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Zdarma do každé domácnosti

S LOVO S TAROSTY

Dobrý den,
v úvodním slově bych vás ve stručnosti rád seznámil s
nejnovějšími informacemi z obecního úřadu a s obsahem
tohoto podzimního zpravodaje.
Během celého léta nás nejvíce zaměstnaly úpravy hřbitova, kde
ještě v těchto dnech dokončujeme finální úpravy jako je např.
natření zdí, které však již zajišťujeme pomocí našich šikovných
zaměstnanců.
Práce na plánované splaškové kanalizaci stále probíhají.
Po realizaci projektu, jsme nyní před podáním územního
rozhodnutí na stavební úřad, kde již pouze čekáme na
vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
K podzimu neodmyslitelně patří i zahájení nového
školního roku. Letos proběhlo za krásného počasí, do první
třídy nastoupilo pět prvňáčků a děti v mateřské školce se
mohou těšit z nově upraveného zázemí a nového dětského
hřiště.
Kromě větších akcí, jako byla rekonstrukce mateřské
školky nebo oprava chodníků na hřbitově, se snažíme
realizovat i drobnosti, které přispívají k zvelebení prostředí naší
obce. Jako příklad uvádím renovaci tzv. Susankova kříže, který
leží u cesty naproti fotbalovému hřišti. Rekonstrukce bude
provedena v prosinci tohoto roku firmou Marston-cz, s.r.o. a ze
sedmdesáti procentní je hrazena z dotace MMR.
Z kulturních akcí, které se konaly v uplynulém období,
připomenu rozloučení s prázdninami, které proběhlo formou
promítání letního biografu s filmem „Ať žijí duchové“. Zúčastnilo
se asi sto rodičů s dětmi, atmosféra večera byla úžasná. Děkuji
všem, kteří se na této akci podíleli, hlavně paní Markétě
Vodákové. Také musím připomenout soutěž pořádanou
místním sdružení dobrovolných hasičů, o které se více dozvíte
uvnitř zpravodaje.
Z plánovaných podzimních akcí připomínám koncert
skupiny ALBAND, který se bude konat 24. 1 0. 201 5 a „Babské
hody“, které budou 1 4. 11 . 201 5.
Děkuji všem, za názory, náměty i připomínky a také za
trpělivost při různých omezeních - např. zvýšené dopravě na
Pohořelice nebo při opravě hřbitova.
S přáním pohodových dnů
Pavel Procházka
starosta obce

ČÍSLO

3/15

STRANA

1

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1 0.9.201 5

ad 7a) Pan starosta přednesl návrh na záměr
vyhlášení výběrového řízení na stavbu „vodovod
pod Školou“.
Do výběrové komise byli navrženi: předseda
p.
Pavel
- starosta,
Přítomni: Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček Ph. D., členové: Procházka
Ing.
Petr
Hubáček
PhD. - místostarosta,
Karel Valenta, Libor Šulc, Josef Lakatoš
p. Josef Lakatoš - zastupitel.
hlasováno:5/0/0
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Usnesení č. 201 5/6/6: ZO schvaluje záměr obce
vyhlásit výběrové řízení na stavbu „vodovod pod
ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval Školou“
a pověřuje starostu k jeho vyhlášení.
zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Josefa Lakatoše, p. Karla
Valentu
7b) Pan starosta přednesl návrh na záměr obce
hlasováno: 5/0/0 ad
vyhlásit výběrového řízení pro administraci žádosti
akci kanalizace – ČOV Vlasatice.
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO o dotaciDonavýběrové
komise byli navrženi: předseda
schvaluje ověřovatele zápisu
p. Pavel Procházka – starosta,
členové: Ing. Petr Hubáček PhD. - místostarosta,
p.
ad 2) Tak jak byl uveřejněn na úřední a Libor Šulc - zastupitel.
hlasováno: 5/0/0
elektronické desce
Usnesení č. 201 5/6/7: ZO schvaluje záměr obce
vyhlásit výběrové řízení pro administraci žádosti o
ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schválení dotaci
na akci kanalizace – ČOV Vlasatice a
nepeněžitého vkladu VaK Břeclav, a.s.
pověřuje
starostu k jeho vyhlášení.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/6/1 : ZO schvaluje návrh na ad 8) Žádosti
nepeněžní vklad VaK Břeclav,a.s.
- Pan starosta přednesl žádost Rybníkářství
Příloha: rozpis předávaných vkladů s mapou
Pohořelice na odkup pozemku p.č. 589/1 7,
navazující na
vlastní.
ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení parcely, které již Rybníkářství Pohořelice
hlasováno:
0/5/0
smlouvy o dílo 1 5/201 5 s firmou Marston-CZ s.r.o.
hlasováno: 5/0/0 Usnesení č. 201 5/6/8: ZO neschvaluje prodej
p.č. 589/1 7, ale v případě záměru jeho
Usnesení č. 201 5/6/2: ZO schvaluje smlouvu o dílo pozemku
prodeje
je
doporučeno předkupní právo pro
1 5/201 5 s firmou Marston-CZ s.r.o.
Rybníkářství Pohořelice.
Příloha: návrh smlouvy o dílo
- Pan starosta přednesl žádost pana Milana
Nováka,
Vlasatice 239 na odkup pozemku p.č.
ad 5) Pan starosta přednesl návrh na schválení 8598 ve vlastnictví
obce Vlasatice.
nového ceníku obce Vlasatice.
hlasováno: 0/5/0
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/6/8: ZO neschvaluje žádost o
Usnesení č. 201 5/6/3: ZO schvaluje ceník obce prodej
pozemku p.č. 8598 panu Milanu Novákovi,
Vlasatice.
Vlasatice 239.
Příloha: ceník obce Vlasatice
- Pan starosta přednesl žádost TJ Start Vlasatice o
dotaci z rozpočtu obce ve výši
ad 6) Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové mimořádnou
41
.000,Kč
na
opravu žacího traktoru.
opatření obce č. 1 .
hlasováno: 5/0/0
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/6/8: ZO schvaluje žádost o
Usnesení č. 201 5/6/4: ZO schvaluje rozpočtové dotaci
ve výši 41 .000,- Kč pro TJ Start Vlasatice
opatření obce č. 1
na opravu traktoru za podmínky zapůjčení traktoru
v mimořádných situacích obci Vlasatice.
Příloha: rozpočtové opatření obce č. 1
starosta přednesl žádost ZŠ a MŠ Vlasatice
ad 6) Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové -naPanfinanční
příspěvek z rozpočtu obce ve výši
opatření obce č. 2.

1 5.000,- Kč na nákup cvičebních pomůcek, které
hlasováno: 5/0/0 může
využívat i Sportovní klub Vlasatice.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/6/5: ZO schvaluje rozpočtové
opatření obce č. 2.
Usnesení č. 201 5/6/8: ZO schvaluje žádost o
finanční
příspěvek ve výši 1 5.000,- Kč pro ZŠ a MŠ
Příloha: rozpočtové opatření obce č. 2
Vlasatice na nákup cvičebních pomůcek.
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- Pan starosta přednesl žádost Mysliveckého
sdružení Vlasatice o účelovou dotaci nebo půjčku
na odkup pozemku pč. 232, který je ve vlastnictví
státu ve výši až 1 00.000,- Kč.
hlasováno: 0/4/1
Usnesení č. 201 5/6/8: ZO neschvaluje žádost o
účelovou dotaci Mysliveckému sdružení Vlasatice
ve výši 1 00.000,- Kč, na nákup nemovitosti nelze
dotaci poskytnout.
Příloha: jednotlivé žádosti

ad 9) Různé

informoval o novém stavebním dozoru, který bude
zaštitovat pan Ing. Rostislav Čech.
-Pan starosta podal informace o dokončení
rekonstrukce MŠ Vlasatice. Závěrečná zpráva o
průběhu bude podána na dalším ZO, nyní ROP
žádá o doplnění údajů.
-Pan starosta informoval o zavedení hlášení RO na
webových stránkách obce. Bude od října letošního
roku.
-Pan starosta informoval o úpravách veřejného
osvětlení. Je vypracován projekt, čeká se na
stažení žaloby o určení vlastníka na dotčených
pozemcích.
-Pan starosta informoval o stavbě na „Střelnici“,
jsou připraveny podklady pro dodatečné stavební
povolení.
-Pan starosta informoval o bezplatném převodu
pozemku (školního hřiště) obci – mělo by
proběhnout začátkem roku 201 6.

