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S LOVO S TAROSTY

Milí spoluobčané,
v posledním čísle letošního zpravodaje vás opět budeme
informovat o práci našeho úřadu o konaných akcích a
událostech v podzimní a předvánoční době.
Náš úřad se v poslední době nejvíce věnoval sestavení
rozpočtu pro rok 201 6. Jeho návrh si budete moci přečíst uvnitř
zpravodaje. Jestliže bude schválen, počítá bohužel opět se
schodkem a to ve výši 2 21 4 960 Kč. Tento schodek je nutný z
několika důvodů za prvé je nutné dotáhnout některé stavby do
konce, jako např. hasička nebo vodovod pod školou. Dalším
důvodem je práce a pokračování v projektu kanalizace – ČOV.
Krom rozpočtu a běžné agendy jsme se věnovali dopracování
projektu rekonstrukce MŠ. U tohoto projektu proběhla i kontrola
ze strany poskytovatele dotace tj. ROP Jihovýchod. Kontrola
dopadla dobře. Komentář s konečným vyúčtování najdete uvnitř
zpravodaje.
Během podzimu proběhla spousta akcí a musím
podotknout, že ve všech případech za obrovské účasti vás
všech. Ať už se jednalo o Babské hody, koncert Albendu,
lampionové cesty za světýlkem, rozsvícení vánočního stromu,
rojení čertů, pohádky o svatém Mikuláši nebo vánočního
jarmarku. Vždy byla účast tak velká, že i naše velké prostory by
potřebovali dofouknout. Tato skutečnost mě osobně opravdu
moc těší a vypovídá o velké soudržnosti naší obce, ochotě
setkávat se a věnovat kousek svého drahého času i svým
sousedům. Chci poděkovat všem, kteří se na těchto akcích
svou pomocnou rukou podílejí. Bez vás by se tyto krásné věci
nekonaly a musím podotknout, že opravdu všichni, které
oslovím o pomoc v nějakém pořadatelském problému, ochotně
pomohli. Věřím, že si všichni z těchto akcí vždy odnášíme
krásné zážitky i vzpomínky.
Přeji vám klidnou předvánoční atmosféru. Do nového
roku přeji všem pevné zdraví a splnění všech očekávání.

ČÍSLO
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Pavel Procházka
starosta obce
STRANA

1

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
6.11 .201 5

Usnesení č. 201 5/7/3: ZO schvaluje záměr o
převod pozemků.

Přítomni: Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček Ph. D., ad 6) Pan starosta přednesl návrh na uzavření
Karel Valenta, Libor Šulc, Josef Lakatoš
smlouvy s vítěznou firmou vzešlou z výběrového
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval
zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Josefa Lakatoše, p. Libora
Šulce
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO
schvaluje ověřovatele zápisu

řízení, AP INVESTING, s.r.o., pro zpracování
administrace dotace pro akci (Kanalizace – ČOV)
ve výši 235 950,-Kč včetně DPH.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/7/4: ZO schvaluje uzavření
smlouvy s vítěznou fa AP INVESTING s.r.o. pro
administraci dotace pro akci (Kanalizace – ČOV) v
obci Vlasatice.

Příloha: návrh smlouvy o dílo

ad 7) Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové
ad 2) Tak jak byl uveřejněn na úřední a opatření
obce č. 3.
elektronické desce

hlasováno: 5/0/0
ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schválení Usnesení č. 201 5/7/5: ZO schvaluje rozpočtové
přijetí dotací pro obec
opatření obce č. 3.
- dotace na opravu Susankova kříže ve výši 51
450,-Kč, pod ident. číslem EDS 11 7D81 5003640 Příloha: rozpočtové opatření obce č. 3
od MMR
ad 8a) Pan starosta přednesl žádost spotřebního
- přijetí neinvestiční dotace z Ministerství školství, družstva
Jednota Mikulov o odkup části pozemku
mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního p.č. 51 40/2
o výměře 41 m2.
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve
výši 227 024,-Kč, pro PO ZŠ a MŠ Vlasatice.
hlasováno:0/5/0
- přijetí neinvestiční dotace z Ministerství školství Usnesení č. 201 5/7/6: ZO neschvaluje prodej
mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního pozemku
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve Mikulov. 51 40/1 05 spotřebnímu družstvu Jednota
výši 76 036,-Kč, pro PO ZŠ a MŠ Vlasatice.

hlasováno: 5/0/0 ad 8b) Pan starosta přednesl žádost PO ZŠ a MŠ
Usnesení č. 201 5/7/1 : ZO schvaluje přijetí dotací. Vlasatice na příspěvek ve výši 1 0 000,-Kč.
hlasováno: 5/0/0
Příloha: avíza o přidělení dotací
Usnesení č. 201 5/7/6: ZO schvaluje příspěvek PO
ZŠ
a MŠ Vlasatice ve výši 1 0 000,-Kč.
ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení
dotace poskytnuté z rozpočtu JMK č.
033687/1 5/OKH ve výši 1 600,-Kč na školení hasičů ad 8c) Pan starosta přednesl žádost pana
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s JMK. Stanislava Dufka o odkoupení nepoužívaných vrat
hlasováno: 5/0/0 z hasičské zbrojnice za cenu 450,-Kč.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/7/2: ZO schvaluje přijetí dotace
ve výši 1 600,-Kč a pověřuje starostu obce k Usnesení č. 201 5/7/6: ZO schvaluje žádost p.
podpisu smlouvy s JMK.
Dufka o odkup nepoužívaných vrat z hasičské
zbrojnice.
Příloha: smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK

Příloha: jednotlivé žádosti

ad 5) Pan starosta přednesl záměr o podání ad 9) Různé
žádosti převod pozemku

- p.č. 8392, 8480, 5297/1 , 5297/2, 8587 a 353/1 v
k.ú. Vlasatice ve vlastnictví SPÚ.
- p.č. 255/2 v k.ú. Vlasatice ve vlastnictví ÚZSVM
do vlastnictví obce.
hlasováno: 5/0/0
STRANA
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- Pan starosta přednesl záměr o zpět vzetí žalob
na určení vlastníka podané k okresnímu soudu v
Břeclavi Obcí Vlasatice. Jedná se o pozemky p.č.
51 43/5, 51 35, 51 43/1 2, 51 39/1 , 51 43/11 , 51 64/2,
5240, 5244, 2400/2, 51 64, 211 9 k.ú. Vlasatice
hlasováno: 5/0/0
Zima 2015
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Usnesení č. 201 5/7/7: ZO schvaluje záměr o zpět - Pan starosta přednesl znění přílohy č. 1 ke
směrnici o inventarizaci – Plán inventur na rok
vzetí žalob na určení vlastníka.
201 5 včetně přílohy č. 1 a přílohy č. 2.
- Pan starosta přednesl znění dodatku č. 1 hlasováno: 5/0/0
Zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Vlasatice.
Usnesení č. 201 5/7/1 2: ZO schvaluje přílohu č. 1
ke směrnici o inventarizaci Plán inventur na rok
hlasováno: 5/0/0
201 5.
Usnesení č. 201 5/7/8: ZO schvaluje dodatek č. 1
Příloha: Plán inventur na rok 201 5 a příloha č. 1 a
Zřizovací listiny PO ZŠ a MŠ Vlasatice.
příloha č. 2 k plánu inventur pro rok 201 5.
Příloha: dodatek č. 1 Zřizovací listiny
-Pan místostarosta podal informaci o průběhu
výstavby vodovodu „Pod školou“.
- Pan starosta přednesl znění nájemní smlouvy
mezi smluvními stranami Obec Vlasatice a PO ZŠ
a MŠ Vlasatice. Předmětem smlouvy je vymezení -Pan starosta podal informaci o rekonstrukci MŠ
podmínek a přenechání budovy MŠ č.p. 436 v k.ú. včetně zprávy o kontrole, kterou provedl
Regionální operační program.
vlasatice do užívání PO ZŠ a MŠ Vlasatice.
hlasováno: 5/0/0
-Pan starosta podal informaci o dostavbě
Usnesení č. 201 5/7/9: ZO schvaluje nájemní chodníku k zastávce Troskotovická – zatím se
smlouvu mezi Obcí Vlasatice a PO ZŠ a MŠ chodník dostavovat nebude.
Vlasatice.
-Pan místostarosta informuje o zavedení rubriky
Příloha: Nájemní smlouva
hlášení rozhlasem na webové stránky obce.
- Pan starosta přednesl návrh na rozpočtové
-Pan místostarosta informoval o vyvěšeníí
opatření obce č. 4.
aktivních smluv (nájmy, pachty) na webové stránky
obce.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/7/1 0: ZO schvaluje rozpočtové
-Pan místostarosta informoval, že proběhne
opatření obce č. 4.
úprava hřbitovního řádu.
Příloha: Rozpočtové opatření č. 4

Příloha: Protokol o kontrole

- Pan starosta přednesl návrh na schválení č. 3/CZ.1.11/3.3.00/36.01499 z ROP
inventarizační a likvidační komise ve složení:
- předseda: Ing. Petr Hubáček PhD.
- členové: Michaela Sendlerová a Ludmila
ad 1 0) Diskuze
Šnepfenbergová
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 201 5/7/11 : ZO schvaluje inventarizační ad 11 ) Závěr
a likvidační komisi.
Zájemci o účast
v krojované chase
pro Jánské Hody 2016,
které se budú konat
25.6.2016,
ať sa dostavijú na
radhaus, kde sa nahlásijú.
Vítáni sú všeci, jak
slobodní tak ženáči...
S nácvikem začneme
od dubna...
ČÍSLO

4/15

STRANA

3

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
Ú ZEMNÍ PLÁN

Příprava dostavby vodovodního řadu v ulici
„pod školou“ byla zahájena již minulým
zastupitelstvem obce, a to zhotovením projektu a
podáním žádosti o stavební povolení. Dne
1 9.1 0.201 5 bylo obci doručeno rozhodnutí o vydání
stavebního povolení a realizaci této akce již tedy
nic formálně nebrání. Vhledem k ostatním lhůtám
Petr Hubáček (nabytí právní moci stavebního povolení, provedení
a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele
stavby, apod.) bylo však reálně možné zahájit
stavební práce až cca v polovině prosince
letošního roku. Vzhledem k možným nepříznivým
klimatickým podmínkám, se ZO rozhodlo, i po
konzultaci s VaK Břeclav, zahájit stavební práce na
jaře 201 6.
Děkujeme za pochopení.

Na webových stránkách obce byly
zpřístupněny veškeré dokumenty související s
nově schváleným Územním plánem obce
Vlasatice. Tyto dokumenty jsou dostupné na
internetových stránkách obce v záložce:
 Obecní úřad / Územní plán..

