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Milí spoluobčané,
na úvod bych Vás rád pozdravil a popřál vám hodně
slunných dnů, nejen při jarních pracích na našich zahrádkách.
Dále mi dovolte, abych Vás informoval o dění v naší obci a o
stavu realizace plánovaných projektů.
Jedním z nejožehavějších témat těchto dní je
neuspokojení žádostí o příspěvek místním spolkům v plné výši.
Jak jsem již uvedl v komentáři k rozpočtu na rok 2015 na našich
obecních webových stránkách, těchto spolků si nesmírně vážím a
fandím každému, kdo se věnuje těmto aktivitám. Bohužel, ale v
této otázce musíme zohlednit stav našeho rozpočtu. Každý, kdo
si tento rozpočet důkladně pročte zjistí, že nemáme jinou
možnost, než šetřit. Proto spolky prosím aby tak, jak oslovily OÚ
s žádostí o příspěvek, oslovily i místní a okolní firmy s žádostí o
drobný sponzorský příspěvek. Pevně věřím, že tímto způsobem
chybějící finance seženou.
Právě v těchto dnech započaly práce na rekonstrukci naší
mateřské školky. Tyto práce budou hotovy do 15. června
letošního roku a budou z osmdesáti pěti procent hrazeny z
dotace Regionálního operačního programu (ROP). Také výsadba
biokoridorů pokračuje dle plánu. Hotová výsadba bude předána v
průběhu měsíce července. V minulém měsíci jsme také podali
žádost o poskytnutí dotace na dostavbu hasičské zbrojnice
adresovanou Jihomoravskému kraji a o poskytnutí dotace na
rekonstrukci tělocvičny v ZŠ Vlasatice z prostředků Ministerstva
pro místní rozvoj.
Jedna z dalších věcí, o které Vás chci informovat, je přijetí
nových sezónních zaměstnanců obecního úřadu. Tak jako každý
rok budou zaměstnáni na veřejně prospěšné práce a budou v
plné výši placeni z dotace úřadu práce. Při této příležitosti Vás
prosím o spolupráci. Jestliže zjistíte, že je něco v nepořádku,
něco rozbité, nebo nefunkční, zavolejte mi nebo napište e-mail,
protože čím dřív se to dozvím, tím dřív mohu udělat patřičné
kroky k nápravě. V neposlední řadě vás chci informovat, že
Česká inspekce životního prostředí zahájila s naší obcí správní
řízení z důvodu vypouštění splaškové vody do dešťové
kanalizace. V tomto řízení obci hrozí sankce až do výše
5.000.000,-Kč. Podrobnosti k tomuto řízení i k ostatním
záležitostem týkajících se dění v obci najdete uvnitř zpravodaje
nebo na našich webových stránkách (www.vlasatice.cz).
Závěrem Vás chci pozvat na Vítání jara, které se bude
konat ve formě výtvarné dílničky na OÚ dne 28.3.2015, dále na
Tradiční výstavu vín konanou dne 4.4.2015, taktéž na OÚ, na Mši
svatou (žehnání motorkám) konanou 16.5.2015 ve 14 00hod.
před kostelem sv. Jana Křtitele ve Vlasaticích a na Rybářské
závody konané dne 23.5.2015. Všichni jste srdečně zváni.
Děkuji a přeji vše dobré,
Starosta Pavel Procházka
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7. Návrh a projednání schválení dohody o
narovnání s p. Gröbnerem ve věci soudního sporu
obce s jmenovaným. Navrhované vyrovnání za
předchozí roky 2006 – 2014 je ve výši 400.000,Kč. Po provedeném narovnání do 1 měsíce p.
Gröbner stáhne žaloby proti obci a nebude si již nic
Přítomni : Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček Ph. D., Karel nárokovat.
Valenta, Libor Šulc,
Od 1.1.2015 – 31.12.2015 bude ze strany obce
Omluveni: Josef Lakatoš
hrazeno nájemné za pozemek, pod budovou č.p.6,
která je v majetku obce, cena bude stanovena na
1. Zahájení a jmenování zapisovatele zápisu dalším zastupitelstvu obce – schváleno 4 pro,
(Hana Řezáčová) a ověřovatelů zápisu (Libor Šulc zdržel se Karel Valenta
a Petr Hubáček) – schváleno jednohlasně
8. Žádosti občanů:
2. Schválení programu zastupitelstva –
* Krábková Hana, Vlasatice 447 – žádost o
schváleno jednohlasně
prodej pozemku p.č.5140/106 ostatní plocha, o
celkové výměře 384 m2, za cenu 21,07 Kč/m2 a
3. Návrh rozpočtového opatření č. 6 - pan parcely st.660 zastavěná plocha, o celkové výměře
starosta seznámil zastupitelstvo obce s návrhem 59 m2, za cenu 21,07 Kč/m2 – schváleno
rozpočtového opatření č. 6 – schváleno jedno- jednohlasně
hlasně
* Galiová Věra, Galia Ladislav, Vlasatice 55
– žádost o prodej části pozemku p.č.5140/2,
ostatní komunikace, dle vyznačení v žádosti –
neschváleno 4 proti, zdržel se Karel Valenta
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
29.12.2014

6.1.2015
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 (Libor Šulc
a Karel Valenta) – schváleno jednohlasně
2. Pan starosta přednesl návrh na schvalování rozpočtových opatření starostou obce.
O provedených rozpočtových opatření dá starosta
obce na vědomí zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu na období
roku 2015 a k 31.12.2015 – schváleno jednohlasně
3. Návrh a schválení smlouvy o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení na akci:
Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ
Vlasatice reg. Č.CZ.1.11/3.3.00/36.01499
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Zajíc –
Zborovský, s.r.o. Stará obec 381, Pohořelice s
Nejnižší nabídkovou cenou: 2.418.507,- Kč –
schváleno jednohlasně
4. Ustanovení uvolněných a neuvolněných
funkcí zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce Vlasatice ustanovuje:
- Funkci starosty obce jako uvolněnou
- Funkci místostarosty obce jako neuvolněnou
- Funkci člena zastupitelstva obce jako
neuvolněnou
Schváleno jednohlasně

9. Různé:
Tržní řád:
obec nemůže zakázat podomní prodej zboží a
služeb nařízením obce, musí vydat tržní řád.
Zastupitelstvo obce navrhuje zrušit nařízení obce
č. 3/2014 o zákazu podomního prodeje a nabízení
služeb a vydává tímto nařízení obce č. 1/2015 tržní
řád, kde vymezuje místa k prodeji zboží a služeb –
schváleno jednohlasně
Nová redakční pravidla:
Pan starosta přednesl návrh nových redakčních
pravidel pro vydávání Zpravodaje obce Vlasatice.
Nově bude na zpracování podkladů pro vydání
Zpravodaje uzavřena smlouva o provedení práce a
bude honorovaná ve výši 2.500,- Kč za jeden
zpracovaný Zpravodaj. Zpravodaj bude vycházet
4krát ročně – schváleno 4 pro, Karel Valenta proti
Směrnice obce pro poskytování dotací z
rozpočtu obce:
Pan starosta přednesl návrh směrnic na
poskytování dotací z rozpočtu obce – schváleno
jednohlasně
Návrh smlouvy o dílo s firmou Ikis, s.r.o.,
Kaštanová 496/123a, Brno:
Pan starosta přednesl návrh na smlouvu o dílo na
zastupování zadavatele při zadávacím řízení
veřejné zakázky „Vlasatice – kanalizace a ČOV“
projektová dokumentace – schváleno jednohlasně
Odpisový plán pro příspěvkovou organizaci ZŠ
a MŠ Vlasatice:
Pan starosta přednesl návrh dodatku odpisového
plánu na rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Vlasatice – schváleno jednohlasně
10. Projednávání otázky školství, host paní
ředitelka Marcela Mikelová
Paní ředitelka odpovídala na dotazy přítomných
občanů. Bylo navrženo uskutečnit další setkání
občanů a zástupců školy v prostorách školy
Vlasatice.

