se.
Program se uskutečnil ve čtvrtek 23.října v prostorách tělocvičny základní školy. Byl určen
proI.stupeň, speciální třídu a mateřskou školu.
Přivítal a celým programem nás provázel kouzelník. Hlavními postavami byli tygr TJ,klauni
Ding a Ling. Prostřednictvím divadelních scének klauni postupně předvedli, kam vede používání
alkoholu, cigaret, drog. Proč nezačínat s těmito nebezpečnými aktivitami nám vysvětlil tygr . Celé
představení doprovázela společná kouzelnická čísla žáků a kouzelníka i jeho pomocnice.
Na závěr jsme byli obdarováni „ tygřím „ náramkem a komiksem se stejnojmenným názvem a
obsahem. Nechybělo ani společné foto.
Zážitkovou formou jsme získali důležité ponaučení :
Nezačínejte s alkoholem , kouřením, drogami !
Buďte moudří!
Buďte silní!
Buďte svobodní!
Jitka Kaňovská, RNDr.

Exkurze ve spalovně SAKO
19. listopadu jsme jeli na exkurzi do spalovny SAKO v Brně. Když jsme tam dorazili, šli jsme
do učebny. V učebně nám pustili krátký film o tom, co tam dělají. Jakmile film skončil, tak nám řekli,
že se jich na něco můžeme ptát, ale všichni byli zticha. Ale potom jsme se ptát začali. Veškeré otázky
byly zodpovězeny. Za chvíli jsme šli pro ochranné vesty a helmy. A exkurze mohla začít. Nejdřív nás
zavedli k popelářskému autu a ukázali nám, jak funguje. Podívali jsme se, jak se pracuje se
smíšeným odpadem. Když jsme skončili ve venkovním areálu, šli jsme se podívat, jak se vyrábí
škvára. Potom nás nechali podívat se, jak vypadá řídící místnost. Prohlídka byla skoro u konce a my
jsme se šli podívat na třídící linku. Exkurze byla velmi zajímavá. Tímto bych chtěla všem poděkovat
za super den.
Sabina Palečková, 6. ročník

ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice
Pořád se něco děje

Memoriál Jana Valenty 2014  Soutěž v požárním sportu
Tradiční soutěž v požárním sportu mládeže a dospělých se konala 6.září v prostoru za
požární zbrojnicí. Stejně jako v minulých letech byla hlavní akcí podzimu. Přípravy probíhaly díky
sehranosti členů jako na drátkách. Rádi bychom soutěž pořádali v některém jarním termínu, kdy bývá
předvídatelnější počasí a vyšší účast dětí, ale bohužel to technicky není možné. Pro letošní rok se
nám podařilo odstranit několik problémů při zajišťování soutěže. ZŠ nám zapůjčila aparaturu pro
ozvučení. Podařilo se zajistit alespoň provizorní fungování toalet na zbrojnici, díky čemuž nám
odpadla spousta problémů se zajištěním toalet. Soutěže proběhly díky dobrému počasí, nasazení a
obětavosti závodníků zdárně.
Soutěž družstev mladších a starších žáků startovala v 9:00. Do soutěže nastoupilo 6 družstev
mladších žáků a 4 družstva starších žáků.
Výsledky soutěže mladších žáků
1.
Starovice A
2.
Cvrčovice
3.
Starovice B
4.
Ladná
5.
Vlasatice
6.
Sedlec
Výsledky soutěže starších žáků
1.
Cvrčovice
2.
Velké Pavlovice
3.
Vlasatice
4.
Ladná
Soutěž mužů a žen startovala z technických důvodů netradičně již ve 14hod. K noční soutěži
se hodláme v příštích letech, když to bude možné, opět vrátit.
Ke startu se přihlásily 3 družstva žen a 7 družstev mužů. Družstva musely provést požární útok
nestandardním způsobem.
Výsledky ženy: 1. Vlasatice , 2. Sedlec
Výsledky muži:1. Suchohrdly u Miroslavi, 2. Sedlec, 3. Vlasatice, 4. Smolín