D OSTAVBA VODOVODU " POD ŠKOLOU "

Petr Hubáček

ZMĚNY V OBLASTI DOKLADŮ - ROK 201 6

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE
NA REKONSTRUKCI MŠ VLASATICE

Dne 11 . 11 . 201 5 nám byla na účet připsána
dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod na rekonstrukci
MŠ ve Vlasaticích ve výši 2 432 094 Kč. Celá
rekonstrukce, včetně herních prvků, plotů, dlažeb,
zateplení, krom obvodových zdí i stropu a sklepa, a
rekonstrukce celého prvního patra včetně
sociálního zařízení stála 3 685 359 Kč.To
znamená, že z rozpočtu obce jsme zaplatili 1 253
265 Kč. Dne 31 . 8. 201 5 proběhla kontrola z
Regionálního operačního programu NUTS 2
Jihovýchod, která se zabývala jak fyzickou, tak
administrativní částí projektu. Mohu podotknout, že
kontrola byla opravdu důkladná. Kontrolovaly se
jak položkové rozpočty, termínový soulad prací,
originály všech smluv, výběrová řízení, ale také
rozměry oken, dlažby, počty a velikosti nových
dveří atd. Závěr z této kontroly je, že v projektu
nebyly zjištěny závažné nedostatky.
Závěrem děkuji bývalému zastupitelstvu za
zorganizování tohoto projektu a přeji si, aby školka
dětem dobře sloužila po další desetiletí.

V roce 201 6 dochází k zákonným změnám
týkajících se občanských průkazů a pasů. Tyto
změny jsou podrobně vysvětleny v přiložených
dokumentech (na uinternetových stránkách obce).
Dále jsou zde uvedeny i informace týkající se
doručování výzev pro občany s trvalým bydlištěm v
místě ohlašovny a informace o službě
zprostředkování kontaktu.
jednotlivé dokumenty:
- cestovní pasy
- doručení výzev
- zprostředkování kontaktu
- občanské průkazy
Petr Hubáček

Pavel Procházka
STRANA
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AKUSTICKÝ KONCERT - ALBAND

Myslím si, že je na místě vám všem za
včerejší super atmosféru převelice poděkovat!
Všem, kteří se podíleli na organizaci večera, ale
hlavně vám, kteří jste přišli a ukázali tak, že vám
kulturní život ve Vlasaticích není "jedno"! A jak už
bylo včera večer maminkou i panem Kronkem
řečeno - můžete počítat s letním návratem této
kapely a jako skvělý bonus bude Open Air koncert
Cimballicy, se kterou už jsme ve Vlasaticích taky
měli tu čest - a byli super. Takže: máte se na co
těšit a ještě jednou převeliké díky, hlavně mámě,
bez které by to nevzniklo, ale i vám, bez kterých by
to nemělo smysl.
Díky, díky, díky... :-):-P

C ESTA ZA SVĚTÝLKEM

27. října 201 5 večer se rozsvítilo několik
desítek lampionů v rukou malých i velkých dětí,
které se zúčastnily lampionové cesty za světýlky.
Všichni jsme se sešli před školou, kde byly
vylosovány tři vítězné obrázky odevzdané do
soutěže „Nejkrásnější strašidlo“ a jejich autoři byli
odměněni. Všechny soutěžní výtvory jsou k vidění
v přízemí OÚ. Již za tmy jsme průvodem došli k
rybníčku - na začátek trošku strašidelné cesty se
světýlky. Na tu se ve skupinkách vydaly všechny
odvážné děti. Potkaly strašidlo i hodné víly, plnily
úkoly, to všechno za svitu lucerniček, lampionů a
měsíce. Děti, které dorazily až do cíle, získaly
sladkou odměnu, společně jsme pak všichni znovu
prošli vesnicí až ke škole, kde jsme popřáli hodně
Dominika Vodáková zdaru příštímu ročníku.
Velké poděkování patří všem členům Sboru
dobrovolných hasičů a Unie rodičů, kteří akci
naplánovali, zorganizovali a připravili tak krásný
zážitek dětem i jejich rodičům.
Alena Králová

ČÍSLO
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BABSKÉ HODY VE VLASATICÍCH 201 5

Na začátku září se svolala stará dobrá
banda, aby se každou neděli až do hodů sešla,
oprášila kroky a melodie a připravila zase nějakou
tu novou srandu. S radostí jsme se scházely,
poskakovaly a zpívaly a teď přemýšlíme, jak jen do
příštího září naložíme s volnými nedělními
odpoledními chvilkami.
Tentokrát jsme pro jistotu s intenzivními
přípravami a výzdobou začaly už ve středu, aby
vše bylo precizní a nenechaly jsme se zahanbit ve
srovnání s loňskými ročníky. Účastníci zábavy si
mohli např. povšimnout ručně vyráběných ozdob
na kolíčcích, které měly napovědět, co přijde na
půlnočním překvapení.
Přípravy samozřejmě vrcholily v onen
příslovečný pátek 1 3., ale pro nás tento den
rozhodně nebyl smolný, vše jsme zdárně dotáhly
do konce, vyzvedly jsme kroje, dozdobily sál,
dopilovaly kroky, natrénovaly vázání šátků, které
byly pro nás novinkou (za zapůjčení ještě jednou
děkujeme obci Troskotovice) stejně jako
polosvátečně kyjovské kroje namísto těch
svátečních. Řekly jsme si poslední detaily k sobotě
a pak už se rozešly do svých domovů, abychom se
před spaním mohly ještě pomodlit za pěkné počasí
a brzy se uložit, abychom byly na ten velký den fit.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V sobotu 1 4. 11 . 201 5 jsme se vzbudily do
krásného rána, namašlily se, sešly se na sále,
abychom si navzájem navázaly šátky a pofotily se.
A mohly jsme vyrazit. Obchůzka po dědině nám
trvala o něco déle než obvykle, ale nebylo kam
spěchat, sluníčko nás pěkně hřálo a o to víc jsme
si vše užily.
Večerní zábava opět trhla rekordy v
návštěvnosti,
což
organizátory
poněkud
znepokojuje s ohledem na budoucí ročníky. Asi
budeme muset přistavět do patra… Naše milá a
osvědčená Túfaranka ze Šakvic nezklamala ani
tentokrát a hrála opět do úmoru. Skoro jsme
neměly ani příležitost zpívat. Ale my jsme si ji našly
i tak. Kolíčkové sólo už je klasika, stejně jako
půlnoční překvapení, o které se letos postarala
teplákovo-kecičková poupata, a krátký diskokoutek, zakončený vyhlášením tomboly, než se
muzikanti vrátí po večeři k nástrojům.
Děkujeme všem zúčastněným za podporu a
těšíme se příště ve stejné sestavě snad opět na
viděnou!
STRANA
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Lenka Pekařová