5. Delegování starosty obce k zastupování
obce Vlasatice na jednání valné hromady společností, v nichž má obec majetkovou účast. Jedná
se o VaK Břeclav a.s., STKO Mikulov spol. s r.o.,
DSO Zapálaví, Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost. V případě nepřítomnosti
11. Diskuse:
starosty pověřuje těmito úkony místostarostu obce Pan starosta vypracuje seznamy žadatelů: o
– schváleno jednohlasně
stavební pozemky, byty na „bílém domě“, „učitelské
bytovky“
6. Návrh a schválení dodatku č. 1 pro nový - hluk na střelnici: pozemek má ve vlastnictví obec,
splátkový kalendář s firmou Energie pod kontrolou, pronajímá jej Mysliveckému sdružení Vlasatice
obecně prospěšná společnost. Nový splátkový - nová světla: byla zpracována nová studie, kde
kalendář na splácení revitalizace veřejného bylo zařazeno několik nových bodů
osvětlení.
- projekt kanalizace: byl vypracován pro DSO
Splátkový kalendář je navrhován v kratším období Zapálaví, už propadlo, zahájeno jednání o novém
splátek – schváleno jednohlasně
výběrovém řízení a zahájení nového samostatného
projektu kanalizace.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13.2.2015
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 (Libor Šulc
a Petr Hubáček) – schváleno jednohlasně
2. Pan starosta přednesl návrh nového
jednacího řádu zastupitelstva obce Vlasatice –
schváleno jednohlasně
3. Pan starosta přednesl návrh nového
jednacího řádu kontrolního výboru obce schváleno jednohlasně
Pan starosta přednesl návrh nového
jednacího řádu finančního výboru obce - schváleno
jednohlasně

obce Vlasatice - schváleno jednohlasně
5. Pan starosta přednesl návrh programu
rozvoje obce pro období: 2015 – 2020 - schváleno
jednohlasně
6. ZO bere na vědomí, že Smlouva o
revitalizaci, svícení, obnově, údržbě a provozování
distribuční soustavy elektrické energie sítě
veřejného osvětlení na základě metody Energy
Performance
and
Quality/LightContracting
uzavřená dne 30. 4. 2014 se společností Energie
pod kontrolou, veřejně prospěšnou společností
opravňuje Energii pod kontrolou, obecně
prospěšnou společnost odprodat pohledávku
vzniklou na základě zmíněné smlouvy třetí osobě,
zejména subjektu, který má licenci ČNB k
poskytování bankovních služeb.
Pro případ, kdy Energie pod kontrolou, obecně
prospěšná společnost uplatní toto sjednané právo
a rozhodne o odprodeji pohledávky ČSOB, a.s.,
zplnomocňuje zastupitelstvo obce starostu k
uznání takto vzniklého závazku vůči ČSOB, a.s. a
podpisu dokumentu o uznání závazku - schváleno
jednohlasně

4. Pan starosta přednesl návrh směrnice č.
2/2015 pro zadávání zakázek malého rozsahu

PÁR SLOV O ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o navrženém
rozpočtu obce na rok 2015. Navržený rozpočet obce počítá s příjmy
ve výši 20 074 200,-Kč a výdaji ve výši 24 825 800,-Kč, což
představuje schodek ve výši 4 751 600,-Kč (pro srovnání návrh
rozpočtu na rok 2014 počítal se schodkem 5 994 300,-Kč a jeho
reálné výše na konci loňského roku činila 2 561 835,-Kč). Mojí snahou
bylo sestavit rozpočet obce vyrovnaný, nebo alespoň s co nejmenším
schodkem, protože si uvědomuji, že takto nastavená cesta není
dlouhodobě udržitelná. Proto jsem já i ostatní zastupitelé hledali
úspory ve všech výdajových položkách rozpočtu, tak abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. To je i
jeden z důvodů, proč jsou plánované dotace na činnosti spolků, zájmových sdružení, apod. nižší než v
minulých letech. Osobně si činností těchto spolků velmi vážím, protože realizují mnoho aktivit, které jsou
prospěšné pro občany obce, ale musí si také uvědomit, že obec nebude jejich činnost dotovat v plné
výši. Vím, že je to těžké, ale musí se snažit získat peníze i z jiných zdrojů, než z rozpočtu obce (např.
získáváním sponzorských darů, atd.).
I přes veškerou snahu je plánovaný schodek rozpočtu na rok 2015 značně vysoký. Chci zde však
zdůraznit, že ne všechny výdaje plánované na letošní rok mohlo zastupitelstvo ovlivnit. Jde zejména o
investiční akce, které byly připraveny nebo zahájeny v minulém období a jsou smluvně ošetřeny.
Zejména jde rekonstrukci hasičské zbrojnice, dobudování vodovodu na ulici „pod školou“, plánovaný
doplatek k získané dotaci na opravu školky a opravu „křížku“ vedle silnice na Troskotovice. Dále do této
skupiny patří i uzavření soudních sporů s panem Gröbnerem (formou finančního vyrovnání), i když
vlastní vyrovnání je záležitostí současného zastupitelstva. Bez výdajů na výše uvedené akce, by
plánovaný schodek rozpočtu obce byl ve výši 977 100,-Kč. Jestliže dále odečteme plánované investice
současným zastupitelstvem (tj. náklady na nový projekt kanalizace – starému projektu již propadlo
stavební povolení a dostavbu urnové zdi na hřbitově), pak by byl plánovaný rozpočet s přebytkem 1 777
800,-Kč.
Toto se může zdát jako ideální stav. Bohužel tomu tak není. Výstavbu kanalizace nelze vynechat,
protože je pro naši obec nezbytná. Už dnes se obec potýká s hrozbou udělení sankce od České
inspekce životního prostředí za znečišťování potoka splaškovou vodou. Tato sankce může dosáhnout
výše až 5 000 000,-Kč a po dobudování kanalizací v okolních obcích se už nebudeme moci vymlouvat
na ostatní. Už dnes víme, že i při maximální dotaci na budování kanalizace, si obec bude muset vzít
úvěr v hodnotě cca 15 000 000,-Kč. Jestliže tento úvěr budeme splácet ročně částkou cca 2 000 000,Kč(to je přibližně to co by nám letos zbylo bez veškerých investic), tak po dobu splácení nám nezbydou
peníze na žádné další investice po dobu několika let. Podle mého názoru to představuje velké riziko
(vznikne potřeba nezbytné opravy silnice, chodníku, …)a mi na to nebude mít. Proto je potřeba již teď
uvažovat nad otázkou, kde můžeme ještě dále ušetřit. Z tohoto důvodu v příloze přikládám návrh
rozpočtu obce na letošní rok, který obsahuje nejenom plánované částky jednotlivých položek na letošní
rok, ale i jejich skutečné čerpání v roce 2014 a vzájemné porovnání. Tak budete mít, pro případnou
diskuzi, stejné informace jako já. Dále příloha obsahuje i návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Vlasatice, protože
obec je jejím zřizovatelem a myslím si, že občané by měli mít informace i o této oblasti.
Starosta Pavel Procházka
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INFORMACE O SPRÁVNÍM
SPRÁ
ÁVNÍÍM ŘÍZENÍ
ŘÍZENÍÍ Č
ČIŽP
IŽP