Děkujeme sponzorům, obci, ZŠ a všem, kteří nám jakkoliv se soutěží pomohli.
Naše hasičata
Na podzim bohužel nejsou v našem okrsku plánovány žádné soutěže v požárním sportu
(požární útok), proto je tato část roku pro děti velmi nezáživná.
Soutěž Drnholec
Jediná soutěž, mimo té naší, které se naše děti během podzimu zúčastnily, proběhla
18.10.2014 v Drnholci. Pro vysokou nemocnost se nakonec soutěže mohli zúčastnit pouze starší
žáci. Soutěžilo se ve štafetě požárních dvojic a závodě požární všestrannosti (hasičský branný
závod na 2km). V požární štafetě dvojic obsadili 9 místo. Při závodě požární všestrannosti doběhli na
10 místě. Celkově skončili naši starší žáci na 11místě.
Do konce října probíhaly standardně tréninky za zbrojnicí, ale protože se s dětmi z
technických důvodů nemůžeme scházet uvnitř na zbrojnici, byli jsme nuceni vyhlásit dětem do konce
roku hasičské prázdniny. Do nového roku snad najdeme východisko, jak pokračovat dále. Naše děti
nám dělají radost, stále se zlepšují, většinou se drží v první polovině startovního pole, umějí se
chovat a hlavně se z nich stává kolektiv spolupracujících jednotlivců. Proto dostali za odměnu výlet
do kina Cinema city na premiérový dětský film Tučňáci z Madagaskaru.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice
Zbrojnice
Průběh rekonstrukce požární zbrojnice není asi potřeba širokosáhle popisovat, protože zatím
je postup prací relativně viditelný. Na podzim roku 2013 proběhla za pomoci firmy a svépomocí
demolice dle projektu. Při tomto bylo zjištěno, že některé zdivo, které mělo zůstat původní muselo být
strženo také. Dále došlo proti projektu k odstranění původních betonů, které měly sloužit jako
podkladní. Následný postup prací: vykopání a zalití základů, položení odpadů, vybudování přípojky
vody, vybetonování základové desky, vyzdění obvodového zdiva, vytvoření betonového stropu,
vybudování betonového schodiště, montáž krovu, pokládka krytiny, vyzdění příček, zazdění nádobek
pro závěsné toaletní mísy, omítání a štukování stěn, rozvod vody, rozvod odpadu, rozvod el.
instalace, pokládka izolace proti vlhkosti, vybetonování podlah garáže a sociálek.
Navíc mimo projekt byly provedeny tyto práce: odstranění původních betonů, přípojka vody a
odpadu do stávající garáže, vytvoření některých základů (část severní stěny, jižní stěna ke stávající
garáži, západní stěna), vyzdění některého zdiva (část severní stěny, jižní stěna ke stávající garáži,
západní stěna), oprava krovu a pokládka krytiny na stávající garáži, síla betonového stropu navýšena
o 2cm, vyzdění, omítání a štukování příček v podkroví.
Naši členové a dobrovolníci z řad občanů se podíleli na: demoličních pracech, vyzdění jižní
stěny ke stávající garáži, omítání a štukování (garáže, sociálek a stěn i příček v podkroví).
K 30.11.2014 bylo na rekonstrukci požární zbrojnice prozatím proinvestováno 1 988 585, Kč.
Odpracované a zaznamenané hodiny členů a dobrovolníků z řad občanů při rekonstrukci
požární zbrojnice 2013  celkem 595 hod..
Odpracované a zaznamenané hodiny členů a dobrovolníků z řad občanů při rekonstrukci
požární zbrojnice 2014  celkem 841 hod..
Srdečně děkujeme dobrovolníkům, kteří nám byli doposud ochotni s rekonstrukcí pomoci.
Dotace JmK
Pro letošní rok byla jednotce resp. obci schválena Jihomoravským krajem dotace ve výši 75%,
max. však 80tis Kč na techniku. Dotace bude použita na opravu DA12 A31(dopravní automobil Avia,
na který byla žádána) a pořízení 2ks čerpadel. DA byl získán v roce 2013 převodem od HZS JmK a
jednotce resp. obci předán bez vybavení a s demontovanými úložnými prostory tzn. chybějící police,
přepážky, držáky vybavení, kabina pro mužstvo v dezolátním stavu atd. (mnoho let využíván u HZS
jako vozidlo na chemické havárie). V současné době začala za pomoci firem FM nábytek, PPM
servis a svépomocí na DA rekonstrukce úložných prostor, rekonstrukce kabiny pro mužstvo a
následně bude proveden nový nástřik vozidla. Část dotace bude využita na pořízení čerpadla na
vodu Heron a čerpadla Septik. O těchto čerpadlech bylo rozhodnuto hlavně na základě zkušeností z
letošní bleskové povodně.
Dotace rybáři Rybníkářství Pohořelice
Během podzimu se nám podařilo zajistit dotaci (podporu) 5000 Kč od Rybníkářství Pohořelice
na pořízení čerpadla na vodu. Po dohodě s obcí bylo rozhodnuto o změně, kdy dotace nebude
adresována SDH Vlasatice, ale obci, která je zřizovatelem Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Dotace bude použita jako příspěvek při koupi čerpadla viz. Dotace.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VLASATICE
ZŠ a MŠ Troskotovice
Na vyžádání byla 5.9.2014 dětem ZŠ a MŠ Troskotovice provedena ukázka naší techniky a
seznámení s naší jednotkou. Tato akce sklidila ohlas a tzv. se zabilo několik much jednou ranou.
Technika potřebuje pohyb, strojníci (řidiči) musí pravidelně provádět kondiční jízdy, členové si oživují
znalosti vybavení, podpora preventivní výchovy dětí a v neposlední řadě propagace jednotky a obce.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Zásahy jednotky:
 14.9.2014 na žádost KOPIS JmK vyjela jednotka s CAS 16 v počtu 1+4 na technickou pomoc –
sesuv stěny sklepa po přívalových deštích Vlasatice 66. Jednotka spolupracovala s HZS Pohořelice.
 14.9.2014 na základě žádostí občanů a po dohodě s KOPIS JmK vyjela jednotka s CAS 16 v
počtu 1+3 a DA12 v počtu 1+3 na několikanásobný zásah technickou pomoc – čerpání vody po
přívalových deštích Vlasatice 429, 378, 51, 387, 53, 420 a 350. Jednotka prováděla čerpání vody ze
sklepů apod. za pomocí čerpadel PS12, Septik, ejektor, CAS16.
 14.9.2014 na žádost KOPIS JmK vyjela jednotka s CAS 16 v počtu 1+2 a DA12 v počtu 1+3 na
záchranu ohrožených zvířat povodní Vlasatice 415. Jednotka spolupracovala s HZS Pohořelice při
záchraně ovcí.
 14.9.2014 na žádost KOPIS JmK vyjela jednotka s CAS 16 v počtu 1+2 a DA12 v počtu 1+3 na
technickou pomoc – zatopený sklep po přívalových deštích Vlasatice 422. Jednotka po provedeném
průzkumu a po dohodě s majitelem nezasahovala.
Děkuji všem členům i nečlenům a samozřejmě našim dětem, kteří se aktivně podílejí na všech
aktivitách sboru a odvádějí kus pořádné práce.
Karel Valenta (K.V.), www.sdhvlasatice.webnode.cz