- Pan starosta přednesl záměr na uzavření
smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti na pozemku v k.ú. Vlasatice p.č. 8257
o výměře 4670 m2 mezi obcí Vlasatice a Povodí
Moravy a.s.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/8/9: ZO schvaluje záměr na
uzavření smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti na pozemku v k.ú. Vlasatice
p.č. 8257 o výměře 4670 m2 mezi obcí Vlasatice a ad 1 0) Diskuze
Povodí Moravy a.s..
- Paní Zavadilová podala dotaz na opravu
rozhlasu, není slyšet – rozhlas již opraven
-Pan starosta podal informaci o průběhu akce
kanalizace – ČOV Vlasatice.
-Paní Šťouračová se také vyjádřila k opravě
rozhlasu, již také v pořádku.
-Pan starosta podal informaci o průběhu
rekonstrukce na místním hřbitově, kterou provádí - Pan Špaček podal dotaz ohledně kanalizace, kdy
p. Stanislav Dufek. Cena rekonstrukce hřbitova je se začne budovat – p. starosta informoval o
1 95.000,- Kč.
dosavadním
průběhu.
-Pan místostarosta podal návrh na vypracování
aktualizace hřbitovního řádu – do dalšího ZO.
- Pan Jáchym podal dotaz, kdy bude vystaven
chodník na ulici „Troskotovická“ po autobusovou
-Pan starosta podal informaci o průběhu zastávku – p. starosta zajistí potřebné informace.
rekonstrukce hasičky, kterou zajišťuje fa JAAHA,
termín dokončení je 22. 2. 201 6. Dotaci ve výši
300.000,- již obec obdržela. Pan starosta ad 11 ) Závěr

UPOZORNĚNÍ !!!
S VOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU , ELEKTROODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Dne 1 0.1 0.201 5 se v naší obci uskuteční svoz nebezpečného odpadu
(zbytky barev, ředidel, chemikálií, apod.), elektroodpadu
(elektroodpad,pneumatiky). Kontejnery budou přistaveny
od 9.1 5 do 1 0.1 5 hodin před budovou obecního úřadu.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny
již v pátek 9.1 0.201 5 v odpoledních hodinách a odvezeny budou
až v pondělí 1 2.1 0.201 5 v ranních hodinách.
Kdo by potřeboval pomoci s naložením nebo složením,
naši zaměstnanci budou přítomni
v sobotu 1 0.1 0.201 5 od 8 00 hod. do 1 5 00 hod.
ČÍSLO

3/15

STRANA

3

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
P OKUTA ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP),
oblastní inspektorát Brno, na základě dřívějšího
šetření udělila naší obci pokutu ve výši 50 000,- Kč
za vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace
do toku Miroslávka. Vzhledem k maximální možné
výši pokuty za tento správní delikt (až 5 mil. Kč) se
může zdát výše udělené pokuty jako nízká,
nicméně 50 tisíc korun by podle mého názoru
mohlo být využito daleko smysluplněji. Vedení obce
si je vědomo problému chybějící kanalizace, a dělá
vše pro její brzkou realizaci. To však neomlouvá ty
občany, kteří likvidují odpadní vody ze svých
domácností jejich prostým vypouštěním do dešťové
kanalizace.
Proto si dovoluji všem občanům připomenout, že
vypouštění odpadních vod z domácností do
dešťové kanalizace je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO.

Vzhledem k tomu, že potenciálními žadateli
mohou být i občané naší obce, byl OÚ naší obce
požádán o zveřejnění této informace. Podrobnější
informace naleznete v přílohách tohoto oznámení a
také na internetových stránkách Jihomoravského
kraje www.kr-jihomoravsky.cz, a to v aktualitách
nebo pod samostatnou záložkou Kotlíkové dotace.
Je zde zveřejněn také dotazník předběžného
zájmu, o jehož vyplnění si Krajský úřad dovoluje
naše občany požádat.
Případné dotazy prosím zasílejte na
emailové adresy michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz
nebo skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz.
Petr Hubáček

Pavel Procházka

KOTLÍKOVÁ DOTACE

Krajský úřad Jihomoravkého kraje si
dovoluje informovat obyvatele kraje, že
Jihomoravský kraj v současné chvíli připravuje v
rámci specifického cíle 2.1 prioritní osy 2 nového
Operačního programu Životní prostředí projekt na
tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení
emisí z lokálního vytápění domácností v
Jihomoravském kraji prostřednictvím výměny
stávajících kotlů na pevná paliva za nové moderní
zdroje vytápění – kotle na pevná paliva, plynové
kondenzační kotle či tepelná čerpadla.

D OTACE NA OPRAVU S USANKOVA KŘÍŽE

OÚ si dovoluje oznámit, že naše obec
získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu tzv. Susankova kříže ve výši 51 450,-Kč. Při
předpokládaných celkových nákladech na opravu
této drobné sakrální památky ve výši cca 70 000,Kč jde o pokrytí těchto nákladů v rozsahu cca 74%.
Zastupitelstvo obce předpokládá, že touto cestou,
spolufinancováním různých dotačních titulů, bude
postupně i nadále zvelebovat okolí naší obce.
Petr Hubáček

C ENÍK OBCE

Zastupitelstvo obce Vlasatice dne 1 0.9.201 5 schválilo nový ceník obce.
Některé položky jsou v něm zpoplatněny nově, např. stoly, židle, stany a to z
důvodu jejich opotřebování. Peníze vybrané za jejich vypůjčení budou použity
na nákup nového vybavení. Jiné položky byly upraveny tak aby odpovídaly
aktuálním cenám. Samozřejmě jsme v ceníku zvýhodnili naše spolky a
organizace, protože jejich práce je téměř vždy přínosná všem občanům jak v
kulturní tak i v jiných oblastech.
STRANA
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CENÍK OBCE

PLATNÝ OD 1 .1 0.201 5

H LÁŠENÍ MÍSTNÍM ROZHLASEM

Za jednorázové samostatné vyhlášení relace komerčního hlášení
Hlášení místním rozhlasem pro místní spolky a sdružení
Hlášení o konaném pohřbu, blahopřání k narozeninám a oznámení místních občanů

P OPLATEK Z PRODEJNÍHO MÍSTA

Poplatek za místo z prodeje

40,-Kč
zdarma
zdarma

50,-Kč/den

S VATEBNÍ OBŘADY S PROGRAMEM

Sňatek, který se koná v Obřadní síni OÚ ve Vlasaticích
Sňatek, který se koná mimo Obřadní síň OÚ

500,-Kč
2.500,-Kč

ZAPŮJČENÍ DROBNÉHO MAJETKU OBCE

Zapůjčení 1 ks židle
Zapůjčení 1 ks stolu
Zapůjčení sady (1 stůl+ 2 lavičky)
Zapůjčení sady (1 stůl+ 2 lavičky)
Zapůjčení stanu
Zapůjčení stanu
Pronájem stolů, židlí lavic i stanů místním spolkům a organizacím

3,-Kč/den
1 0,-Kč/den
30,-Kč/den
50,-Kč/víkend
1 00,-Kč/den
200,-Kč/víkend
zdarma

P RONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Pronájem předsálí, zahrady OÚ, sálu, kuchyně na soukr. akci na víkend s vlastním úklidem 1 .000,-Kč
Pronájem předsálí, zahrady OÚ, sálu, kuchyně na soukr. akci na víkend bez úklidu
2.000,-Kč
Pronájem předsálí, zahrady OÚ, kuchyně na soukr. akci na víkend s vlastním úklidem
500,-Kč
Pronájem předsálí, zahrady OÚ, kuchyně na soukr. akci na víkend bez úklidu
1 .500,-Kč
Pronájem předsálí, zahrady OÚ, sálu, kuchyně na komerční akci na víkend s vlast. úklidem 2.000,-Kč
Pronájem předsálí, zahrady OÚ, sálu, kuchyně na komerční. akci na víkend bez úklidu
3.000,-Kč
Pronájem všech kulturních prostor místním spolkům a organizacím
zdarma

P RONÁJEM (PACHT) POZEMKŮ

Orná půda
Ostatní pozemky

P RODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Větve po těžbě (bez kmenů)
Těžba v porostu (včetně kmenů)

0,50,- Kč/m2/rok
0,1 5,- Kč/m2/rok
200,- Kč/m3
400,- Kč/m3

Nájem hrobových míst**

Pronájem za urnové místo v kolumbáriu
400,- Kč/rok
Nájem hrobového místa
4,- Kč/rok/m2
Služby související s nájmem hrobového místa na pohřebišti
1 2,-Kč/rok/m2
(**min doba pronájmu je 5 let a zpravidla je účtován celkový poplatek za dobu pronájmu 1 0 let)
ÁKLADY SPOJENÉ S VYHLEDÁVÁNÍM A POSKYTNUTÍM INFORMACE
N(dle
zákona č. 1 06/1 999 Sb.)