První adventní neděle r. 201 5 se nesla jako
vždy ve Vlasaticích v očekávání slavnostního
rozsvěcení vánočního stromku. Tomuto okamžiku
předcházel adventní koncert v sále OÚ,který
uspořádal Obecní úřad ve spolupráci s Hudebním
ateliérem Mgr.Pavla Kratochvíla. Žáci Hudebního
ateliéru se představili nejen jako sólisté ve hře na
klavír, zobcové flétny či klarinety, ale i v různých
souborech. Na závěr koncertu vystoupil dětský
pěvecký sbor RADOST s písničkami s vánoční
tématikou, které oslovily snad každého posluchače
v sále. Po koncertu patřilo jeviště dětem z MŠ a ZŠ
Vlasatice. Nejdříve jsme vyslechli vánoční verše v
podání těch nejmenších, potom přišli na řadu
školáci s kytarami, zpěvem koled a přednesem
básniček. Všichni účinkující i jejich učitelé zaslouží
velkou pochvalu. Jejich vystoupení nás všechny
předvánočně naladila.
Pavel Procházka

Zima 2015
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

S OUSEDSKÝ VÁNOČNÍ JARMARK

Svým příspěvkem bych ráda poděkovala
všem, kteří se podíleli na Vánočním sousedském
jarmarku. Především bych ráda poděkovala
Markétě Vodákové, která se o jeho uspořádání
nemálo zasloužila, ale také všem, kteří si v
uspěchaném předvánočním čase našli chvíli na to,
něco vyrobit či upéct a došli svá díla předvést a
zájemcům prodat. Bylo toho opravdu hodně k
vidění i ochutnání. Doufám, že každý kdo dorazil,
Eva Hubáčková nasál tu správnou vánoční atmosféru a měl
krásnou 3. adventní neděli.

Dne 5.1 2. 201 5 se v obřadní síni OÚ
uskutečnil slavnostní obřad, během kterého pan
starosta přivítal do naší obce nové občánky. Jsem
velice ráda, že jsem měla příležitost se tohoto
obřadu zúčastnit, protože byl opravdu velmi
slavnostně pojatý. K tomu zcela jistě přispělo i
vystoupení dětí z hudebního ateliéru pana Mgr.
Kratochvíla. Na závěr mi dovolte popřát novým
občánkům hodně štěstí, zdraví a radosti.

Katka Slezáková

P OHÁDKA O SV. M IKULÁŠI

Dne 6. 1 2. 201 5 se v kostele ve Vlasaticích
uskutečnilo setkání dětí se sv. Mikulášem. Jeho
život a dobré skutky, které konal, nám připomněla
pohádka Dobrota a Lakota - pohádka o sv. Mikuláši
a dvou bratrech, o dobru a zlu, které bylo po
zásluze potrestáno. Po pohádce už jsme netrpělivě
vyhlíželi Mikuláše a anděly. Nakonec jsme je
přivolali písničkou a děti se mohly těšit ze
sladkostí, kterými byly obdarovány.
Alena Králová

ROJENÍ ČERTŮ

Všechny děti se již dlouho dopředu těšily, až
vypukne každoroční "Rojení čertů". V letošním roce
přišel děti obdarovat sv. Mikuláš opět s celou
skupinou pomocníků. Několik čertů se staralo o
pořádek, aby nikdo nezlobil. Andělé zase pomáhali
rozdávat dárečky hodným dětem, které přišly
přednést nějakou básničku, nebo písničku. Nad
vším dohlížel sv. Mikuláš. Naštěstí si nikoho čerti
neodnesli, takže se všichni mohli zúčastnit
závěrečného ohňostroje. Během akce se podával
teplý svařák a atmosféru dokreslovala zvuková
produkce. Za přípravu a zdárný průběh je nutno
poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Obci za
materiální zabezpečení, Klubu důchodců za teplé
nápoje, Zbyňa-bandu za ozvučení a dobrovolným
hasičům za organizaci.

Igor Ševčík

ČÍSLO
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VŠEMI SMYSLY
VÁNOCE
(I NTERAKTIVNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVKA)

1 3. 1 2. 201 5 odpoledne byla pro děti – a
nejen pro ně – otevřená interaktivní vánoční
výstavka „Vánoce všemi smysly“, kde bylo možné
Vánoce ochutnat, ovonět, ale také uslyšet, uvidět a
ucítit. Návštěvníci výstavky si mohli prohlédnout
betlémy, přečíst vánoční příběh, zahrát si vánoční
hry, luštit hádanky a rébusy. Nechyběla tvořivá
dílnička, ve které děti vyrobily přáníčka, papírové
hvězdy a andělíčky. Ozdobený stromeček, koledy a
vánočně prostřený stůl jen dotvořily příjemnou
atmosféru nadcházejících Vánoc.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
organizaci této zdařilé akce.
Alena Králová
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
Č OKOLÁDOVÉ RÝMY

nejdřív vyrazili k přechodu, který se naučili správně
přecházet. Před školou si pak žáci vyzkoušeli
získané znalosti na dopravním hřišti, které pro ně
lektoři namalovali na silnici. Nakonec absolvovali
jízdu zručnosti na kolech či koloběžkách. Za svou
snahu byli odměněni drobnými předměty. Všichni
účastníci se na úplný závěr vyfotili.