Z HISTORIE VLASATIC
PŘEPIS

3.díl

KRONIKY Z „POVÁLEČNÝCH“ LET

Měl jsem možnost oskenovat kroniku Vlasatic
z „poválečných“ let a nyní ji převádím do elektronické
podoby, aby se do ní mohl podívat kdokoliv bez toho, aby
musel do Státního okresního archivu v Mikulově.
Zde je třetí část přepisu.
MarS

ČESKÝ LID PŘEJÍMÁ OBEC
První národní výbor
První národní výbor v obci se ustavil ihned
po útěku německého vojska z iniciativy pana
Koubka, vrchního strážmistra SNB (Sboru
národní bezpečnosti) v Pohořelicích. Předsedou
se stal p. František Sadílek, zedník. Dalších
sedm členů bylo z řad zaměstnanců velkostatku,
kteří byli za prvé republiky Češi, po obsazení
obce v roce 1938 buď samočinně nebo
přihláškou se stali říšskými příslušníky. Po dobu
říšskoněmecké okupaci dleli v obci jen dva Češi,
kteří se ke své národnosti stále hlásili.
Správní komisař v obci
Ve dnech po 20. květnu 1945 pan vládní
komisař německých obcí na okrese mikulovském
Jiří Prukl zrušil první národní výbor a dne 24.
května jmenoval ve Vlasaticích komisaře pro
správu obce. Stal se jím správce velkostatku p.
Ladislav Štěrbáček a jeho náměstkem byl
ZPRAVODAJ obce Vlasatice