1)
2)

Fotokopie písemnosti (Kč/list kopie) :
-černobíle jednostranně
2,-Kč
-černobíle oboustranně
4,-Kč
-barevně jednostranně
1 0,-Kč
-barevně oboustranně
1 5,-Kč
Přímé mzdy (za každou započatou půl hodinu výkonu) odborného pracovníka

90,- Kč.

Ceník projednalo a schválilo zastupitelstvo obce Vlasatice dne: 10.9.2015 s platností od 1.10.2015
ČÍSLO
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TURNAJ V NOHEJBALU O POHÁR STAROSTY OBCE S OUSEDSKÝ JARMARK

I v letošním roce 4.7.201 5 proběhl XIII.
ročník nohejbalového turnaje o pohár starosty obce
Vlasatice. Počasí bylo přímo tropické a proto bych
chtěl všem hráčům smeknout poklonu za jejich
výkony i přes úmorné vedro. Jako v minulých
letech, tak i tentokrát se turnaje zúčastnili místní
nohejbalisté a hráči spojení s Vlasatickým
fotbalovým klubem. Celkem se do turnaje
přihlásilo 11 týmů po třech hráčích, od 1 5-ti let a
výše. Turnaj byl rozlosovám do dvou skupin, kde si
v jednotlivých skupinách zahrál každý s každým a
následně se hrálo formou play off.

Ve finálovém zápase se utkaly týmy THREE
STARS (T.Slezák, M.Hrůza, M.Šiška) a GDE ZME
(O.Matuška,L.Kovařík,M.Beran), kde letošním
vítěztstvím obhájil své prvenství tým GDE ZME.
Třetí místo vybojoval tým STKO (P.Lakatoš,
P.Gašperák, J.Duchoň). Všem ještě jednou
gratulujeme.
Nohejbalový turnaj není pouze akcí
sportovní, ale také společenskou. Jde o setkání
hráčů a fanoušků, přátel a známých, kteří se
doufám dobře bavili, a to i po oficiálním ukončení
turnaje, kdy se zapíjel úspěch vítězného týmu.
Závěrem bych rád poděkoval obci Vlasatice za
poskytnutou finanční podporu, za propůjčení párty

Máme za sebou úspěšný druhý ročník
„sousedského jarmarku“, který proběhl 11 .
července 201 5 za krásného slunného počasí. Je to
moc pěkná akce, za kterou patří velké díky naší
*Markétce Vodákové. Sejdou se zde lidé, kteří mají
co nabídnout a ti druzí, co se zajímají o druhé.

Byla zde krásná atmosféra vnímaná všemi
smysly: zrakem, sluchem, chutí a vůní. Člověk zde
mohl ochutnat krásně zdobené perníkové knoflíčky,
masíčko na kotlíku, langoše, hamburgery, koláče,
palačinky a také něco k pití. Své zastoupení zde
měla i flóra tradičního pana zahradníka. Z fauny
zde byly k vidění holubi, králíci, andulky a
největším lákadlem byly dvě klisny, na kterých se
vozily děti. Děti se mohly u svých stánků pochlubit
svými výtvory a bylo krásné, jak si to užívají.
Prodávaly se tu i výrobky našich šikovných
spoluobčanů, zastoupení měla i přírodní
kosmetika. Celý jarmark byl doprovázen dvěma
muzikanty, hrajících melodickou hudbu na kytaru,
dudy a píšťalu. Věřím, že se všem jarmark líbil a
příští rok se přidají další stánky s novými nápady.
Všem děkujeme za účast a příští rok „na
shledanou“.
Furišová Zdeňka

stanů a stolů s lavicemi a ostatním, kteří nám
pomáhali. Nemalé díky patří také slečně Lence
Pekařové za celodenní péči o náš pitný réžim a
panu Josefovi Lakatošovi za tradičně famózní
kotlík.
Již teď se těšíme na XIV. ročník.
Tomáš Slezák
STRANA
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TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE

Letos jsem se pustil do uspořádání již IV.
ročníku tenisového turnaje v deblu. Do kvalifikace
turnaje se přihlásilo 11 soutěžních dvojic.
Podmínkou bylo, aby alespoň jeden z dvojice hráčů
byl obyvatelem Vlasatic. Dvojice byly poté
rozlosovány do dvou skupin, kdy z každé skupiny
postoupily 4 nejlépe umístěné dvojice do
závěrečného finálového turnaje, který se hrál
systémem play off. Finálový turnaj proběhl 25. 7.
201 5 ve Vlasaticích na kurtu za hospodou.
Vítězové turnaje a rovněž i obhájci z loňského roku
byli Roman Outulný a Ondřej Matuška. Na druhém
místě se umístili Libor Šulc a Lukáš Wais a třetí
místo obsadili Marek Outulný a Víťa Veselý.
Během turnaje bylo připraveno pro diváky a
soutěžící občerstvení a bohatá tombola. Po
vyhlášení výsledku a losování tomboly byl
připraven večerní program, vystoupení kapely Máš
Čas Band. Vše proběhlo bez problému až na
nepřízeň večerního počasí. Doufám, že každým
rokem bude přibývat stále více účastníků a
zájemců o tenis. A především bych chtěl poděkovat
Všem sponzorům turnaje, panu starostovi a
obecnímu zastupitelstvu za podporu!

LETNÍ BIOGRAF 201 5

Poslední prázdninovou neděli jsme měli
všichni možnost se sejít na zahradě OÚ při
promítání letního biografu. Promítal se krásný
český film „Ať žijí duchové“. O jeho produkci na
původním 1 6mm filmu se postaralo Občanské
sdružení „Postřeh“, kteří k nám zavítalo až z
Hradce nad Moravicí.Toto rozloučení s
prázdninami se velmi vydařilo. Díky teplému
večeru, úžasnému filmu a bohatému občerstvení, o
které se postaralo TJ Start, Vlaska a MonroCafe.
Večeru se zúčastnilo asi sto dospěláků a nespočet
dětí všech věkových kategorií.

Již při vstupu všechny návštěvníky vítaly
dvě krásné „Bílé paní“, které nejen vybíraly
vstupné, ale pro každé dítko měly připravený malý
dáreček v podobě baterky.Pro mnoho dětí to bylo
první setkání s letním kinem a věřím, že se jim
velmi líbilo, jak na závěr daly znát potleskem.
Velké DÍKY patří všem, kteří se na přípravě
Sponzoří turnaje: Hotel Le Café, Bramac, této kulturní akce podíleli.
Stavebniny Vlasatice, Pohostinství Jindřich
Kašpárek, Cukrárna Miroslava Maliková, Granero
Michaela Sendlerová
Vlasatice s.r.o. MZ sport, TJ Start Vlasatice,
Obecní úřad Vlasatice.
Jiří Bém ml.