OSVĚTLENÍ

Česká inspekce
p
životního prostředí (ČIŽP)
(
)
zahájila
zaháj
ájila dne 16.2.2015
16.2.2015 správní řízení s naší
naší obcí
na základě
dne 1.10.2014.
základě šetření,, které proběhlo
p
Výsledkem
tohoto šetření
ý
šetření je
je zjištění,
z ištění,, že do potoku
zj
p
Miroslávka
Miroslávka je vypouštěna splašková
splašková voda
voda z
dešťové kanalizace, která je vlastněná naší obcí.
obcc
Současně se zahájením
řízení nás ČIŽP
zaháj
á ením správního
p
ČIŽP
žádá o reakci k uvedenému
uvedenému zjištění
zjištění a současně
zj
nás upozorňuje
j na možnost udělení
udělení sankce až do
výše
5.000.000,-Kč.
Tato
odpověď
5.000
.000,-Kč.
T
Ta
to
byla
y
vypracována. Jejím
je
Jej
e ím
m cílem
cí
j minimalizace možného
možného
postihu ze strany ČIŽP.
na
ČIŽP. Důležitým
Důležitým
ý argumentem
g
obranu naší obce, který je uveden
uveden v této
této reakci na
zahájení
zaháj
ájení správního řízení,, je sdělení o opětovném
zahájení
s realizací splaškové
zahá
ájení prací spojených
spoj
pojených
ý
kanalizace
kanalizace a ujištěním,
ujištěním, že
že v ní obec bude aktivně
pokračovat. Je zcela zřejmé,
zřej
e mé,, že takto není možné
argumentovat do nekonečna,
nekonečna, bez toho aniž
bychom odstranili zdroje
zdroj
o e znečištění (tedy
vybudovali kanalizaci), protože pak by nám
opravdu mohla hrozit i ta nejvyšší
nej
e vyšší sankce, což by
bylo pro obec likvidační.
Pavel Procházka

Na základě dotazů občanů zde uvádím
základní informace o revitalizaci veřejného
osvětlení. Obec Vlasatice dne 30.4.2014 celou
soustavu veřejného osvětlení pronajala společnosti
Energie pod kontrolou, a to na dobu patnácti let.
Tato společnost také provedla následnou
revitalizaci veřejnéhoosvětlení, a to za cenu
1.564.300,- Kč, kterou bude obec splácet po dobu
10 let částkou 13.036,-Kč měsíčně (v této částce je
započtena i energie za svícení). Mimo tyto splátky
bude obec platit měsíčnípaušál za údržbu
osvětlení, který činí 3.941,-Kč po dobu trvání
smlouvy, tj. 15 let. Po splacení revitalizace
osvětlení bude tento paušál navýšen o
spotřebovanou energii. Vzhledem k tomu, že
novéosvětlení má výrazně nižší spotřebu než
původní, lze očekávat, že za celou dobu trvání
smlouvy, resp.životnosti světel se finanční
prostředky vynaložené na výměnu osvětlení obci
vrátí. Například v roce 2013 obec za údržbu a
energie veřejného osvětlení zaplatila 143.845,-Kč.
V roce 2015 se tato částkabude pohybovat na
úrovni 203.000,-Kč (včetně splátek revitalizace).
Po splacení nových světel všakklesne pouze na
úroveň cca 70.000,-Kč.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Pavel Procházka

Firma STKO Mikulov, ve které má naše
obec majetkový podíl a zajišťuje v naší obci svoz
odpadů, zavedla v polovině roku 2014 systém
třídění odpadů i v domácnostech (všichni jsme
dostali popelnice na třídění odpadů). Tento krok
obci přinesl v loni oproti roku 2013 úsporu asi
156.000,-Kč, protože za plasty a papír dostáváme
zpětně
zaplaceno.
Obec
na
odpadové
hospodářství v roce 2014 doplácela cca 86.000,Kč, kdežto v roce 2013 242.000,-Kč, což je velký
rozdíl. Toto je zřejmý ukazatel, že třídění odpadů
má smysl, a velmi Vám za to děkuji. Při této
příležitosti Vás prosím o pokračování při
důkladnému třídění odpadů. Pokud se nám bude
dařit nadále odpady dobře třídit, tak je možné v
příštím roce snížit sazbu za platbu odpadů,
například na tři sta padesát korun ze současných
čtyř set.

JAK ŠETŘIT?

1. Důkladně třídit plast, papír a bioodpad a
tím snížit objem nejdražšího směsného odpadu.
2. Vyvážet popelnici, až je plná, protože se
platí nejen za objem odpadu, ale za manipulaci s
popelnicí (asi 25,-Kč za zvednutí popelnice).

AKCE KULOVÝ BLESK

Jako další službu občanům STKO nabízí
výměnu malých 110 lt. hnědých popelnic na
bioodpad za velké 240 lt. Všichni, kdo máte zájem
o tuto výměnu, zavolejte do 15. dubna na OÚ k
zaregistrování. Jakmile budeme znát konečný
počet popelnic k výměně, určíme termín výměny.
Pavel Procházka

ÚZEMNÍ PLÁN
Realizace novelizace ÚP Vlasatice je
j již
stanoviska od
téměř dokončena,, protože všechna stanoviska
příslušných
úřadů,
p
úřadů, na které jsme čekali,, již
již byla
doručena včetně kladných
kladných souhlasů. Celýý ÚP
ÚP je k
doručena
ah
h
ne na
nahlédnutí
na našich webových stránkách nebo
OÚ.
veřejné
OÚ. Nyní
y proběhne
p
veřej
ejné projednávání
proj
o ednávání
vá
á ÚP
ÚP a to
dn 8.4.2015
8.4.2015 v 16 00hod.
00hod. na sále OÚ.
OÚ. K tomuto
dne
ÚP
ÚP může kdokoli uplatnit svoje
svoj
o e připomínky,
p p
y, a to do
veřej
e ného projednání.
proj
p
o ednání. Následně
Následně
7 dnů od konání veřejného
budou ve spolupráci
s projektantem
p p
proj
p
o ektantem vypořádányy
uplatněné připomínky
připomínky a námitky
p
námitkyy a toto vypořádání
yp
zasláno dotčeným orgánům
orgánů
g
m k opětovnému
opětovnému
bude zasláno
vyjádření.
vyj
yjádření. Ty
T na něj
ě mají
maj
a í 30 dnů
dnů od doručení. Pak
bude
p
bude
konečná
dokumentace
předložena
zastupitelstvu k vydání rozhodnutí o schválení.
schválení.
Pavel Procházka
Všechna dokumentace týkající
týkaj
a ící se Územního Plánu je
na webové adrese:

http://www.pohorelice.cz/rizeni-o-vydani-up-vlasatice
http
t :/
://www.
w pohore
r lilce.cz/
z/rizenii o-vy
vydanii up
u -vl
v asatitce
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REKONSTRUKCE MŠ
Dne 16.3.2015 byla podepsána smlouva s
firmou Zajíc-Zborovský s.r.o., vítěznou firmou
výběrového řízení, na provedení stavební části
rekonstrukce MŠ Vlasatice, která je realizována v
rámci projektu Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v MŠ Vlasatice. Tento projekt je
podporován programem Regionální operační
program NUTS2 Jihovýchod. Celé znění smlouvy
můžete nalézt na stránkách obce www.vlasatice.cz.
Podpora programu nám umožňuje projekt hradit
osmdesáti pěti procenty z dotace. Z rozpočtu obce
bude doplaceno zbylých patnáct procent. Vlastní
stavební práce byly zahájeny okamžitě po
podepsání smlouvy a budou ukončeny do 15.
června letošního roku.
Další částí projektu Modernizace
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ Vlasatice je
dodávka herních prvků . Výběrové řízení na
dodávku těchto prvků vyhrála firma Dřevoartikl,
spol.s.r.o. Smlouva s touto firmou bude zveřjněna
na stránkách obce ihned po jejím podepsání.

KNIHA O OBCI A PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY
T
Pár slov o knize Vítejte
Vítej
e te u nás ve Vlasaticích,,
a připravila
paní
kterou v loňském roce napsala
p
p p
p
Markéta Vodáková,
V dáková, za což ji moc děkuji.
Vo
děkuji. O tuto
tuto
maj
a í zájem
záj
á em nejen
nej
e en místní,, ale i
krásnou knihu mají
občané z okolních obcí a rodáci, kteří poch
pocházejí
ázej
eí z
Vlasatic.
sestavena z fotografií,
Kniha je
j
f tografií,, které
fo
zaznamenávají
zaznamenávaj
a í život v naší obci. Můžete zde
zde najít
naj
a ít
dobové fotografie
f tografie naší obce, ale i školní a
fo
zdokumentované rozličné akce našich občanů a
zájmových
spolků. Knihu i ostatní dárkové
záj
á mových
ý
předměty
předmě
ty lze zakoupit u nás na obecním úřadě.
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HUDEBNÍ ATELIÉR

Mgr.Pavla Kratochvíla

Hudební ateliér působí v Pohořelicích již od
roku 2001. Věnuje se výuce malých muzikantů ve
věku od čtyř, vyjímečně od tří let. V letošním
školním roce navštěvuje Hudební ateliér také devět
žáků z Vlasatic.
Za dobu své existence vychoval nespočet
mladých muzikantů, z nichž mnozí získali přední
umístění na národních i mezinárodních soutěžích.
Letošní školní rok je pro žáky Hudebního ateliéru
opět soutěžní a patří k těm nejúspěšnějším.
Ve dnech 19. a 20. února jsme se s deseti
vybranými žáky zúčastnili v Oslavanech okresního
kola soutěže MŠMT ve hře na dechové
nástroje.Sotěžící jsou rozděleni do kategorií dle
věku. V konkurenci nejlepších mladých muzikantů
z celého okresu získali 1.místo: Kateřina
Furišová, Natálie Vedralová na zobcové
flétny,Katharina Osztovits, Kristýna Životská,
Kristýna Bilavčíková na klarinety. Dále naši žáci
získali čtyři 2.místa a jedno 3.místo. Vítězové
okresního kola postupují do dalšího klání,
krajského kola, které nás teprve čeká.
Mezinárodní soutěž CZECH CLARINET
ART v Teplicích v Čechách je však již úspěšně za
námi. V konkurenci soutěžících z celé Evropy a
Asie, před mezinárodní porotou složenou z
nejlepších
klarinetistů
světa
/Čína,USA,Itálie,Finsko,Srbsko,Švýcarsko,ČR/
získali Kristýna Životská a Katharina Osztovits
1. místo a titul Laureát soutěže.
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme
hodně chuti a elánu do dalšího cvičení, bez kterého
se žádný úspěch neobejde a hlavně stálou radost z
hudby.

VÍTÁNÍ
V
ÍTÁNÍ N
NOVÝCH
OVÝCH OBČÁNKŮ
OBČÁNKŮ VLASATIC
VLASATIC
V listopadu
2014 jsme byli osloveni
p
Vlasatic, zda bychom
y
starostou Vlasatic,
se nechtěli podílet
p
ý občánků Vlasatic. Tuto
na programu
vítání nových
možnost jsme
j
přijali a připravili
p
g
možnost
rádi přijali
si program,
ve
učinkovali malí muzikanti,žáci
muzikanti,žáci Hudebního
Hudebního
kterém učinkovali
ateliéru z Vlasatic. Mnozí z učinkujících již měli
osobní zkušenost s tímto slavnostním okamžikem,,
y tehdy v opačné
p
y tedyy předstoupili
p
i když
roli. Nyní
občánky a jejich
jjej
e ich rodiče
rodiče v pozici
pozici
před nové občánky
Furišová, Marika Sendlerová
učinkujících: Kateřina Furišová,
na zobcové flétny,
y Tomáš
T máš Procházka, Tereza
To
T reza
Te
klavír, Markéta Horáková sólový
Kratochvílová na klavír,
p
p
y
zpěv.
Spolu
s Matyášem
Sendlerem a Ladislavem
Oujeský
j
ým pak
p všichni
všichni na závěr vystoupení utvořili
Oujeským
malý pěvecký
pěvecký sbor a zazpívali
p
p
malý
písničku
Podzim. I
p
p
venku, v síni
síni obecního úřadu
přes
uplakané
počasí venku,
Vlasatice vládla příjemná
příjíjemná a slavnostní atmosféra
Vlasatice
bez jediné slzičky vítaných
vítaných občánků.
Mgr. Pavel Kratochvíl

Další informace o žácích a Hudebním ateliéru najdete na:

www.atelierkratochvil.cz
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015