Po čokoládovém dni nám zůstalo ještě
trochu sladké inspirace, tak jsme vyhlásili
básničkovou soutěž. Přihlásilo se 11 básniček, z
nichž jsme tajným hlasováním zvolili ty nejlepší.
Vítěz získává tabulku čokolády s podpisem naší
paní ředitelky. Alenko, gratulujeme! Všem ostatním
RNDr. Jitka Kaňovská
účastníkům soutěže děkujeme za příspěvky.
V pondělí 21 .září se konal dopravní den.
1 . místo
Pořádalo ho SVČ Pohořelice.Nejdříve jsme byli v
Alena Kovaříková, 8. ročník
první třídě,tam jsme si říkali, co potřebujeme na
kolo (bezpečnost) a pravidla silničního provozu.
Já bych si dala čokoládu.
Pak jsme šli k přechodu u obecního úřadu, potom
Jednu, druhou, třetí řadu.
jsme šli na jízdu zručnosti.
Dala bych ji rozpustit na jazyku.
Hořkou, mléčnou nebo bílou,
Rozlomila bych ji na půl silou.
Já bych si dala čokoládu,
umazala si nos, tváře i bradu.

2. místo
Barbora Boščíková, 4. ročník
3. místo
(obsadily básničky se shodným počtem hlasů)
Silvie Jedounková, 8. ročník
a Tereza Vašíčková, 2. ročník
Další básně už se neumístily na výsluní, ale
všechny získaly alespoň jeden hlas a byly
odměněny malou odměnou. Jak jinak, než
čokoládou.

Miroslava Hartmanová, 5. ročník

V pondělí 21 . září jsme měli dopravní den s
Dušanem, Honzou a Tondou. Učili jsme se značky
a přecházet přechod. Jezdili na kole po falešné
cestě. Dělali jsme vlak a chodce. Celou akci
pořádali zaměstnanci SVČ Pohořelice.
Bára Boščíková, 4. ročník

V pondělí 21 . září byl ve škole dopravní den.
Pořádali ho Dušan, Honza a Tonda ze SVČ
Pohořelice. Byli jsme na jízdě zručnosti, naši
skupinu měl na starosti Dušan.
Ivana Kročilová, 5. ročník

V pondělí 21 . září jsme měli dopravní den.
Pořádal ho SVČ Pohořelice. Dušan nás – čtvrtou a
pátou třídu – vzal na přechod pro chodce k
Mgr. Kristýna Vrobelová obecnímu úřadu. Ještě předtím jsme si ve třídě s
Honzou a Dušanem říkali, jaké máme mít vybavení
na kole a od kolika let můžeme jezdit na kole na
silnici. Nakonec jsme jezdili na kole jízdu zručnosti.
Dopravní den se mi strašně moc líbil a bavilo mě to
na 500% a za to můžu poděkovat SVČ Pohořelice.
Helenka Šimková, 5. ročník

V pondělí 21 . září 201 5 se na naší škole
konala dopravní výchova s pořadateli z Domečku v
Pohořelicích.

Lukáš Čejka, 4. ročník

P ROJEKT S ÁZENÍ STROMŮ

D OPRAVNÍ VÝCHOVA

V pondělí 21 . září 201 5 pohořelický
Domeček připravil program týkající se dopravní
výchovy. Zúčastnil se celý první stupeň spolu se
speciální třídou. Nejdřív se žáci dozvěděli plno
nových informací o doporučené výbavě cyklistů a
pravidlech silničního provozu, dále si zopakovali
důležité dopravní značky a telefonní čísla, a
nakonec se vrhli do skutečného provozu. Venku
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Již pošesté se naše škola připojila k projektu
Sázení stromů. Tato akce se pravidelně koná na
Den stromů, který připadá na 20. října. Školní
projekt jsme uspořádali již mezi 5. a 8. říjnem. V
tyto dny jsme se ve výuce zaměřili na význam
stromů pro životní prostředí a člověka. V úterý se
žáci druhého stupně zúčastnili soutěže Den
přírodních věd v brněnské zoo. Na čtvrtek byl pro
děti z mateřské školy a žáky prvního stupně i
speciální třídy připraven výukový film Korálový útes
a pro žáky druhého stupně film Jak vznikl život,
který byl promítaný ve speciální kupoli ve 3D
formátu.
Ing. Miluše Pokorná, koordinátor EVVO

Zima 2015

www.vlasatice.cz

P ROJEKT 72 HODIN

V pátek 9. října se naše škola zapojila do
řízeného dobrovolnického projektu 72 hodin pod
názvem Chráníme naše stromy, který navazoval na
obdobný projekt s názvem Sázíme stromy. Žáci
prvního stupně uklidili školní dvůr, prostranství před
školou a čistili školní hřiště. Druhý stupeň a
speciální třída pořádali sběr papíru a železa po
obci a ve škole. Děti z mateřské školy hrabaly listí
a uklízely v okolí školky. Všichni se s vervou a
elánem vrhli do práce.
Za práci byli všichni odměněni tetovací
nálepkou s logem projektu. Počasí nám přálo a už
se těšíme na příští projekt.
ORGANIZÁTOŘI 72 hodin: Poděkování za účast a
vyhodnocení projektu
„Sešlo se neuvěřitelných 620 projektů a
zapojilo se do nich téměř 30 tisíc dobrovolníků.
Tato čísla jsou pro nás obrovským překvapením,
ale také důkazem, že dobrovolnictví v Česku má
tradici! Jsme velmi rádi, že se letošní ročník povedl
a velmi děkujeme za vaši účast v letošním ročníku
projektu 72 hodin.“