ČÍSLO
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RYBAŘSKÝ SPOLEK

Myslím si, že všichní účastníci strávili
krásné slunné odpoledné, plné dobrot a zábavy.
Doufám, že příští rok se tato akce zopakuje.
Končí nám léto, které bylo opravdu suché a
začíná podzim. Mimochodem je to jedno z
nejlepších období pro lov kaprů.
Aleš Klucho
Dne 1 2.9.201 5 se od 1 4.hod uskutečnily
předseda rybářského spolku
první neoficiální rybářské závody členů rybářského
sdružení, společně s jejich rodinnými příslušníky.
Dříve než tyto závody mohly začít, bylo zapotřebí
odstranit velké sršní hnízdo v rybářské chatce. Pan
starosta požádal jednotku hasičů z Pohořelic o
odstranění tohoto hnízda. Likvidace proběhla v
celku rychle. Ikdyž ze začátku to tak nevypadalo.
Hasičům se nejdříve nedařilo hnízdo najít, ale
bleskový nápad velitele zásahu, použít
termokameru. Která jim díky odlišné teplotě
hnízda, ukázala přesné místo sršního hnízda ve
stropě chatky. Poté bylo hnízdo bezproblémově
zlikvidováno. Tím bych chtěl poděkovat jednotce
hasičů z Pohořelic.
Závody pro členy mohly bez problému začít.
Závody se pojaly jako závody dětí s podporou
rodičů a prarodičů. Účast byla dle očekávání. K
občerstvení bylo nachystané pivo, limo a grilované
prasátko, které si mimochodem všichni chválili a
velké díky patří za jeho přípravu a servírování, p.
Lumírovi Boštíkovi. Jeho ženě patří díky a za
výborné preclíky. Dále děkuji všem členům, kteří se
podíleli na přípravě celé akce.
Po 1 8.hod byly závody ukončeny a přišlo na
řadu vyhlášení výsledků v dětské kategorii. Bylo
vyhlášeno celkem 8 míst (1 .místo Lucie Loubková,
2.místo Kubíček Boštík, 3.místo Veronika
Hanzalová, 4. misto Tomáš Urbanec, 5.místo
Jakub Bém, 6. místo Jan Provázek, 7. místo Tomáš
Reberník a 8. místo Libor Slavík ). První tři místa
byly oceněni pohárem a sladkostí, ostatní místa
malou sladkostí.

ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
P ODĚKOVÁNÍ

S EZNAMOVACÍ TÁBORÁČEK V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Dobrý den,
jmenuji se Dana Kopečková a jsem
maminka postižené holčičky Evičky, pro kterou
sbírat petvíčka. Jsme rádi, že jste se přidali do
naší rodiny víčkosběračů.
Touto cestou bych vám všem chtěla moc
poděkovat, především všem žákům ZŠ Vlasatice
za sbírání víček a také veškerému personálu za
pomoc, zprostředkování a sběr víček. Výtěžek ze
sběru víček jde přímo na speciální účet Evičky u
Asociace dětí s DMO a bude použit na uhrazení
rehabilitační léčby, kterou nehradí pojišťovna a na
pořízení rehabilitačních a ortopedických pomůcek.
Je to od vás velmi milé, že nám takto pomáháte.
Sbírejte prosím dále.
Prosím předejte
personálu Vaší školy.

tento

dopis

dětem

a

Velké díky a malou pusinku posílá
Evička s celou rodinou Kopečkovou.
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V úterý 1 5. září 201 5 jsme se sešli společně
s rodiči a dětmi, které navštěvují matteřskou školu
na naší školní zahradě. Paní ředitelka všechny
přivítala, na uvítanou všichni dostali oplatek a
novým dětem byla rozdána trička s obrázkem
žirafy a nápisem MATEŘSKÁ ŠKOLA. Sešlo se
nás celkem 45. Po přivítání nám pan školník zapálil
táboráček a opekli jsme si špekáčky. Po jídle si děti
hrály volně na zahradě a hojně využívaly nově
zabudované herní prvky – nejvíce byl využíván
kolotoč. Někteří tatínkové si hráli s dětmi a
maminky si zatím povídaly u ohýnku. Počasí nám
přálo a celé odpoledne
jsme si všichni hezky
užili. Ještě jednou
děkujeme všem za
účast a těšíme se na
další setkání.
Pavla Pláteníková
učitelka MŠ

Podzim 2015

www.vlasatice.cz

N ÁVŠTĚVA ÚP B RNO-VENKOV

Jako každoročně navštívili vycházející žáci
Informační poradenské středisko úřadu práce.
Schůzka se týkala volby povolání. Žáci získali
mnoho nových informací o různých školách i
povoláních. Měli možnost si pomocí počítače zjistit
jaké povolání by jim vyhovovalo.Byli informováni o
nezaměstnanosti v různých oborech. Všichni
dostali letáček s webovými stránkami, které jim
pomohou při rozhodování.
Na konci schůzky byli žáci pochváleni za
velmi kladný přístup k problematice a za množství
dotazů souvisejících s volbou povolání.

Č OKOLÁDOVÝ DEN

V pátek 11 . září jsme měli opravdu sladké
učení. Ještě teď se nám lepí pusinky, když si na to
vzpomeneme. Na prvním stupni se konal
Čokoládový den. Celé vyučování jsme si povídali o
čokoládě a plnili čokoládové úkoly. Děti z první
třídy vyrobily čokoládové korále. V angličtině jsme
čokoládové zážitky přeložili do angličtiny a naučili
se písničku Chocolate od skupiny Soul Control.
Nakonec jsme ochutnali čokoládový dort a „Nápoj
bohů“, který pro všechny připravili žáci 4. a 5.
ročníku.
Rádi bychom velice poděkovali všem
maminkám, které dodaly čokoládový materiál, a
Mája Gašperáková především paní Boščíkové za to, že nám upekla
báječný čokoládový dort... mňam!
Momentálně pořádáme ještě básničkovou
soutěž Čokoládové rýmy, o jejímž průběhu a
výsledcích vás budeme informovat.
Mgr. Kristýna Vrobelová

ČÍSLO

3/15

STRANA

9

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

jubilea

Noví občánci:

v Květnu 2015 jsme přivítali

Alexee Šabatu

v Září 2015 jsme přivítali

Elišku Malíkovou

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Svoje jubilea oslavili:
Červenec 2015

75. narozeniny - p. Petrovský Stanislav
85. narozeniny - pí. Schwanzerová Anna

Navždy nás opustili:

Září 2015

70. narozeniny - pí. Hrůzová Kateřina

- pí. Duchoňová Bohumila
- pí. Brnoviaková Myra

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

Z HISTORIE VLASATIC

6.díl

Měl jsem možnost oskenovat kroniku Vlasatic z
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 šestá část přepisu.

„ poválečných“

MarS

Téhož dne schválena obnova rybníků na
katastru obce, aby se zamezilo hrozící přeměně
úrodných polí v suchou step. Obnoveno mělo býti
1 9ha a nově zřízeno 1 0ha (na katastru obce)
rzbničné plochy, která byla zhruba před sto lety
zrušena změněna v řepniště nebo bažantnici.
V téže době byla v obci zřízena
hospodářská záložna, z.s.s.r.o., se sídlem v místě.

KATASTROFÁLNÍ SUCHO 1 947

Léto 1 947 se však zapsalo černým písmem
do dějin vlasatického zemědělství přímo
katastrofálním suchem. Urodila se jen polovina a
na mnohých polích – zvláště na bývalých
„Hladových polích“ (Hungerfelder) směrek k
Drnholci – jen čtvrtina loňské úrody. Zvláště
tragická byla situace u krmiva a u cukrové řepy,
která nedorostla nikdy velikosti mrkve. Pohořelicko
patří sice mezi nejteplejší a nejsušší místa v
republice, ale čtyřměsíční naprosté sucho ukázalo,
že suchomilné rostliny správně varují před
nebezpečím změny bohatého a úrodného kraje na
step. Věříme, že obnovení a zřízení rybníků, které
započne ihned po skončení zcelovacích prací,
bude mít vliv na noční rosu i na počet a vydatnost
vodních srážek. Všichni zemědělci shodně
vypovídají, že nejvíce škody působil horký a
vysušující vítrjihovýchodní, vanoucí úvalem mezi
Palavou a Hustopečskými pahorky. Proti této
přírodní metle budou bojovati větrolamy, hráze z
lísek, jasanů, topolů a jiných listnáčů, které mají
rozbít nápor větrů, zabránit rychlému vysušování
polí a odvávání sněhu. S jejich vysazováním bylo
již započato – nejdříve na stráních u Nové Vsi, pak
STRANA
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v Září 2015

Geršiová Marie
Juráčková Otilie
Kdo v srdcích žije neumírá...