DIVA
IVADLO
V DLO DIALOG

V sobotu 7.3.2015 nás navštívil divadelní
g a odehrál dvě představení. První
Prv
r ní
spolek Dialog
bylo
y určeno dětem
dětem a jmenovalo se Kluk z plakátu.
Na
přišlo
asi čtyřicet
dětí s rodiči.
Na představení
p
p
y
Pohádka
reakce
Pohádka se líbila, herci
herci si chválili
chválili spontánní
p
dětí. Na večerní představení Bílý králík
asi
králík přišlo
p
třicet diváků, tady si dovolím poznámku, že
že je mi
líto,, že se nás nezúčastnilo více.
Nicméně
představení se líbilo divákům i hercům,, kteří si
představení
chválili příjemnou
příjíemnou atmosféru. Za odehrání
odehrání obou
představení
si tento spolek bude účtovat asi šest
p
tisíc
se celé společenstvo
tisíc korun. Po představení
p
těchto mladých herců odebralo do místního
Velké díky všem, kteří podpořili letošní hostince a za doprovodu
p
y
p
třech kytar
zpívalo
a
Tříkrálovou sbírku.
bavilo celé osazenstvo.
osazenstvo. Na závěr bych chtěl
chtěl tomuto
Vaši Tříkráloví koledníci spolku poděkovat a musím říct,, že jak jsem je za
ten jeden den poznal
je vidět, že
p
že divadlo dělají
dělaj
a í od
Vaše dary budou využity na rozvoj a
srdce a pro zábavu.
zábavu.
realizaci těchto projektů:
Pavel Procházka
Charitní
ošetřovatelská
služba
–
zabezpečuje odbornou zdravotní péči lidem v jejich
přirozeném domácím prostředí
- Charitní pečovatelská služba – služba
poskytovaná seniorům a zdravotně postiženým
občanům, kteří z různých důvodů potřebují k
zajištění běžného života pomoc druhé osoby
- Domov sv. Agáty pro matky s dětmi –
pomáhá matkám s dětmi v krizových situacích
- Dobrovolnické centrum při OCH Břeclav –
koordinuje a metodicky vede dobrovolnickou
pomoc
- Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez
domova a Azylový dům pro muže a ženy poskytuje
služby lidem, jejichž sociální a životní úroveň si to
vyžaduje
- Farní charity – dobrovolná pomoc sociálně
slabým a potřebným lidem v nouzi
- V případě nenadálé události na
humanitární pomaoc u nás i v zahraničí
Podpora vzniku a rozvoje sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Je 10. ledna 9 hodin ráno a my „ tříkráloví
koledníci“ se scházíme u kostela. Putujeme od
domu k domu a přinášíme lidem radostnou zprávu
o příchodu Boží lásky na svět skrze dítě narozené
v betlémských jeslích. Přitom prosíme o dar na
pomoc lidem v nouzi. Prostřednictvím Charity
můžete účinně pomoci lidem, kteří si sami pomoci
nemohou. Naše putování doprovázelo krásné
slunečné počasí. Malí koledníci dostali mimo
příspěvků do pokladniček také spoustu sladkých
dobrot. Naše Tříkrálová sbírka činila 17.240,-Kč

Zdena Furišová
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA

DO ŠKOLY NA ZKUŠENOU

V úterý 6. ledna navštívili žáci 4. a 5. ročníku
Moravské zemské muzeum v Brně. Vybrali jsme si
interaktivní výstavu Velká Morava, kterou muzeum
pořádá ve spolupráci se studenty Pedagogické
fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Cestovali jsme linkovým autobusem a MHD,
takže jsme si vyzkoušeli i bezpečné chování v
silničním provozu ve městě.
V muzeu na nás čekala studentka, která
dětem připravila pracovní listy a úkoly přímo v
prostředí výstavy. Děti hledaly výrobky z doby
Velké Moravy a určovaly, z čeho by tyto předměty
mohly být vyrobeny. Seznámili jsme se s hlaholicí a
vyzkoušeli si používání tohoto písma.
Na závěr jsme si prohlídli celé patro muzea,
tedy i exponáty z dalších období našich nejstarších
dějin.
Exkurze se velmi zdařila. Na závěr musím
žáky moc pochválit za dobré chování během celé
akce.

Od začátku února se na naší škole začne
odehrávat projekt, který jsme pracovně nazvali
Setkávání. Jde o společné akcepředškoláčků,
školy a všeho, co s ní souvisí. Předškoláci budou
pravidelně navštěvovat naši I. třídu. Tam se budou
postupně seznamovat se školním prostředím, prací
ve škole a paní učitelkou. Budou mít možnost
takzvaně nahlédnout škole pod pokličku a formou
her se lépe připravit na to, co je v nadcházejícím
školním roce čeká. Už teď se na ně velmi těšíme.

Mgr. Kristýna Vrobelová

PADÁ SNÍH
Sněhu jsme se nakonec dočkali v lednu a
my si se školní družinou mohli postavit
sněhuláky.Když se ale sníh rozpustil, namalovali
jsme si je alespoň na papír. Také jsme vystřihovali
vločky. Zároveň jsme si vysvětlili, jak taková vločka,
sníh a led vznikají.
Zajímali jsme se o značky v mapách. Také
jsme se snažili vzpomenout si na pravidla slušného
chování. Dále jsme si povídali o řemeslech, a čím
bychom chtěli jednou být.
Protože se začaly objevovat chřipky,
zajímala nás prevence proti nachlazení a co dělat,
abychom nebyli nemocní.
Ke konci měsíce jsme tvořili kapry z
krepového papíru a vyráběli dárečky pro děti, které
přijdou k zápisu. Dostali jsme pěkné vysvědčení, a
pak už jen hurá na jednodenní prázdniny!
Marcela Řiháčková, vychovatelka

SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU
Ve čtvrtek 29. ledna centrum globálního
rozvojového vzdělávání NaZemi realizovalo pro
žáky 6. a 7. ročníkua žáky speciální třídy výukový
program Kdo je za vodou?.
Žáci byli seznámeni s příčinami a dopady
nedostatku čisté vody. Zamýšleli se nad vlastní
spotřebou, a čeho by byli se schopni vzdát při
nedostatku vody. Zabývali se spotřebou vody v
běžném životě a důvody znečištění vody.Hodnotili
dopady na životní prostředí z energetického,
finančního a ekonomického hlediska.
Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali výukový
program
Coca-colonizace
o
nadnárodních
společnostech v rozvojových zemích jako hlavních
aktérech globalizace, kteří mají vliv na životy lidí po
celém světě. Na konkrétních případech odvozovali
principy
fungování
takových
nadnárodních
společností a hledali možnosti boje proti
negativnímupůsobení na lidi a životní prostředí.

Mgr. Renata Procházková, třídní učitelka I. třídy

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍNA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A
MATEŘSKÉ ŠKOLE VEVLASATICÍCH
Na Den otevřených dveří do 1. třídy pozvala
rodiče předškoláků osobně ředitelka školy Marcela
Mikelová. Kdo neměl čas přijít na první vyučovací
hodinu ráno, mohl využít ukázkové hodiny
odpoledne. Účast byla hojná. Se svými rodiči se
přišli podívat i někteří předškoláci navštěvující naši
MŠ. Ráno se za námi přišel podívat i pan starosta.
1. třídu navštěvují žáci prvního, druhého a
třetího ročníku. Společně si pro rodiče připravili
ukázku, jak to vypadá v hodině čtení a psaní. Ve
čtení nejdříve všichni předvedli, kolik umí říkadel
spojených s pohybem. Ta rozvíjí jemnou i hrubou
motoriku a jsou důležitá před samotným psaním.
Prvňáčci potom četli ze Slabikáře a mluvili s
mimozemšťanem. Že nevíte, o co jde? Žáci
rozkládají slova na jednotlivé hlásky a
mimozemšťan, kterého má paní učitelkajako
pomocníka,je kontroluje a chválí. V psaní
procvičovali v písankách malé písmenko h.
Druháci a třeťáci vypracovávali otázky z článku,
který si četli za domácí úkol.
Po skončení odpolední hodiny měli rodiče
možnost diskutovat s panem starostou, učitelkami
prvního stupně a paní ředitelkou. K tomu
nechyběla dobrá káva a čaj.
Mgr. Renata Procházková, třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