Naši školu reprezentovaly celkem tři týmy,
které byly složeny především z mladších žáků
druhého stupně. Poněkud nevýhodné bylo, že
některé z přírodních věd se učí teprve velmi krátce
(např. fyziku, či chemii). Velkou výhodou se naopak
ukázal fakt, že naši žáci byli „malí, ale šikovní“, a
proto se v případě řady atraktivních pokusů dostali
přímo ke zdroji.
Sice se občas některým „opičákům“ stávalo,
že je skutečné opice v klecích fascinovaly natolik,
že se jen obtížně soustředili na plnění soutěžních
úkolů, stateční organizátoři soutěže přesto nikoho
nepředhodili lvům :-). Celou akci hodnotíme velmi
pozitivně a příští rok na podzim do ZOO zase
určitě vyrazíme.
Mgr. Hana Pokorná

S OUTĚŽ VE SBĚRU DRUHOTNÝCH SUROVIN

Naše škola je přihlášena do soutěže:

Ing. Miluše Pokorná – koordinátor EVVO

M LADÍ PŘÍRODOVĚDCI

Pravidla soutěže jsou vyvěšena na
Podobně jako v minulých letech si také letos informační tabuli ve škole. Vyhlášení výsledků
ZOO Brno ve spolupráci se Střední průmyslovou proběhne na konci školního roku.
školou chemickou v Brně připravila velmi
zajímavou akci nazvanou Den přírodních věd. Již
Ing. Miluše Pokorná – koordinátor EVVO
třetí ročník soutěžního klání, jehož cílem je
podpora přírodovědného vzdělávání, se uskutečnil
6. 1 0. 201 5 v prostorách zoologické zahrady.
Středoškoláci si spolu se svými pedagogy
připravili pro žáky 2. stupně ZŠ a odpovídajících
ročníků gymnázií dopoledne plné poznání a
zábavy. Na celkem deseti stanovištích čekaly na
žáky nejrůznější soutěže a experimenty z
jednotlivých přírodovědných disciplín.

ČÍSLO
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P ŘIJĎTE K NÁM POBÝT

Ve sváteční den 1 7. 11 . se ve školní jídelně
uskutečnila netradiční akce. V 1 5.00 hodin se
otevřely dveře všem zájemcům, kteří měli chuť na
něco dobrého.
Paní kuchařky už od časného rána
připravovaly chutné pokrmy – kachní polévku,
ruský boršč, hovězí po srbsku, jáhlový nákyp a
mnoho dalších dobrot.
Návštěvníci mohli všechny pochoutky
ochutnat. Nechyběla ani káva a něco sladkého k
ní.
Velký dík patří paní Daně Fuksové a Zdeňce
Furišové, které vše na tuto akci připravily.
Závěrem jedno malé povzdechnutí. Škoda,
že se na tuto úžasnou akci nepřišlo podívat více
občanů Vlasatic, protože zejména pro ně byla
určena.

VÝZVA 57

Naše škola v srpnu zažádala o grant
Evropské unie týkající se výuky angličtiny na
základních a středních školách. Díky takzvané
Výzvě 57 jsme pro školu získali více než 76 000
korun.
Výzva
57
se
týká
takzvaného
blendedlearningu. To znamená, že zapojení žáci se
zúčastní internetového kurzu anglického jazyka a
probraným tématům se budeme věnovat i v dalších
hodinách společně.Spolupráci jsme navázali s
jazykovou školou Online jazyky. Kurzu se zúčastní
nejen žáci šestého, sedmého a osmého ročníku,
ale i některé učitelky naší školy.
Ne všechny finance se ovšem využijí jen na
e-learningový kurz. Ze zbytku peněz škola hodlá
nakoupit vybavení, jako jsou nové počítače nebo
například sluchátka s mikrofony.
Žáci se zájmem začali studovat a někteří
postupují mílovými kroky. Kurz si totiž mohou
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka spustit i na svých mobilech, tabletech nebo
počítačích doma. Je vidět, že většinu tato forma
výuky baví, proto si už teď myslíme, že projekt
bude úspěšný.
Iva Kubíčková Egertová

VÝLOV TROSKOTOVICKÉHO RYBNÍKA

TANEČNÍ KROUŽEK PŘI ZŠ A MŠ VLASATICE

Již třetím rokem pracuje na naší škole
taneční kroužek pod vedením Ivety Mičkové.
Dosud se nám vždy podařilo otevřít skupinu pro
mladší žáky, od 1 . do 5. ročníku a druhou od 6. do
9. ročníku. Letos máme pouze mladší žákyně.
Záměrně píši žákyně, protože v našich řadách
nemáme ani jednoho chlapce.
Děvčata se scházejí každý čtvrtek od 1 3.45
hodin do 1 4.45 hodin v tělocvičně základní školy,
kde pilně nacvičují na různá vystoupení – soutěže,
přehlídky, předtančení na ples apod.
Kostýmy si navrhují děvčata sama společně
s Ivčou. Dříve byly hrazeny převážně z Unie rodičů.
Nyní je budeme platit z různých sběrů – žaludů,
kaštanů apod., nebo část uhradíme z příspěvků od
rodičů.
Jsme teprve v počátcích tréningu, ale
děvčata jsou už teď šikovná. Můžete se o tom
přesvědčit v krátkém videu.