jmenován p. Jan Hoček, oba jediní Češi v obci v
té době, proti jejihž češství se nedalo skutečně
protestovat.
První žně v českých rukou
Rychle se přiblížily prvé svobodné žně. Za
jejich průběhu se do obce vrátil další Čech,
bývalý dozorce velkostatku p. František Mank,
který poté spolupracoval hlavně při výmlatu.
Zoufalá situace v zemědělství
Siruace ve Vlasaticích byla v těchto
dobách přímo zoufalá. Tři čtvrrtiny obytných u
hospodářských budov byly dlouhotrvajícími boji
velmi poškozeny. Německé obyvatelstvo, které
bylo evakuováno do Rakous, vracelo se po
čtyřech až šesti nedělích nepřítomnosti teprve ve
dnech mezi 15. a 31. květnem domů. Poněvadž
však již počátkem března se obyvatelé téměř
bez výjimky zúčastnili zákopových prací, byly
nesmírně zameškány práce pro zemědělskou
obec nejdůležitější: jarní osev byl dokončen
teprve koncem května a počátkem června.
Opuštěná pole
Do šesti největších usedlostí se nevrátil
nikdo a zůstali zcela opuštěné, i bez potažních
sil. Obdělání a především sklizeň na těchto 1470
měřících provedl hlavně místní velkostatek.
Osídlování
Na základě rozhlasových i novinových
výzev začalo brzy osídlování. Ve Vlasaticích
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pokračovalo velmi pomalu, ač některého dne
prošlo obcí více než sto uchazečů. Každý si
prohlédl nabízenou usedlost, a většinou šel jinam
hledati lepší nepoškozené hospodářství. Ve
Vlasaticích nebyl vlastně ani jeden dům bez
škod. Nejdříve hodlaly osídliti obec dvě obce ze
Vsetínska hromadně, z jednání sešlo, jakmile
zástupci
obcí
spatřili
poškození.
Místo
hromadného osídlení stejnorodým obyvatelstvem
započalo osídlování jednotlivci z různých krajin, s
různými zvyky, způsobem práce i celého života.
Do žní bylo v obci asi osmdesát českých rodin,
představovaných však téměř výhradně jen muži.
Ženy s rodinami zůstávaly dlouho v původních
domovech. Německé obyvatelstvo, sestávající
také z největší části jen z žen s dětmi a staršími
lidmi, nemělo mnoho chuti k výkonné práci,
neboť se již hovořilo o odsunu všech Němců z
území Československé republiky.
První žně
Do prvých svobodných žní se šlo se
špatnými vyhlídkami. Ze 30 samovazačů v obci
zůstalo po válce jen 12, a ty byly ve velmi
špatném stavu. Několik mlátiček shořelo a u
zbylých vesměs chyběly hnací řemeny. Také
povřísla nebyla a velkostatek vydal jednotlivcům
celkem 40000 povřísel provázkových. Počasí
žním přálo, takže během měsíce bylo vše
posečeno a svázáno. Velmi se osvědčily traktory
a traktorové samovazače při sklizni velkých
ploch, neboť pouze dva traktory velkostatku
požaly mimo 130 ha obilovin velkostatku ještě
102 ha z opuštěných hospodářství ve vsi.
Poněvadž nebyly včas spatřeny řemeny k
mlátičkám, muselo se obilí svážeti, a protože
velká většina stodol shořela, sváželo se do
stodol bez střech a do volných stohů. Vetšinou
byly tyto práce prováděny ženami a v mnoha
případech značně neodborně.
První výmlat
Obilí bylo nutno vymlátit. Pan Moučka,
pozdější předseda MNV, který převzal ve
Vlasaticích dílnu na opravu hospodářských strojů
a později i mlácení ve mzdě, po marném úsilí
opatřiti hnací řemeny prostřednictvím úřadů,
vypůjčil soukromě řemeny na dvě velké mlátící
soupravy ve svém dosavadním působišti, v
brněnské zbrojovce. Mlácení započalo s velkým
zpožděním, ale přesto včas. Jinou obtíž při
výmlatu způsobila zničená rozvodná síť
elektrického proudu, její oprava byla pro ne
dostatek materiálu velmi obtížná. Po žních oživlo
opět osídlování českými rodinami, takže do
podzimu 1945 bylo v obci asi 180 českých rodin.
ZPRAVODAJ obce Vlasatice