BESEDA O BUDOUCÍM POVOLÁNÍ
Dne 29. ledna 2015 se konala beseda žáků
8. a 9. ročníku s pracovníky SVČ Pohořelice o
volbě jejich povolání. Žáci diskutovali o svých
představách budoucnost, která je čeká. Byli
seznámeni s různými způsoby získávání informací
k volbě povolání. Připomněli si webový portál
infoabsolvent.cz. Zde žáci i rodiče najdou veškeré
potřebné informace.
Setkání proběhlo v klidné a přátelské atmosféře.
Mája Gašperáková, výchovný poradce

Ing. Miluše Pokorná,koordinátorka EVVO
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PROJEKT PŘÍBĚH MOJÍ RODINY 2
Dnešní doba je uspěchaná, často spolu
málo mluvíme, trávíme čas u počítačů a nad
tablety, pořád někam spěcháme. A málo toho o
sobě víme, doma i ve škole. Mnohdy toho víme
málo i o vlastní rodině a vesnici, ze které
pocházíme.
Naše škola se ve spolupráci s organizací
Člověk v tísni zapojila do projektu, jehož cílem je
podpořit vzájemný vztah rodičů a školy. Zaměříme
se na rodinný příběh, ale i na místo, kde žijeme.
Chtěli bychom, aby s poznáváním novodobé
historie žáci začali u sebe a seznámili se s příběhy,
které se týkají přímo jich a jejich nejbližších. Žáci
by se měli také zamyslet nad tím, co by se dalo v
jejich okolí vylepšit a jak by k tomu mohli sami
přispět. Doufáme, že se nám podaří školu ještě
více zapojit do dění v obci. Práce bude probíhat v
šestém a sedmém ročníku v češtině, dějepisu a v
předmětu člověk a zdraví.
V průběhu projektu šesťáci a sedmáci
zhlédnou šest filmů. K filmům jsou připraveny
různé aktivity. Ty mají žáky vést k diskusi a
přemýšlení nad různými proměnami rodiny a života
v moderním světě.
Doufáme v pochopení a trpělivost rodičů a
prarodičů. Na konci projektu, na podzim 2015,
uspořádáme setkání pro rodiče a ostatní zájemce,
na kterém děti představí výsledky své práce.
Dagmar Murová

OSTA
STATKY
T TKY
Dne 21. února 2015 Klub důchodců pořádal
tradiční masopustní
průvod po vesnici a večerní
p
ostatkovou zábavu
zábavu spojenou
spoj
po enou s maškarním plesem.
p
Masopustní
průvod byl
p
byyl doplněn o mladší děvčata,
děvčata,
za což jim
j patří
p
od nás
nás starších velké poděkování.
p
Občanům děkujeme
děkujeme
j
přivítání u svých
Občanům
za krásné přivítání
domovů, bohaté občerstvení a finanční příspěvek.
Prostě masopust
se vydařil.
Současně bych
p
y
y chtěla
poděkovat
i všem
p
všem občanům
občanům za dary do tomboly
tomboly a
také
také všem sponzorům.
Eva Hubáčková
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Noví občánci:
v Prosinci 2014 jsme přivítali

Honzíka Tomeše

v Lednu 2015 jsme přivítali

Mirečka Nováka
Kristýnku a Amálku Kluchovy
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Svoje
S
j jubilea
j bili
oslavili:
l ilili
Leden 2015

70. narozeniny - p. Puttersteinová Margita
75. narozeniny - p. Hadrbolcová Mária
p. Bartošová Libuše
80. narozeniny - p. Geršiová Marie

Navždy nás opustili:
v prosinci 2014

Únor 2015

70. narozeniny - p. Dresler Česlav
75. narozeniny - p. Gašperáková Paulína
Březen 2015

90. narozeniny - p. Furisová Elisabeta

Kocich Ladislav
v lednu 2015

Nečas Bedřich
Kdo v srdcích žije neumírá...

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

STALO SE NEJEN V OKOLÍ
MarS
zdroj - www.policie.cz

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.

ODNESL SI AUTOBATERIE Z VÝTAHU
Zatím neznámý pachatel si pro svoji
protiprávní činnost vybral hotel na Pohořelicku. V
odpoledních hodinách včerejšího dne vypáčil
vstupní dveře strojovny výtahu a dvířka skříně
rozvaděče, ze které následně odcizil tři
autobaterie. Svým počínáním zároveň poškodil
záložní zdroj. Škoda, kterou pachatel způsobil, činí
deset tisíc korun. Policie případ šetří pro podezření
ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci.
por. Zdeňka Procházková, 20. ledna 2015

PRO LUP ŠEL OTVOREM VE VRATECH
Do stodoly poblíž bývalého zámku v
Branišovicích zamířil zatím neznámý pachatel. Do
objektu se dostal po poničení dřevěných vrat.
Vniklým otvorem vlezl dovnitř a odcizil vedle
svářečky a elektrocentrály i osm plechových
kanystrů a další věci. Šestapadesátiletému majiteli
por. Bohumil Malášek, 17. prosince 2014 tak způsobil škodu za více než dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 29. ledna 2015

JEDNAL VELMI RYCHLE
Krátce po půlnoci se na jednoho z hráčů v
zábavním podniku v Pohořelicích usmálo štěstí.
Než se muž z výhry vzpamatoval, neměl se z čeho
radovat. Jiný hráč bleskurychle oslovil obsluhu
podniku a ta mu vyplatila skoro patnáct tisíc korun.
Pak z lokálu zmizel jako pára nad hrncem. Stíhání
za podvod se ale nevyhne. Většina z hráčů v
podniku, stejně jako obsluha, dvaadvacetiletého
hráče zná.

PRODÁVAL PADĚLKY
Zákazníci, kteří nakupovali v jednom z
pohořelických obchodů s textilem, obuví a drogérií,
možná ani netuší, že asijskému obchodníkovi platili
nemalé peníze za padělky značkového zboží.
Kriminalisté z územního odboru Brno venkov při
kontrole obchodních prostor devětačtyřicetiletému
obchodníkovi zajistili drogistické zboží opatřené
označením renomovaných firem v hodnotě
por. Bohumil Malášek, 26. prosince 2014 nejméně deset tisíc korun. Prodejce nyní stíhají pro
porušení práv k ochranné známce.