Ve čtvrtek 5. listopadujsme se s celým
druhým stupněm a speciální třídou vypravili na
výlov troskotovického rybníka. Počasí však nebylo
příjemné. Ráno byla velká mlha, která nám velice
znepříjemnila cestu, ale i tak jsme se těšili. Když
jsme konečně dorazili na místo, mlha se začínala
zvedat a otevřel se nám nádherný výhled na celou
plochu rybníka. Viděli jsme, jak rybáři nakládají
vylovené kapry do odvozových vozů. Jejich na
sluníčku zlatá břichanám připomínala blížící se
Vánoce.
Bývalý žák Míša Balák pro nás připravil
ukázku ryb, které se chovají v tomto rybníku a
doplnil ji vyčerpávajícím výkladem. Žáci měli
možnost si ryby osahat a vyzkoušet si ostří jejich
zubů. Moc děkujeme.
Ing. Pokorná Miluše, koordinátor EVVO

(video je umístěno na internetových stránkách školy v
rubrice Akce školy  Akce 20152016 pod článkem Taneční
kroužek při ZŠ a MŠ Vlasatice)

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka
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KAM NA ŠKOLU ?

Na závěr celé akce předaly děti rodičům
jako malý dárek perníčky, které samy napekly.
Maminky tím mile překvapily. Děti pak dostaly
mikulášské balíčky.
Společný večer se vydařil a snad se i líbil.
Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků.

V rámci volby povolání navštívili žáci 8. a 9.
ročníku Veletrh středních škol v Brně.
Vystavovalo zde velké množství škol nejen z
Jihomoravského kraje. Žáci si mohli vybírat z
učebních i maturitních oborů.
Deváťáci se zastavovali u stánků škol s
obory, které by chtěli studovat. Zjišťovali si
nejrůznější údaje. Nejvíce je zajímala kritéria, podle
Dagmar Flodrová, učitelka
kterých se bude na dané obory přijímat. Naproti
tomu osmáci teprve získávali všeobecné informace
o jednotlivých školách.
VÁNOCE S P OUTNÍKY
Doufám, že návštěva veletrhu byla přínosem
4. prosince se žáci 8. a 9. ročníku vydali na
pro všechny zúčastněné.
vánočně laděný country pořad se skupinou
Poutníci v divadle Bolka Polívky v Brně. Zazněly
Mája Gašperáková, kariérová poradkyně country a swingové skladby s vánoční tematikou.
Zazněly ale i známé koledy jako Na Vánoce ráno,
Rolničky, Tichá noc, Nesem Vám noviny, Půjdem
H ALLOWEEN V HODINÁCH ANGLIČTINY
spolu do Betléma a další. Skladby byly upravené
pro typické bluegrassové nástroje, jako je banjo,
Ve středu 4. listopadu jsme se zpožděním kytara či dobro. Žáci se také dozvěděli, proč a jak
oslavili Halloween. Žáci, kteří ten den zrovna měli se u nás slaví Vánoce. Krásným programem jsme
angličtinu, přišli převlečení v nejrůznějších se naladili na předvánoční období a pokračovali
kostýmech. Přišli kostlivci, klauni i mrtvola s jsme prohlídkou vánočního stromu, dřevěného
plechovkou zaraženou do čela. Převlékla se i naše betlému, krmením kůzlátek a prohlídkou stánků na
angličtinářka. Žáky děsila jako hladový upír. Z Náměstí Svobody.
některých masek šel opravdu strach.
Přejeme krásné Vánoce.
Každý, kdo se převlékl, si zkusil koledu Trick
or Treat, aneb Koledu, nebo ti něco provedu a
Ing. Miluše Pokorná
dostal sladkou odměnu. V hodinách jsme se
věnovali Halloweenu a tomu, jak se slaví v anglicky
mluvících zemích. Žáci si den velice užili.
Iva Kubíčková Egertová

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU

Stalo se již tradicí, že se každým rokem v
předvánočním čase se scházíme v naší mateřské
škole a zdobíme vánoční stromeček. Náš den
nastal 3. prosince 201 5. Tento den byl přesto
trošku výjimečný. Letos jsme totiž dostali od
našeho tatínka, pana Ševčíka, stromek živý. Touto
cestou mu moc děkujeme.
Rodiče se dostavili v hojném počtu, s
dobrou náladou a se spoustou nápadů. Paní
kuchařka Furišová nám napekla bábovky
(děkujeme). A tak se ochutnávalo, vyrábělo,
povídalo. Do celého večera vyhrávaly koledy, které
akci dodávaly tu správnou vánoční atmosféru.
Každou ozdůbku, kterou děti s maminkou vyrobily
společně zavěsily na stromeček. Za chvíli byl
ověšen originálními výrobky, které v obchodě
nekoupíte.
ČÍSLO
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jubilea

Noví občánci:
v Říjnu 2015 jsme přivítali

Emu Vodákovou

v Listopadu 2015 jsme přivítali

Annu Marii Šiškovou

Svoje jubilea oslavili:

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Říjen 2015

80. narozeniny - p. Jež Rostislav
Listopad 2015

70. narozeniny - p. Furiš Petr
75. narozeniny - p. Matušík Josef
80. narozeniny - pí. Palášková Věra

Navždy nás opustili:

Prosinec 2015

v prosinci 2015

75. narozeniny - pí. Petrovská Anna
85. narozeniny - pí. Feichtingerová Marie

Špaček Adolf
Šiška Jindřich
Vaněk Jiří

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

Z HISTORIE VLASATIC

Kdo v srdcích žije neumírá...