Němci v obci, První velké dodávky
Muži německé národnosti byli nejčastěji, hlavně
při návratu ze zajetí, ihned internováni v
Mikulově. Funkcionáři strany a jiné nebezpečné
osoby byli již v květnu odvedeni do zajištění u
soudu v Pohořelicích. Ženy německé národnosti
pokud nebyly zaměstnány na vlastních
usedlostech – byly přidělovány větším podnikům
zvláště pro kulturu a sklizeň okopanin a zeleniny.
Včasným zachycením všech volných pracovních
sil pro zemědělství bylo umožněno, že obec
Vlasatice dodala pro město Brno asi 1600q
mrkve a asi 800q cibule, což bylo velkou
výjimkou v dodávkách pohraničních obcí
městům. Příliv českého obyvatelstva umožnil
pomýšleti koncem roku 1945 na ustavení
národního výboru, ve kterém byly zastoupeny
všechny čtyři politické strany třemi zástupci.

PRVNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
Nová správa obce
Národní revoluce a národně osvobozovací
boj byl ve Vlasaticích vyvrcholen koncem roku
1945, kdy po episodním Revolučním národním
výboře a po období úřadování obecního
komisaře se ujal veškeré moci český lid,
zastoupený trvalým Místním národním výborem,
ustaveným na podkladě Košického vládního
programu ze zástupců čtyř politických stran, jež
byly připuštěny k politické činnosti v
znovuzřízené Československé republice a to v
českých zemích. Tyto politické strany dohodou
utvořily Národní frontu, aby v jejím rámci řešily
všechny sporné otázky. Protože nebylo možno
provésti volby, ustavily se všechny zastupitelské
sbory tak, že jednotlivé politické strany a
případně i celostátní organizace vyslaly do nich
po stejném počtu zástupců. Pořadí politického
vlivu se obvykle určovalo podle počtu ve straně
organisovaných členů. Ve Vlasaticích byl Místní
národní výbor ustaven 30. listopadu 1945 za
účasti všech čtyř politických stran a byl
dvanáctičlenný podle rovného zastoupení.
Rada MNV
Předseda Antonín Moučka, str. zámečník, za
komunistickou stranu Československa
I.místopředseda Arnošt Vencovsky, rolnik, za
československou sociální demokracii
II.místopředseda Alois Hujík, zemědělec, za
československou stranu lidovou
Člen rady Hynek Slezáček, zemědělec, za
československou stranu národně
socialistickou. Další členové: František Mank,
šafář, a Jan Sedláček, poštmistr, oba za
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komunistickou stranu Československa, Adolf
Zabil, rolník, a Josef Hajsler, řemenář, oba za
československou sociální demokracii, František
Zicha, zemědělec, a Jan Bureš, kovář, za
československou stranu národně socialistickou,
František Celnar, zemědělec, a Jan Mlýnek,
zemědělec, oba za československou stranu
lidovou.
V závěru schůze slíbili všichni zvolení
úzkou spolupráci, aby v obci stejně jako v celém
státě zavládla spokojenost a blahobyt. Poté byl
vzdán hold presidentu  Obnoviteli (psáno podle
zápisu, později „Budovateli“)
Dr Eduardu
Benešovi,
naší
armádě,
Rudé
armádě
osvoboditelce a ostatním našim spojencům.
Práce MNV, Němci v obci
A již 18. prosince se konala pracovní
schůze nově ustaveného Národního výboru.
Obec v této době měla asi 1950 obyvatel, z toho
Čechů bylo již asi 650. Ostatní obyvatelstvo
tvořili Němci, jejihž odsun byl netrpělivě
očekáván. Proto také prvním bodem pracovního
programu, který byl na schůzi vytýčen, bylo
postarati se, aby všichni Němci byli co nejdříve
odsunuti z území Československé republiky.
Dalšími úkoly bylo odstraniti trosky válkou
zničených budov, přiděliti a rozděliti půdu mezi
české uchazeče jako národní správce, neboť
Všechen majetek Němců byl konfiskován.
Velkým úkolem byla péče, aby veškerá půda byla
skutečně obdělána a oseta a ani sáh nezůstal
ladem. Německé obyvatelstvo bylo z části
nasazeno do práce, spojené s odklizováním
budov, většinou zaměstnáno u národních
správců na usedlostech, vzdor tomu byli na
obtíž, protože převážné části z nich se
pochopitelně pracovati nechtělo. Museli býti
hlídáni v noci zvláštními protisabotážními a
požárními hlídkami. K zjevným nepřátelským
činům však nedošlo. Velké množství Němců (asi
1300) však brzdilo osidlování. Velké plochy půdy
obdělával MNV vlastními akcemi, asi 50ha půdy
bylo dáno do užívání obci Trnové Pole. Protože v
obci více než polovina všech domů musí býti
ihned odklizena a zbývající domy mimo školu,
kostel, faru, budovu MNV („radnici“), dvůr a pod.,
jsou rovněž určeny ke zbourání pro značné
poškození, vypracovalo plánovací oddělení
Zemského národního výboru plán výstavby
nových Vlasatic, který byl za podpory MNV
proměřován. Hned na počátku čekalo MNV i jeho
komise velmi mnoho úkolů.
Komise MNV
Proto bylo nutno, aby do jednotlivých
ZPRAVODAJ obce Vlasatice