DO DOMU SE DOSTAL UŽ POHODLNĚ
Odpolední vycházky či návštěvy u
příbuzných využil v Branišovicích zatím neznámý
pachatel. Do obydlí šestašedesátiletého majitele se
dostal vcelku jednoduše. Při cestě na pozemek
musel překonat plot, pak už šel snadno přes
nezajištěné dveře ze dvora do sklepa. Dům
prohledal a odcizil finanční hotovost a rodinné
šperky. Majiteli tak způsobil škodu za nejméně
čtyřicet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 4. února 2015

PŘIŠEL SI PRO KUŘIVO
Vcelku zajímavě se za málo práce odměnil
zatím neznámý pachatel, který řádil v Pohořelicích.
Tam si vyhlédl novinový stánek a do něj se dostal,
když poničil zámky mříže a následně násilím
otevřel i vstupní dveře. V trafice se pak zajímal
pouze o kuřivo. Odcizením několika kartonů cigaret
způsobil prodejci škodu za nejméně patnáct tisíc
por. Bohumil Malášek, 28. prosince 2014 korun. Stejný zájem měl nakonec pravděpodobně
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jiný zloděj, který se vcelku pohodlně dostal do
rodinného domku v Ivančicích. Nejdříve překonal
skoro dvoumetrový plot, aby se do obydlí dostal
nezajištěnými dveřmi v zadním traktu budovy.
Obydlí prohledal, když nic vhodného k odcizení
nenašel, vzal za vděk alespoň kartónem cigaret.
Majiteli domu způsobil škodu za tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. února 2015

PODRUHÉ SE SPOKOJIL S MOBILEM
Tip neznámého pachatele na rodinný dům
devětapadesátiletého majitele se ukázal jako
dobrý. Zloděj se do obydlí v Pohořelicích dostal po
překonání plotu a násilném otevření dveří do
sklepa. Dům prohledal a odcizil dva notebooky a z
papírové krabice umístěné na jedné z poliček pak
sebral nemalou finanční hotovost. Majiteli domu tak
způsobil škodu za skoro sto tisíc korun. O den
později pak řádil ve stejném domě možná jiný
zloděj. Do obydlí se tentokrát dostal po poničení
vstupních dveří. Po prohledání domu odcizil pouze
odložený špičkový značkový mobilní telefon. V
tomto případě je škoda přes dvacet tisíc korun.

policie téměř tři a půl tisíce příslušníků, a do konce
roku bychom jejich řady rádi rozšířili o desítky
dalších nových policistek a policistů, kteří mají
zájem o tuto zodpovědnou a smysluplnou práci.
Hledáme nové kolegy, kteří by se chtěli podílet na
zlepšování bezpečnostní situace a veřejného
pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích,
bojovat proti kriminalitě a neustále prohlubovat
svoje znalosti a odbornou kvalifikaci.
Zaměstnání u policie přináší kromě
stabilního příjmu a možnosti kariérního růstu řadu
sociálních a dalších výhod, mezi které patří 6 týdnů
dovolené, ozdravné pobyty, zdravotní péče,
možnost čerpání příspěvků na penzijní připojištění,
rekreační pobyty, a další.

Příslušníkem policie se může stát každý
občan České republiky starší osmnácti let, který je
bezúhonný, má minimálně střední vzdělání
zakončené maturitou a který není členem politické
strany nebo hnutí a nevykonává živnostenskou
nebo podnikatelskou činnost. Zvládnout musí testy
fyzické, osobnostní a zdravotní způsobilosti.
Kompletní informace o přijetí do služebního
por. Bohumil Malášek, 12. února 2015 poměru a přijímacím řízení najdete pod odkazem:

PŘIŠEL NEJEN PRO TROFEJE
Myslivecké trofeje možná přilákaly zatím
neznámého pachatele do myslivny v Pohořelicích.
Do objektu se zloděj dostal násilím, když poškodil
vstupní dveře. I uvnitř budovy použil několikrát k
otevření dalších dveří a dveří do skříní násilí. Vedle
několika loveckých trofejí odcizil i dvě rychlovarné
konvice, nemalé množství kuchyňských příborů,
prodlužovací kabel a patnáct toaletních mýdel.
Zloděje potěšilo i několik lahví s alkoholem.
Myslivci hlásí škodu za nejméně patnáct tisíc
korun.

http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-vpolicii-ceske-republiky.aspx
V případě zájmu či dotazů kontaktujte
personální oddělení Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje:
telefon: 974 622 622, 725 661 021
e-mail: krpb.op.podatelna@pcr.cz
lucie.horvathova@pcr.cz
mjr. Petra Vedrová, 18. 2. 2015

por. Bohumil Malášek, 13. února 2015

ASI MĚL I HLAD
Zloděj, který si vytipoval rodinný dům
devětapadesátiletého majitele v Pohořelicích, byl
možná i hladový. Do příbytku se dostal v noci, když
překonal oplocení. Potom už měl roli snadnou. V
zadní části domu totiž našel nezajištěné dveře.
Obydlí prohledal a odcizil zánovní křovinořez. Z
mrazáku pak sebral šest králíků a stejný počet
kuřat. Majiteli tak způsobil škodu za nejméně
patnáct tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 3. března 2015

SENÍK DOBŘE POSLOUŽIL
Seník obci Nový Dvůr si zatím neznámý
pachatel zaměnil pravděpodobně za zajímavý zdroj
surovin, které lze snadno prodat sběrně použitých
kovů. Do objektu se dostal násilím, když poškodil
opláštění budovy. Uvnitř pak odcizil ze čtyř
elektromotorů statory a skoro půl kilometrů
měděných kabelů. Zemědělcům tak způsobil škodu
za téměř sto tisíc korun.

VODÁKŮM ZMIZELY KÁNOE
Blížící se začátek vodácké sezóny byl
možná inspirací pro zatím neznámého pachatele,
který se vloupal do skladiště vodáckého klubu ve
Cvrčovicích. Zloděj poničil zámek dveří a z objektu
odcizil dvě plastové kánoe. Sportovcům tak
způsobil škodu za nejméně čtyřicet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. března 2015