PŘEPIS KRONIKY Z „ POVÁLEČNÝCH “ LET

OBNOVA RYBNÍKŮ

v srpnu 201

Grobnerová Olga
Kolář Jiří

napříč údolím mezi Branišovicemi a Trnovým
Polem zhruba na hranicích katastru vlasatického.
Šířka větrolamů je průměrně 30 m, délka kolem 1
km. Od krajů, které jsou vysázeny lískovými ořechy
se zvedají k topolům uprostřed. Liberalistická zlá
vůle při odstupech půdy pro větrolamy byla
odstraněna úspěšným scelováním pozemků, čímž
se získala půda jak pro rybníky tak i pro
větrolamy.Pro úspěšné provádění výsadby
větrolamů byla zřízena na hranicíci katastru – pro
nepochopení některých funkcionářů obce však již
na novovesské straně – velká stromová školka.
Katastrofální sucho způsobilo prudký zlom
dosud stále stoupající životní úrovně všeho lidu, a
to nejen v celostátním měřítku, ale i v místním,
zvláště pak v kraji, který byl suchem postižen
nejvíce. Komunisté ve vládě i místních výborech
navrhovali dalekosáhlá opatření, aby byl odvrácen
hrozící hlad a aby byli zachráněni pracující rolníci
před úpadkem. Byl to především tak zvaný
hradecký program, uskutečnění šesti zákonů,
přednesených panem ministrem zemědělství
Juliem Ďurišem: byla navrhována revise
pozemkové reformy z první republiky, všeobecné
zcelování půdy, zaknihování přídělů konfiskátů,
zajištění a provádění zemědělského výrobního
plánu, nemocenské pojištění rolníků, jednotná daň
atd.

P OLITICKÝ NEKLID 1 947-1 948

Domácí a zahraniční reakce však v
nastalých obtížích spatřovala naději pro přípravu
zvratu politického vývoje v republice. V nejtěžší
chvíli pomohl Sovětský svaz z osobního rozkazu
generalisima Stalina nám dodal 600 tisíc tun obilí,
a to za nejvýhodnějších dlouhodobých platebních
podmínek. Kromě dovozu sovětského obilí bylo
třeba pečlivě a beze zbytku podchytit vlastní úrodu,
aby zásobování bylo zcela zajištěno. Zde se však
projevila reakce neplněním dodávkových
povinností. Začalo se opět šmelinařit se všemi
potravinami a z obtíží republiky se vytloukaly velké
částky. I ve Vlasaticích, které byly suchem
postiženy velmi těžce, se denně objevovaly
postavy překupnic z brněnského okolí a s
nabízením značně vysokých cen se snažily získati
kukuřici, víno nebo drůbež. Ještě silněji se ozývala
reakce na Slovensku.
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Všechny tyto sabotážní akce se zdály přímo
souviseti s volbami na jaře 1 948, kdy mělo býti
zvoleno nové Národní shromáždění. Dosavadní
Ústavodárné Národní shromáždění ani vláda
nemohli již vůbec spolupracovati pro zásadní
rozdíly v náhledu na další politický vývoj státu. Ve
všech složkách Národní fronty, také v Národním
výboře ve Vlasaticích, se tvořili dva bloky: v jednom
stáli komunisté, v druhém lidovci, národní socialisté
a od brněnského sjezdu 1 947 (v listopadu) i
sociální demokraté. Politické síly se zdály býti
vyrovnané a pravicový blok chtěl vyvolati vládní
krizi a učiniti pokus o vytvoření úřednické vlády.

Ú NOROVÉ UDÁLOSTI 1 948

Ke krizi došlo na počátku roku 1 948. Když
již déle než měsíc byla znemožněna činnost vlády,
ohlásili 20.února 1 948 ministři stran národně
socialistické, lidové a slovenské demokratické
strany s pravicovými sociálními demokraty, že
vystupují z vlády.
Jako vyřešení vládní krize navrhl předseda
KSČ s.Gottwald na obrovském táboru lidu
21 .června na Staroměstkém náměstí v Praze přijetí
demise 11 ministrů a doplnění vlády lidmi, kteří
zůstali věrni duchu spolupráce. Vyzval lid všech
stran , aby tvořil akční výbory obrozené národní
fronty.
Také ve Vlasaticích byl ihned utvořen akční
výbor za předsednictví Josefa Rytíře, tajemníka
MNV. Místní organisace strany lidové a národně
socialistické se rozpustily a organisace strany
sociálně demokratická přestala vyvýjet činnost.
Zástupci pokrokového rolnictva v čele s Frant.
Krábkem se zúčastnili 28. a 29. února sjezdu
rolnických komisí v Praze, kterýžto sjezd spolu s
jednomyslným usnesením velkého sjezdu
závodních rad dne 22. února rozhodl o dalším
vývoji státu. President republiky Dr. Eduard Beneš
přijal demisi ministrů a jmenoval vládu Klementa
Gottwalda.

občany spolehlivějšími. Řady členů komunistické
strany byly rozšířeny náborem nestraníků v březnu
1 948 a sloučením sociální demokracie dne 27.
června 1 948.

N OVÝ PRESIDENT REPUBLIKY

Počátkem června 1 948 se vzdal pro vážné
ochuravění svého úřadu president Dr Eduard
Beneš. Dne 1 4.června byl zvolen presidentem
republiky Klement Gottwald. Předsednictví vlády
bylo svěřeno Antonínu Zápotockému. Tím bylo
zaručeno provádění pětiletého plánu výstavby a
přebudování československého hospodářství.

KINO S VORNOST VE VLASATICÍCH

Dne 1 0.dubna 1 948 bylo otevřeno kino
Svornost ve vlasatické radnici. K zahájení byl
vyvolen film „Ves v pohraničí“, český budovatelský
příběh. Hrají se týdně dva filmy: jeden ve středu
večer a druhý v sobotu a v neděli večer, případně i
v neděli odpoledne. Počet sedadel je 1 60. V prvých
měsících – i v létě – bylo kino na každém
představení vyprodáno. Tím však odpadla místnost
pro veřejné vystoupení.

S OKOL VE VLASATICÍCH

Velmi citelně to pocítil Sokol, který se po
sloučení s Orlem stal Jednotnou tělovýchovnou
organisací. Protože jeho dosavadní cvičebna,
učebna v místní měšťanské škole, byla vrácena
vyučovacím účelům, zůstal Sokol bez místnosti. V
létě určitou dobu cvičil na svém hřišti – v bývalé
cihelně – nebo na upravovaném školním hřišti.
Zvláště ženy se pilně připravovaly a v červenci
1 948 cvičily na velkém sokolském sletě v Praze.
Jaro 1 948 bylo opět značně suché, přesto
však úroda byla nejméně o polovinu větší než v
katastrofálním roce 1 947.

P ŘEDÁNÍ KRONIKY

Dosavadní kronikář byl 1 .května 1 950
přeložen do Židlochovic. Proto kroniku, kterou po
přípravných pracích začal psáti v lednu 1 949,
U PEVŇOVÁNÍ LIDOVÉ DEMOKRACIE, S TÁTNÍ STATEK
ukončuje
a předává.
Upevňování lidově demokratického řádu šlo
Karel Meduna
velmi rychle. Bez meškání byla provedena druhá
etapa znárodnění a pozemkové reformy. V rámci
Po odchodu uč. Karla Meduny v květnu roku
reformy přešel do majetku státu i statek ve 1 950 jmenoval
MNV kronikářem místního faráře
Vlasaticích, patřící krycí společnosti Rafinerie P.J.Hudce. Ten však
s prací vůbec nezačal.
cukru v Pohořelicích , vlastně však Ing. Petersovi,
Dne
1
7.března
955 jmenoval MNV novou
který po únoru odjel někam do Ameriky. V rámci letopiseckou komisi, r.1jejímž
členy zvoleni: Jan
znárodňování přešli do rukou lidu i obchodní Blažek, řed. osmileté střední školy,
Botek,
konfiskáty (Včela), pekárna (Dělpe), z jedné po Alois Hujík a Frant. Krábek, VšichniOndřej
zemědělci
únoru opuštěné usedlosti vzniklo pobočné skladiště Vlasatic. Kronikářkou byla jmenována nížez
Hospodářného družstva v Pohořelicích.
podepsaná prof. Lidmila Neubauerová, uč.
Dne 9.května byla obrozeným Ústavodárným Osmileté
střední školy. Komise vypracovala plán
Národním shromážděním jednomyslně přijata nová přidělení dílčích
prací kronikářských představitelům
ústava republiky.
místního veřejného života, na podkladě jejihž zpráv
by mohla být časová mezera od r.1 948 do r. 1 954
N OVÉ VOLBY 1 948
vyplněna. Protože tedy nebylo na kronice tolik let
Dne 30. května 1 948 byly provedeny volby pracováno,
nebudou události zachyceny
do Národního shromáždění, do nihž vstoupily chronologicky, ale
podán přehled o tom, co bylo
strany obrozené Národní fronty se společnou vykonáno na jednotlivých
úsecích politického,
kandidátní listinou. Pro opoziční reakci byla dána hospodářského a kulturního života.
možnost odevzdat při tajném hlasování t.zv. „bílý
Lidmila Neubauerová
lístek“, kandidátní listinu bez jmen. Ve Vlasaticích
takto volilo pouze 8 občanů.
Zprávy dodali pouze následující občané:
Pavlata,
Hujík, Paikert, Blažek, Gráfová,
AKČNÍ VÝBOR
Štěrbáček,
Hladík,
Tulis, Navrátil.
Akční výbor, zřízený v únorových dnech,
vzniklý z členů KSČ, byl zreorganisován a doplněn
Další pokračování bude navazovat na události
zástupci JSZČ, SČM, ROH a Sokola. Ti provedli
od r. 1948 do r. 1954, tak jak se je podařilo zachytit paní
prověrku všech důležitých pozic: nespolehliví
Lidmile Neubauerové...
členové MNV byli z výboru odstraněni a nahrazeni