komisí byli zvoleni opravdu nejlepší lidé. Zákon o
Národních výborech, revoluční vymoženost,
kterou byla od základu změněna celá naše
veřejná správa, určil lidem voleným, lidu
odpovědným a lidem kontrolovaným zástupcům,
aby rozvinuli co největší iniciativu a zařizovali
vše, co bylo třeba zaříditi ve veřejném zájmu.
Proto bylo samozřejmou nutností voliti co
nejlépe, což bylo opravdu těžké, neboť osídlenci
přicházeli z různých krajin a vzájemně se
neznali. Ve dnech 21. prosince 1945 a 17. ledna
1946 byly zvoleny komise v tomto složení:
Finanční komise: pánové Jan Sedláček,
Arnošt Vencovský, Alois Hujíček, Hynek
Slezáček, Jaroslav Hubáček, František Smolka,
František Křenek, Raf. Brostík. Pokladníkem se
stal p. František Zicha.
Do komise bezpečnostní, zajišťovací a
vyšetřovací zvoleni pánové Jan Sedláček, Josef
Hajzler, Frant. Kolesa, Ant. Pšurný a Ladislav
Horák.
Komisi zemědělskou a zásobovací tvořili
pánové František Mank, Bohumil Sapoušek,
Václav Růžička, Bohumil Špaček, Antonín
Procházka, Ondřej Botek, Frant. Kleveta, Frant.
Smolka.
Do komise osidlovací a stavební byli
zvoleni pánové Václav Novák, Jan Mlýnek,
František Konečný, Adolf Špaček, Frant. Pekař,
Jaroslav Karásek, František Kulka, Jindřich
Minář.
Tajemníkem MNV ustanoven Josef Rytíř.