por. Bohumil Malášek, 14. února 2015

HLEDÁME POSILY DO NAŠEHO TÝMU
Jihomoravská policie přijímá nové policisty a
policistky, kteří mají zájem posílit základní útvary v
celém kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu
služby. V současné době pracuje u jihomoravské
ČÍSLO
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
V plánu práce na letošní rok jsme si stanovili
uspořádat opět „Pálení čarodějnic“. Největší
finanční zátěží je vždy zapůjčení mobilních toalet.
www.sdh-vlasatice.webnode.cz Pokud se nám již stejně jako předešlé roky
nepodaří zařídit tyto sponzorsky, skončila by tato
akce pro nás citelnou finanční ztrátou. Jednání o
POŘÁD SE NĚCO DĚJE
sponzoringu jsou však na dobré cestě, proto si vás
na „Pálení čarodějnic“ dovolujeme předběžně
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
VVH
proběhla
dne
24.1.2014.
Po pozvat.
přednesení hodnotících zpráv za rok 2014 proběhly
volby obsazení výboru sboru. Nové obsazení DOTACE RYBÁŘI RYBNÍKÁŘSTVÍ POHOŘELICE
Během podzimu se nám podařilo zajistit
výboru: starosta Pavel Magal, místostarosta Tesař
Miroslav, velitel Karel Valenta ml., vedoucí mládeže dotaci (podporu) 5.000,-Kč od Rybníkářství
Silvie Puttersteinová, a členové Pavlína Konečná, Pohořelice na pořízení čerpadla na vodu. Dotace
Stanislav Dufek a Jan Magal. VVH se dohodla na byla použita jako příspěvek na koupi čerpadla
plánu práce pro rok 2015: uspořádat bál, pálení HERON 80W s max. průtokem 1300 l / min více
čarodějnic, hasičskou soutěž, pokračovat na viz. „Dotace JmK 2014“.
rekonstrukci zbrojnice, podílet se na dětském dni,
DOTACE JMK 2014
pracovat i nadále s dětmi.
V loňském roce byla jednotce resp. obci
schválena Jihomoravským krajem dotace na
HASIČSKÝ BÁL
4. Hasičský bál se konal v sobotu 14.března. provoz. Dotace byla použita na opravu DA12
O výbornou atmosféru se postarala osvědčená A31(dopravní automobil Avia) a pořízení 2ks
kapela „MODUL“ z Těšan, která nám již hrála čerpadel. O důvodech opravy DA12 a pořízení
potřetí. Díky sponzorům a obětavosti našich členů čerpadlech jsme psali v minulých číslech. Na tuto
se podařilo nachystat velmi bohatou tombolu. akci se podařilo získat příspěvek od JmK 80000Kč.
Hlavní ceny jako např. pánské a dámské kolo, Dotace byla použita následovně:
nebo 2x sele byly evidentně tahákem večera, 1. Oprava DA 12.
protože se podařilo lístky do tomboly prodat v a) výroba nových přepážek a polic – provedla firma
rekordním čase. Na všechny se, oproti loňsku, FM nábytek, cena 35000Kč:
naštěstí dostalo. Celkem bylo v tombole - levá přední nářaďová skříň: dvojpatrový úložný
nachystáno 223 cen. 10 hlavních se losovalo již systém pro hadice C a B
tradičně o půlnoci. Letošního bálu se zúčastnilo - levá zadní nářaďová skříň: úložný systém pro
hadice C a B, police a příčky pro armatury
116 platících hostů, 14 VIP hostů a pořadatelé.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům a - pravá zadní nářaďová skříň: police a příčky pro
rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, umístění vybavení v boxech
kterým není práce hasičů lhostejná a pomáhají - pravá přední nářaďová skříň: police a příčky pro
umístění čerpadla Heron, hasících
nám.
přístrojů, armatur a vybavení v boxech
- zadní nářaďová skříň: police a příčky pro
umístění PS12, savic k PS 12 a ručního nářadí
(lopaty, kopáč apod.)
- kabina pro mužstvo: zadní stěna kabiny a box
pod lavici pro posádku
b) oprava karoserie – provedla firma PPM, cena
48372Kč:
- výměna korozí poškozených plechových dílů
karoserie
- lakování vnitřních prostor nářaďových skříní a
kabiny pro mužstvo
- lakování opravené karoserie z venku
2. Pořízení kalového ponorného čerpadla s noži
DAE Septik SGK 104 bez plováku - cena 7621Kč.
3. Pořízení kalového čerpadla HERON EMPH 80W
(kompletní set s příslušenstvím) - cena 18452Kč.
NAŠE HASIČATA
Během zimní přípravy si naši nejmenší OPRAVA DA 12 DOKONČOVACÍ PRÁCE:
procvičovali techniku vázání uzlů pro uzlovací Po převzetí vozidla z oprav se členové sešli o třech
soutěže, pilovali znalosti technických značek a sobotách a jedné neděli na dokončovací práce na
získávali základní znalosti
zdravovědy, první DA 12.
pomoci a hasičského vybavení.Trénink pro Během tohoto provedli:
uzlování probíhal nejvíce s ohledem na několik - montáž sedadel, které se podařilo zajistit
očekávaných soutěží. Nakonec stejně jako vloni sponzorsky od Dopravního podniku Města Brna
byly vyhlášeny bohužel jen dvě a to ve Starovicích - opravy a montáž vnějšího osvětlení, přídavných
a Perné. Na obou soutěžích jsme se zúčastnili v světel a blikačů
kategoriích družstva a jednotlivci mladší žáci a - montáž nového osvětlení nářaďových skříní
družstva a jednotlivci starší žáci. Ve všech - montáž radiostanice, rádia, držáků a úchytů
kategoriích se soutěží vyřazovacím způsobem, - výměnu těsnění všech dveří a filtrů paliva
takže kromě prvních čtyř míst se ostatní umístění - opravu na brzdách a na elektroinstalaci
nevyhlašují. V soutěži družstev jsme vždy skončili v Dokončovací práce ještě nejsou úplně hotovy a
první polovině startovního pole. V jednotlivcích to vozidlo tudíž ještě není zařazeno do výjezdu.
bylo podobné. Jedna starší žákyně nám vypadla Na DA12 bylo dále provedeno firmou Bačík
před finálem, kdy těsně prohrála s vítězkou polepení označením dle vyhlášky.
Na dokončovací práce se podařilo sponzorsky
soutěže.
Všichni se již těšíme, až se konečně objeví zajistit materiál v hodnotě cca 6000Kč(v tomto není
jarní počasí a děti budou moci venku začít trénovat započítána hodnota sedadel od DPMB).
hlavní disciplíny požárního sportu.
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DOTACE JMK 2015
V rámci dotačního titulu pro požární jednotky
JmK byl pověřen k připravení materiálů a
zpracování žádosti o dotaci pro letošní rok K.
Valenta ml.. Za asistence pana starosty byla
podána žádost o dotaci od JmK na rekonstrukci
požární zbrojnice, provoz jednotky a pořízení
nového vybavení.
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VLASATICE –
SHRNUTÍ ROKU 2014
Jednotka se během roku několikrát sešla k
povinnému výcviku. Cvičilo se hlavně ovládání
techniky, znalost a obsluha vybavení. Výcvik s
požární stříkačkou probíhal v rámci tréninku dětí. V
listopadu se všichni velitelé zúčastnili školení
velitelů na odborném učilišti v Brně Líšni. Naše
jednotka zasahovala v roce 2014 u 6 resp 12
zásahů(jednotka
se
zúčastnila
jednoho
vícenásobného zásahu, který by byl za normálních
okolností rozdělen na 7 událostí) a 6ti technických
pomocí pro obec.

přívalových deštích Vlasatice 429, 378, 51, 387,
53, 420 a 350.
- 14.9.2014 na žádost KOPIS JmK vyjela jednotka
s CAS 16 v počtu 1+2 a DA12 v počtu 1+3 na
záchranu zvířat ohrožených povodní.
- 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.
TECHNICKÉ POMOCI PRO OBEC 2014:
- Jednotka , na žádost obecního úřadu provedla
6x zalévání zeleně (nové, přesazované).
Děkuji všem členům i nečlenům a
samozřejmě našim dětem, kteří se aktivně
podílejí na všech aktivitách sboru a odvádějí
kus pořádné práce.
Karel Valenta
www.sdh-vlasatice.webnode.cz

ZÁSAHY JEDNOTKY 2014:
- 12.4.2014 na žádost OÚ vyjela jednotka s CAS
16 v počtu 1+5 na technickou pomoc na OÚ.
Jednalo se o vyčištěni zaneseného okapového
svodu.
- 4.7.2014 na žádost KOPIS JmK vyjela jednotka s
CAS 16 v počtu 1+3 k požáru příkopy za obcí
směrem na Branišovice.
- 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.
- 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
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Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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