P O ÚNORU 1 948
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

P ONIČIL STROMY I ZNAČKY

Pravděpodobně obrovskou porcí energie
překypoval zatím neznámý pachatel, který v noci
zamířil do autokempu v Pasohlávkách. Podél
pozemní komunikace vedoucí na poloostrov u
horní Novomlýnské nádrže poničil čtrnáct před
rokem vysazených stromků javor babyka. To mu
ale asi nestačilo. Navíc poničil ještě dvě dopravní
K VÝČEPU VZAL KOMPRESOR
nejméně osmdesát tisíc korun.
Na chlazený pěnivý mok budou asi muset značky. Škoda jepor.
Bohumil Malášek, 31 . července 201 5
nějakou dobu zapomenout příznivci fotbalového
klubu z Žabčic. Rozesmutnil je totiž zatím neznámý
pachatel, který se v noci dostal po násilném LODĚJ SE POTŘEBOVAL ZCHLADIT
otevření plastového okna do kabin pro hráče. ZHorké
dny si zřejmě chtěl zpříjemnit zloděj během
Odtud pak zamířil znovu s použitím násilí do uplynulého
víkendu na Židlochovicku. Poté, co
bufetu. Z něj odcizil výčepní zařízení a hodil se mu poškodil a překonal
oplocení u rodinného
kompresor na míče. Škoda je nejméně dvacet tisíc domku, zamířil přímodrátěné
k bazénu na zahradě. Zde
korun.
por. Bohumil Malášek, 24. června 201 5 odřezal dvě hadice a odcizil pískovou filtraci.
Celková škoda, kterou zatím neznámý pachatel
způsobil, přesahuje tři tisíce korun. Policie případ
šetří pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a
N EZAJIŠTĚNÝ VCHOD POMÁHAL
svobody.
Podobný scénář měla vloupání do bytových porušování domovní
por. Zdeňka Procházková, 1 0. srpna 201 5
domů v Mokré a Pohořelicích. Zatím neznámý
pachatel se pohodlně dostal přes nezajištěný
hlavní vchod. Pak už za použití násilí pokračoval
MUŽE VYPÁTRAL SLUŽEBNÍ PES H ANK
do společných sklepních prostor. V Mokré v TĚŽCE ZRANĚNÉHO
Zachránit život mladého muže se podařilo
kolárně odcizil horské kolo. Osmadvacetiletému policistům
sobotní pátrací akci na
majiteli tak způsobil škodu za skoro deset tisíc Židlochovicku.přiKrátce
půlnoci z pátku na sobotu
korun. Stejnou škodu hlásí majitel sklepa v na linku 11 2 oznámil poosmatřicetiletý
muž, že při
bytovém domě v Pohořelicích. Zloděj mu po cestě z hodové zábavy spadl do příkopu
u silnice,
odstranění zámku na dveřích odcizil motorovou pilu kde se mu do krku zapíchla větev. Muž
silně
a elektrickou brusku.
por. Bohumil Malášek, 30. června 201 5 krvácel a nebyl schopný se hýbat. Policisté
okamžitě rozběhli pátrací akci, do které se zapojili
příslušníci z obvodních oddělení v Židlochovicích,
Pohořelicích a Rajhradě, a také kolegové z
P ŮJČKU NEZAJISTILA
dálničního oddělení v Podivíně či ze Speciální
Vcelku slušně si první letošní čtvrtrok pořádkové
jednotky. Se zraněným mužem přitom
vydělávala
jedenadvacetiletá
žena.
Na mezitím komunikoval
operační důstojník a snažil
internetových portálech nabízela zprostředkování se
zjistit, kde se nachází – muž slyšel cíleně
nebankovní půjčky. Zájemcům nabízela možnost zapnuté
policejní majáky, ale nebyl schopný uvést,
získání až půlmilionové částky. Ovšem tito museli
daleko nebo z jakého směru zvuk přichází. Do
dopředu složit zálohu na účet pachatelky. Ta se jak
pátrání po muži v ohrožení života jsme nasadili
pohybovala od několika stokorun až po pět tisíc také
se služebním psem Hankem,
korun. V některých případech měly zaslané peníze kterémupsovody
se podařilo krvácejícího muže vystopovat.
sloužit jako první splátka. Když se peníze objevily Ležel hlavou
dolů ve srázu asi sto padesát metrů
na účtu pachatelky, tato přestala se svými klienty od silnice. V krku
měl zapíchnutou větev a hrozivě
komunikovat. Peníze, které měla klientům osobně vypadající
zranění silně krvácelo. Policisté mu
v hotovosti předat, nedodala. Během tří měsíců proto okamžitě
poskytli první pomoc a předali jej
získala podvodnice od třech desítek podvedených přivolaným lékařům.
tak nejen muži
lidí nejméně osmdesát tisíc korun. Peníze obratem zákona, ale i jejichZraněnému
čtyřnohý „kolega“ Hank,
utratila. Nyní je stíhána za podvod.
por. Bohumil Malášek, 1 . července 201 5 zachránili život.
MarS
zdroj - www.policie.cz

mjr. Petra Ledabylová, 1 0. 8. 201 5

P ODVEDLA HANDICAPOVANÉHO MLADÍKA

Jednoduše a snadno chtěla přijít k
osobnímu automobilu devětadvacetiletá žena. V
autobazaru si na dvousettisícový úvěr koupila
osobní automobil VW Passat. Žádnou ze splátek
ale za skoro půl roku neuhradila. Jako pracovnice
banky ale využila handicapu dvaadvacetiletého
muže, který není způsobilý k právním úkonům. Na
jeho jméno si v bance zřídila účet a následně i
čtvrtmilionový úvěr. K tomu falšovala potřebné
údaje a doklady, jako například prohlášení o výši
příjmu. Když byl nic netušícímu muži úvěr bankou
poskytnut, jednoduše z něj své dluhy doplatila. K
účtu získala také osobní kreditní kartu, z níž stačila
vybrat dalších deset tisíc korun. Po krátké době ale
podvod vyšel najevo. To když mladý muž úvěr, o
němž neměl tušení, nesplácel a banka splátky
urgovala a následně vše oznámila policii. Žena je
nyní stíhána pro úvěrový podvod.

P OLICISTÉ SE ZAMĚŘILI NA CHODCE A CYKLISTY.