TĚŽKÉ ZAČÁTKY
Osídlování
Vánoce 1945 a Nový rok 1946 zastihly
obec v pilných příúravách na nový život českých
osídlenců. Většinou převážejí do obce své rodiny
z beskydských samot nebo chudých vesniček v
podhorských údolích Tišnovska. Mnozí mají jen
malé peněžní rezervy, které by vložili do
svěřených hospodářství. Obilí, kukuřice i směsky
spadaly do vázaného hospodaření a volně
obchodovati se mohlo jen se zeleninou a vínem.
Občanské hlídky
Protože v pohraničí se stále potulovaly
skupiny podezřelých lidí, zběhů ze zajateckých,
internačních
nebo
pracovních
táborů,
dobrodružní jednotlivci, kteří chtěli kořistit v
majetkově i právně dosud značně nejistých
poměrech, byly ze spolehlivých občanů zřízeny
občanské hlídky jako pomocné orgány Stráže
národní bezpečnosti (SNB). Místní Němci se
nesměli v době od 7.hodiny večerní do 6.hodiny
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ranní zdržovati mimo obydlí. Vyjímečně jim bylo
povoleno zúčastniti se mše svaté na Štědrý
večer 1945.
První vysídlení nehodných Čechů
Také mezi českými osídlenci se vyskytla
žena, která obsadila dvě usedlosti, samovolně
stěhovala Němce. Své hospodářské povinnosti
národní správkyně nevykonávala a ani své děti
do školy neposílala. Byla z obce vysídlena. Také
dva muži byli národních správ. zbaveni. V lednu
1946 byla vyhlášena pracovní povinnost pro
všechny Němce od 15 do 60, u žen do 50 let.
Utvořili pracovní čety k odstraňování zbořenišť a
k exhumaci německých vojáků, zasypaných
hlavně ve sklepě pod poštou i jinde ve
zbořeništích. Upotřebitelné dříví i cihly byly
složeny k dalším k dalšímu užití, ostatní dříví se
zpracovalo na palivo pro radnici, školu a SNB.
Němečtí vojáci byli převezeni do šachty za
hřbitovní zdí.
Převoz Rudoarmějců
Také padlí vojínové Rudé armády byli v
zimě 1946 z hrobů vyzdviženi a převezeni do
Hustopečí, kde byli pohřbeni na čestném
pohřebišti Rudé armády.
Poškození obce
O opravdu těžkém poškození obce svědčí
čísla, která byla zjištěna zvláštní komisí dne 12.
března 1946. V komisi byli zástupci ZNV z Brna,
respektive ze Znojma, zástupci OSK v Mikulově,
projektant polohového plánu nových Vlasatic Ing.
Arch. Karel Kepka z Brna a jiní stavební
odborníci. Komise zjistila, že následkem
válečných událostí bylo z celkového počtu 437
domů úplně zničeno nebo velmi těžce poškozeno
237 čísel, které bude nutno zbourati, tedy více
než 54%. Celkem však bude nutno odkliditi 253
obytných budov, 95 stájí, 2 sýpky, 76 stodol, 10
kůlen, 1 mlýn, 1 cihelnu a 1 čisticí stanici. V celku
tedy asi 60% všech stavení v obci. Podle
rozpočtu z roku 1946 jen odklizovací práce měli
státi asi 3,400.000 kčs. Za těchto velmi těžkých
podmínek začal Místní národní výbor svou
činnost. V prvních měsících roku 1946 byly ještě
zvoleny další komise při MNV.
Další komise MNV
V místní živelní komisi byli pánové: Alois
Hujík, Arnošt Vencovský, Augustin Fic, Adolf
Zabil, Jan Zemčík, Jan Sedláček, Antonín
Procházka.
Komise pro sestavení prvotního seznamu
porotců a kmetů se ustavila z pánů: Arnošt
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Vencovský, František Celnar, Hynek Slezáček,
František Zicha.
Pro vytvoření nové knihovny a pro její
řízení byla zvolena knihovní rada, v níž byli
pánové p. Jan Sedláček, František Zicha, Adolf
Zabil, František Celnar. Knihovníkem zvolen p.
Učitel Rudolf Navrátil.
Protože se v této době konala Národní
soutěž ve výstavbě republiky, spojili se
předsedové čelních organizací, aby také obec se
do soutěže zapojila. Předsedy tehdy byli:
předsedou Místního národního výboru p. Antonín
Moučka, předseda Jednotného svazu českých
zemědělců
p. Augustin
Fic,
předsedou
zemědělské komise p. František Mank,
předsedou Svazu české mládeže p. Jan Zicha.
Členem komise byl také kulturní referent obce,
ředitel škol Jan Blažek.
Do místní osvětové rady byli zvoleni: za
učitelský sbor měšťanské i národní školy p.
Rudolf Navrátil; za Jednotný svaz českých
zemědělců p. Hynek Slezáček; za Sbor
dobrovolných hasičů pan František Malásek; za
Svaz české mládeže pan Jaroslav Drbal; za
Komunistickou stranu Československa s.
Miroslav
Sedláček;
za
stranu
sociálně
demokratickou s. Jaroslav Prudík; za stranu
národněsocialistickoubr. František Přibyl; za
stranu lidovou br. Alois Hubáček.
Odsun Němců
V pilné budovatelské práci zastihlo české
obyvatelstvo v obci prvé jaro. Od 2.května 1946
bylo odsunováno z obce obyvatelstvo německé
národnosti do americké okupační oblasti v
jihozápadním německu. Dobrovolný odchod
Němců z naší republiky byl v té době zakázán.
Rovněž
používání
veřejných
dopravních
prostředků bylo Němcům a Maďarům zakázáno.
Odsun byl prováděn zvláštními vlakovými
soupravami za sběrného tábora v Mikulově, kam
byli nejdříve všichni němečtí příslušníci
soustředěni. Každý odsunovaný Němec si mohl
vzíti 1000 říšských marek a 50 kg zavazadel
sebou. Z Vlasatic byli odsunováni takto:
2.května 62, 5.května 126, 29.května 68,
9.června 117, 30.června 121, 18.července 163,
2.srpna 154, 15.srpna 109, 11.září 119 29.září
124. Dodatečně ještě 35. Celkem bylo odsunuto
1198 Němců.
Bourání domů
Válečnými událostmi zničené budovy byly
zvolna odstraňovány od 25.února 1946. V době
sepisování těchto záznamů, t.j. na sklonku zimy
1949, byla již největší část zbořených a
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neobyvatelných domů odstraněna, ale ještě asi
dvacet neobyvatelných usedlostí čeká na příští
zimu, aby mohly býti odstraněny v době
stavebního klidu. Z materiálu, získaného
bouráním, byly vyspraveny méně poškozené
domkytak, aby byly schopny obývání.
Dodávky 1945/46
V období 1945/46 bylo do 9.února z
Vlasatic dodáno na povinnou dodávku 3955q
chlebového obilí, 2265q ječmene sladovnického i
krmného a 102q ovsa, kukuřice a luštěnin.