Velké překvapení zažili včera v odpoledních
hodinách policisté z Dopravního inspektorátu Brno
venkov ve Vranovicích. V průběhu jedné hodiny
zastavili hned čtyři cyklisty, kteří nerespektovali
dopravní značení a vjeli do zákazu vjezdu nebo
přejížděli železniční přejezd, když na světelné
výstražné signalizaci svítila červená. Při následné
dechové zkoušce, která je součástí každé kontroly
řidiče, zjistili pozitivní hodnoty alkoholu v dechu u
všech čtyř cyklistů, z nichž nejvyšší přesahovala
1 g/kg alkoholu v dechu. Se všemi cyklisty sepsali
policisté oznámení přestupku a věc dále předali
příslušným úřadům. Podobně nezodpovědně se
chovali i chodci, kteří se pohybovali velmi
nebezpečně na silnici nebo dokonce přecházeli
železniční přejezd na červenou. Nebezpečné
chování chodců řešili policisté domluvou nebo
por. Bohumil Malášek, 1 3. července 201 5 blokovou pokutou.
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Podobné dopravně bezpečnostní akce zaměřené mobilu. Svým dílem přispěli i kriminalisté. Ti muži,
na bezpečný pohyb chodců a cyklistů v silničním který se hned při prvním výslechu přiznal, sdělili
provozu probíhaly na více místech na Brněnsku.
podezření z krádeže. Kriminalistům se navíc
por. Zdeňka Procházková, 1 3. srpna 201 5 podařilo většinu odcizených pneumatik vypátrat a
zajistit. Následně byly pneumatiky vráceny zpět
majiteli. Kriminalisté také navíc zjistili, že má i další
S AUTEM SKONČIL V BAZÉNU NA DVORKU
rozměr. V nejbližší době měla totiž ve skladu
Včera odpoledne vyjížděli policisté k proběhnout řádná inventura a případná
nahlášené dopravní nehodě osobního vozidla‚ nesrovnalost by padla na bedra skladníků.
které mělo v obci na Brněnsku narazit do domu.
por. Bohumil Malášek, 24. srpna 201 5
Když přijeli na místo, zjistili, že řidič neutrpěl
vážnější zranění. Zato se mu podařilo projet hned
dvěma plechovými vraty a na dvorku způsobit C HTĚL NEJLEVNĚJŠÍ DÍLY
obstojnou spoušť korunovanou zničením bazénu.
Představu o nejlevnějších náhradních dílech
Při dalším šetření jsme zjistili, že řidič nepožil před měl asi zatím neznámý pachatel, který v noci řádil
jízdou alkohol ani drogy. Vzápětí vyšlo najevo, že v autovrakovišti v Pohořelicích. Na volně přístupné
se nejedná o dopravní nehodu, ale úmyslné ploše se dostal násilím do odstaveného osobního
jednání. Devětatřicetiletý muž totiž pojal (snad automobilu Ford Focus, z nějž odcizil řadicí páku.
vlivem horka) poněkud nestandardní myšlenku, že Ze sousedního Fordu Galaxy po násilném otevření
vyzkouší činnost airbagů. To se mu zjevně dveří nic neodcizil. Renault Clio pak nabídl po
podařilo, bohužel přitom způsobil škodu 1 60 tisíc poničení okna v palubní desce zabudované
korun a majitelům nemovitosti, kterým se jen autorádio. Majiteli firmy tak zloděj způsobil škodu
shodou okolností nic nestalo, pořádný šok. Případ kolem tisíce korun.
řešíme jako poškození cizí věci a porušování
por. Bohumil Malášek, 1 2. září 201 5
domovní svobody.
por. Pavel Šváb, 1 4.08.201 5

VYTRHAL TRUBKY TOPENÍ

Opuštěný drážní domek ve Vranovicích
posloužil zatím neznámému pachateli jako dobrý
zdroj barevných kovů. Zloděj se do domku dostal
po násilném otevření okna. Postupně pak z domku
odcizil na zdi připevněné měděné trubky
ústředního topení. Odcizením skoro osmdesáti
metrů trubek a dalších uskladněných věcí způsobil
železničářům škodu za nejméně třicet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 7. srpna 201 5

P O VYRUŠENÍ UTEKLI

Tiše si rozhodně nepočínala dvojice zlodějů,
která se po půlnoci násilím přes ventilační okno
dostala do prodejny v Žabčicích. Dvojice pachatelů
řádila v prodejně tak, že vzbudila o patro výše
spícího oznamovatele. Když je vyrušil, tak jim
nezbylo nic jiného než prodejnu opustit. I tak
odcizili peněženku s finanční hotovostí, příruční
pokladnu s penězi a dětskou pokladničku ve tvaru
hřibu s drobnými mincemi. Pachatelé způsobili
majiteli prodejny škodu za více než pět tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 8. srpna 201 5

N ÁVRAT NEBYL PŘÍJEMNÝ

Především znalosti prostředí zaběhnutých
zvyklostí využil osmadvacetiletý muž k tomu, aby v
pohořelické průmyslové zóně realizoval pro něj
velmi zajímavou akci. Jako vedoucí skladu
distributora pneumatik naplánoval odvoz téměř čtyř
stovek pneumatik. Objednal dopravce a v době,
když už na pracovišti nikdo ze skladníků nebyl,
nechal odvézt pneumatiky do pneuservisu na
Kyjovsku. Podivné zmizení zboží neušlo pozornosti
skladníků, kteří vše nahlásili vedoucím
pracovníkům firmy. Ti jednali okamžitě. V době, kdy
podezřelý byl na exotické dovolené, udělali
inventuru ve skladu, zajistili kamerové záznamy.
Získané informace pak potvrdily, že za zmizením
zboží v hodnotě více než tři sta tisíc korun stojí
vedoucí skladu. Návrat z dovolené pak nebyl pro
muže nijak příjemný. Hned na letišti jej kontaktovali
zástupci firmy s výpovědí z pracovního poměru.
Muž, který byl na poměry velmi dobře honorován,
přišel i o další benefity v podobě firemního auta či
ČÍSLO
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RUM VZAL JAKO PRÉMII

Především po cigaretách zatoužil zatím
neznámý pachatel, který si vytipoval restauraci ve
Vlasaticích. Do lokálu se dostal po poničení okna.
Z regálů a příručního skladu odcizil všechny
cigarety. Jako prémii pak vzal i dva litry rumu.
Majiteli tak způsobil škodu za více než deset tisíc
korun.
por. Bohumil Malášek, 7. září 201 5

D ROGU VYRÁBĚLI I PRODÁVALI

Drogově závislí z Pohořelicka budou asi v
následujících týdnech složitěji získávat jak pervitin,
tak i marihuanu. Kriminalisté z Územního odboru
Brno venkov totiž v minulých dnech zadrželi
sedmatřicetiletého muže a jeho o třináct let mladší
přítelkyni, kteří v Pohořelicích v rodinném domku
nejméně od začátku letošního roku vyráběli
pervitin. Při domovní prohlídce policisté narazili
také na dvě desítky vzrostlých rostlin marihuany.
Vedle chemikálií objevili i kompletní varnu. Na ní
oba pachatelé obvykle vyráběli drogu ze surovin
zakoupených v Polsku. Drogu jednak sami užívali
a dále distribuovali drogově závislým z
Pohořelicka. Oběma pachatelům, kteří jsou stíháni
vazebně, bylo sděleno podezření z nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a
psychotropními látkami a jedy.
por. Bohumil Malášek, 1 65. září 201 5

ODCIZENÉ KLÍČE VYNESLY PŮL MILIÓNU

Dobře promyšlenou akci realizoval v
Pohořelicích zatím neznámý pachatel. Přitom
dokonale využil získané informace. V noci se
násilím vloupal v pohořelické části Stará obec do
zaparkovaného osobního automobilu Opel, z nějž
mimo jiné odcizil svazek klíčů s dálkovým
ovladačem od vrat. Pak už zamířil do jiné části
města, kde se za použití odcizených klíčů
pohodlně dostal do sídla tamní firmy. V jedné z
kanceláří pak odcizil z pokladny finanční hotovost v
eurech i korunách. Škoda je více než půl miliónu
korun.
por. Bohumil Malášek, 21 . září 201 5
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vesty, zastavovací terče a směrové tyče. Nové
vybavení se osvědčilo na výbornou. Během
dopoledne dorazila na naše stanoviště hlídka PČR,
která nás seznámila s postupy jak řídit a směrovat
a jak zastavit vozidlo co nejbezpečněji. Na
www.sdh-vlasatice.webnode.cz dopravu
místě jsme zůstali sami až do konce závodu.
Během závodu naši zdravotníci ošetřili několik
P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
lehkých zranění. Pro zúčastněné byla akce
přínosem ke zdokonalení se a vyzkoušení si
„B ĚHEJ LESY“ VALTICE
Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů z postupů při řízení dopravy.
Valtic nás kontaktoval s tím, že shání lidi na
Děkujeme sponzorům za darování
organizaci veřejně prospěšné akce „ Běhej Lesy“.
technických prostředků ke zvýšení naší
Slovo dalo slovo, našlo se šest dobrovolníků a v
bezpečnosti na silnici.
sobotu 25.7.201 5 jsme dopoledne vyrazili do
Lednicko Valtického areálu
pomoct s organizací akce.
Pro členy sboru to
znamenalo využít nabyté
znalosti první pomoci v M EMORIÁL J ANA VALENTY 201 5
praxi, vyzkoušet si řízení - S OUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
dopravy na pozemních
Tradiční soutěž v požárním sportu mládeže
komunikacích a železnici, a dospělých
se konala v sobotu 5.9.201 5 v
strojníci si procvičili obsluhu prostoru
za požární zbrojnicí. Stejně jako v
vozidla a doplňování vody z minulých letech
je hlavní akcí podzimu. Přípravy na
cisterny do cisterny. Ošetřili
probíhaly již od pátku a vše klaplo na
jsme několik účastníku soutěž
výbornou. ZŠ nám zapůjčila aparaturu pro
závodu a dále jsme ozvučení,
zapůjčila stany a pivní sety a opět
prováděli ochlazování běžců se podařiloobec
zajistit alespoň provizorní fungování
na trati pomocí roztříštěného toalet na zbrojnici,
čemuž nám odpadla
proudu vody. Nikdo z našich spousta problémů se díky
zajištěním mobilních toalet.
členů se nezranil a všichni Počasí z počátku nevypadalo
slibně, ale
se vrátili v pořádku domů. nakonec se umoudřilo. Soutěžepříliš
proběhly díky
Pořadatelé byli s naší prací dobrému
počasí, nasazení a obětavosti závodníků
natolik spokojeni, že jsme se zdárně. Kvůli
malé účasti soutěžních družstev
již domluvili na výpomoc s mládeže proběhne
nejspíše jednání o možnostech
další akcí v tomto roce.
přesunout termín soutěže na některý z jarních
víkendů.
Soutěž družstev mladších a starších žáků

S BOR DOBROVOLNÝCH
VLASATICE HASIČŮ

VALTICKÉ CYKLOBRANÍ

Již od léta jsme byli domluveni na spolupráci
při pořádání Valtického cyklobraní. Jednalo se o
cyklistický závod v malebné krajině okolí města
Valtice, který se konal
1 2.9.201 5 a celý okruh měřil
cca 50 km. Počasí od rána
nevypadalo příliš slibně, ale
během dopoledne se mraky
rozeběhly po obloze a startovala v 1 0:00hod. Do soutěže nastoupilo 6
nakonec bylo slunečno. Po družstev mladších žáků a 6 družstev starších žáků.
příjezdu do Valtic a velmi
milém přijetí proběhla na
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MLADŠÍCH ŽÁKŮ
zbrojnici porada. Po poradě
1.
Cvrčovice
jsme se přesunuli na
2.
Vlasatice
svěřené
stanoviště
u
3.
Velké Pavlovice
hraničního přechodu Mikulov
4.
Ladná
- Schnaffenberg a na
5.
Sedlec
6.
Valtice
pozemní komunikaci č. 40
spojující Mikulov – Valtice –
VÝSLEDKY SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ
Břeclav. Na stanovištích
1.
Cvrčovice
jsme poskytovali první
2.
Valtice
pomoc a řídili dopravu, aby
3.
Vlasatice
cyklisté mohli bezpečně
4.
Starovice
projet. K tomuto účelu jsme
5.
Velké Pavlovice
využili nové, sponzorsky
6.
Ladná
získané prostředky - reflexní
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Původně zamýšlená noční soutěž mužů a
žen startovala z technických důvodů již v 1 6hod. K
noční soutěži se hodláme v příštích letech, když to
bude možné, opět vrátit.
Ke startu se přihlásilo 5 družstev žen a 4
družstva mužů. Družstva musely provést požární
útok nestandardním způsobem.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE ŽEN :
1.
Sedlec
2.
Starovice
3.
Jiřice u Miroslavi
4.
Vlasatice
5.
Nosislav
VÝSLEDKY SOUTĚŽE MUŽI :
1.
Starovičky
2.
Suchohrdly u Miroslavi
3.
Vlasatice
4.
Sedlec
Děkujeme sponzorům, obci, ZŠ a všem,
kteří nám se soutěží pomohli.

rozloučili s nejstarším chlapcem z žáků, který již
nemůže za žáky soutěžit. Na podzim bohužel
nejsou v našem okrsku plánovány žádné další
soutěže v požárním sportu (požární útok), proto je
tato část roku pro děti velmi nezáživná. Vítaným
zpestřením bude v říjnu v Drnholci soutěž ve
štafetě požárních dvojic a závodě požární
všestrannosti (hasičský branný závod na 2km). Na
závod požární všestrannosti se žáci již připravují,
protože se kromě běhu skládá z několika stanovišť,
kde děti musí prokázat znalosti jako např. ze
zdravovědy, vázání uzlů, práce s buzolou,
poznávání topografických značek apod. Dále by
mělo v zimním období proběhnout několik soutěží
ve vázání uzlů.

ZÁSAHY JEDNOTKY:

- 1 6.8.201 5 vyslalo KOPIS HZS JmK na
požár trávy v kú. Vlasatice. Jednalo se o požár
travního prostu na ploše cca 40x20m v areálu
střelnice (bývalá cihelna). Jednotka vyjela s CAS
1 6 v počtu 1 +3. Naše jednotka prováděla hašení
pomocí lafetové proudnice na vozidle a pomocí
jednoho proudu "C". Požár se podařilo lokalizovat
(zabránit jeho šíření a postupně hasit) ještě před
příjezdem profesionální jednotky hasičů z
Pohořelic. Poté byl požár likvidován (dohašen).

N AŠE HASIČATA

Po prázdninové přestávce, kterou jsme
vyhlásili, protože nám děti cestovaly a vedoucí si již
také zasloužili trochu oddychu, jsme se koncem
prázdnin opět dali do práce a připravovali se na
naši soutěž viz. výše. Jarní sezona našich hasičat
byla velmi úspěšná, proto jsme se jim rozhodli
poděkovat a po vyhlášení výsledků naší soutěže
žáků jsme si nechali nastoupit obě družstva.
Členové výboru sboru poté dětem rozdali děkovné
medaile a popřáli jim hodně štěstí do dalších
soutěží. Při této příležitosti jsme se i slavnostně

Děkujeme všem členům i nečlenům a
samozřejmě našim dětem, kteří se aktivně podílejí
na všech aktivitách sboru a odvádějí kus pořádné
práce.

Miroslav Tesař a Karel Valenta

TJ S TART VLASATICE
M EMORIÁL F RANTIŠKA M ATUŠKY
TJ Start Vlasatice pořádal, netradičně v
jiném termínu, 1 .8.201 5 na hřišti ve Vlasaticích
již několikátý ročník v kopané starších hráčů
"Memoriál Františka Matušky", kterého se
zůčastnily družstva Vlasatic, Damnic a
Pohořelic.
ČÍSLO
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ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

Babské hody
Vlasatice 2015
14. listopadu 2015
ve 20:00
UZAVÍRKA SILNICE NA TRASE
ZNOJMO - POHOŘELICE
Z DŮVODU OPRAVY POVRCHU JE OD 3.8.2015
DO 25.10.2015 UZAVŘENA KOMUNIKACE MEZI OBCEMI
BRANIŠOVICE  POHOŘELICE. OBJÍZDNÁ TRASA JE
STANOVENA NÁSLEDOVNĚ: BRANIŠOVICE  VLASATICE 
POHOŘELICE. NA TÉTO OBJÍZDNÉ TRASE JE DOČASNĚ
UPRAVENO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ (ZMĚNA PŘEDNOSTÍ V
JÍZDĚ, APOD.)
Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

http://obecvlasatice.rajce.idnes.cz/
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odpovídá jejich autor. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Obce Vlasatice www.vlasatice.cz
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