...příští pokrčování nás zavede do druhého
poválečného roku...

TJ START VLASATICE
Vážení sportovní přátelé,
blíží se konec roku a je čas na hodnocení činnosti za uplynulé období. Dovolte mi , abych vás
informoval o tom, co se nám podařilo uskutečnit a kde zůstaly naše představy nesplněny.
V krátkosti bych vás seznámil s fotbalovou stránkou TJ Start v sezoně 2013 – 2014. Mužstvo
starších žáků vybojovalo 1.místo a postoupilo do okresního přeboru. Mužstvo mladších žáků
(sloučené Troskotovice a Vlasatice) se přihlásilo do jarní části mimo soutěž. To znamená, že zápasy
odehrálo bez bodového zisku. Mužstvo mužů sezonu odehrálo celkem dobře, většinu sezony se
drželo na druhém místě, po nějakou dobu dokonce první. Několik posledních zápasů se nezvládlo a
po ztrátě bodů skončilo na 3. místě. Tímto bych zakončil sezonu 2013/2014. V další sezoně
2014/2015 hrají naše mužstva muži, starší žáci, mladší žáci. Mužstva žáků hrají společně s
Troskotovicemi, protože samostatně by ani jedni hrát nemohli z důvodu malého počtu hráčů.
Mladším žákům se v soutěži daří a skončili na 1.místě. Velkou zásluhu na tom má Michal
Hartman, který dal velkou část branek. Byl i ve výběru OFS Znojmo 12letých.
Blahopřejeme a děkujeme.
Starší žáci pokračovali v dobrých výkonech a obsadili druhé místo po prohře v posledním
zápase. U starších žáků nastává generační problém asi 9ti hráčů. Budou končit kvůli věku a
pokud se nepodaří dát dohromady dorost, tak zatím nevíme, jak to bude dál. Byla by škoda ztráty
několikaleté práce trenéra a funkcionářů s mládeží.
Mužstvo mužů nezačalo sezonu moc dobře z důvodu zranění a pracovní povinnosti. Po
několika zápasech byli ve druhé polovině tabulky, druhou polovinu podzimní části začali vozit body z
hřišť soupeřů a skončili na 4. místě. Tímto bych chtěl zhodnotit letošní rok fotbalově velmi dobrým.
Zároveň bych chtěl poděkovat trenérům, funkcionářům, rodičům a hráčům za každou sobotu nebo
neděli, kterou obětují, aby nás všechny potěšili. Také děkuji všem lidem a hlavně fanouškům, kterým
není fotbal ve Vlasaticích lhostejný a
povzbudí mužstva, i když se ne vždy daří.

Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pracovních, osobních a sportovních úspěchů v
roce 2015 přeje výbor TJ Start Vlasatice.
Za TJ Start, Fuksa Zdeněk
ZPRAVODAJ obce Vlasatice
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Na této internetové adrese najdete spoutu fotek z akcí v obci

http://obecvlasatice.rajce.idnes.cz/

Vlasatický Zpravodaj – občasník obce Vlasatice bez pevné doby vydávání.Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 9.2.2011 pod evidenčním
číslem MK ČR E 20011. Řídí redakční rada.
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