7.díl

PŘEPIS KRONIKY Z „ POVÁLEČNÝCH “ LET
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

VZNIK JZD

R. 1 948 bylo ve Vlasaticích založeno strojní
družstvo, čítající 36 členů. Úkolem tohoto
dobrovolného svazku zemědělců bylo pomoci
ostatním malým, středním rolníkům po stránce
mechanizace zemědělství. Strojní družstvo však
nevyvíjelo ve Vlasaticích žádnou činnost, neboť
mnoho zemědělců používalo mechanizačních
služeb traktorové stanice v Pohořelicích.
V r. 1 949 se začalo se zakládáním prvních
JZD na našem okrese. Též ve Vlasaticích
po mnohých úvahách o situaci soukromého
hospodaření a hlavně vrůstající výměry špatně
nebo vůbec neobdělané půdy bylo rozhodnuto ve
výboru KSČ o založení přípravného výboru JZD.
Tímto úkolem byl pověřen družstevní
důvěrník Frant. Tulis, který svolal ustavující schůzi.
Ta se konala 1 9.února 1 950 v kanceláři MNV a
dostavilo se 1 3 občanů. Družstevní důvěrník Frant.
Tulis zahájil schůzi, vysvětlil účel ustavující schůze
a požádal nejstaršího z přítomných, aby převzal
další řízení.
Výsledkem
jednání
bylo
utvoření
přípravného výboru JZD. Předsedou tohoto
přípravného výboru JZD byl jednohlasně zvolen
F.Tulis. Členy přípravného výboru byli zvoleni
následující zemědělci: Frant.Petrovský, místopředseda, Frant. Zicha, hospodář, Václav Růžička,
zapisovatel, Další členové výboru: Emilie
Procházková, Martin Miklánek, Jan Pastorek, Alois
Hujík, Frant. Krábek, Jan Tesařík, Frant. Smolka,
Petr Pavlica, Pavel Vintrlík.
Tak byl položen základ pro společné
hospodaření ve Vlasaticích a členové opravdu s
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chutí a přesto, že jich bylo málo, obdělali
svépomocí nejen své výměry, ale i půdu volnou.
Dne 1 .října 1 950 byl na členské schůzi odhlasován
III.typ hospodaření zdejšího družstva a
1 2.listopadu 1 950 byla skončena HTÚP, která
umožnila práci na velkých celcích a plné využití
mechanizačních prostředků. V této době mělo již
JZD 1 46 zemědělských závodů, sdružených v JZD
(částečně stavo – a kovozemědělce) a
obhospodařovalo cca 1 400 ha půdy.
V březnu 1 951 byl po provedených
adaptacích ustájen první hovězí dobytek do
společných stájí. Rychle byly adaptovány další
stáje a vepříny a tak ustájení mohlo být postupně
dokončeno.
Hospodaření v letech 1 951 /52 vy zdejším
JZD v důsledku nadměrného plánování okopanin a
zeleniny nadřízenými úřady přineslo nesmírné
škody JZD, jak po stránce finanční, tak i po stránce
nezajištění krmivové základny. Vinu však nesli i
družstevníci, kteří v r.1 950 vstoupili do JZD
hromadně a nepracovali poctivě, neboť se mnozí
domnívali, že špatná a neúnosná situace situace v
soukromém hospodaření je vehnala do družstva.
Někteří družstevníci záměrně způsobovali
škodu v JZD tím, že práce vykonávali nedbale, jen
jako „lovci jednotek“. Též pomoc STS (státní
traktorové stanice) vykazovala velké nedostatky ve
špatné orbě a nedostatku závěsného nářadí za
traktory (brány, disky, vály a jiné, t.j.: nedostatečně
vybavený strojní park a hlavně nevyškolený
personál). Stabilita družstva byla v základech
otřesena.
Za pomoci vyšších orgánů a uvědomělých
družstevníků byla však provedena očista družstva
od proradných živlů. Též úřady uznaly chybu jak ve
věci plánování, tak i ve formě hromadného náboru
členů.
A již v r.1 953 vykázala práce vlasatického
JZD velké zlepšení po stránce pracovní kázně
členů i výsledky hospodaření na konci roku. Ačkoliv
rok 1 953 se proti dřívějším rokům značně zlepšil,
vystoupilo v tomto roce 38 členů z JZD. Byla však
při tom zdůrazňována zásada naprosté
dobrovolnosti členství v JZD. U zbylých členů
hodně stoupla pracovní morálka a v r.1 854, ačkoliv
výnosy byly nízké u všeho obilí i okopanin, byla
překročena plánovaná pracovní jednotka díky
dobrovolné a poctivé práci a ukázněnosti.

Zima 2015

www.vlasatice.cz

VZNIK ČSSS

(Československý státní statek)

Budovy a pozemky, které dnes patří k ČSSS
byly do června r. 1 947 majetkem soukromníka
ing.Peterse. Od června 1 947 do 30.září 1 948 byly v
národní správě. Od 1 .října do 31 .prosince téhož
roku přiděleny k ředitelství statků Židlochovice.
Prvním lednem 1 949 se utvořil ČSSS v
Pohořelicích a vlasatický statek se stal jeho
součástí až do r.1 951 . Od r. 1 952 připojen ke
státnímu statku v Miroslavi. Vedoucím oddělením
III. Státního statku Miroslav hospodářství Vlasatice
je Ladislav Štěrbáček, který tu pracuje již od
1 .dubna 1 936. (Vzdělání – 4.třídy gymnazia v Brně,
střední hospodářská škola v Přerově).
Za držení ing.Peterse patřilo ke statkům
300ha polí, 1 00ha luk a 1 40ha lesa. Začalo se s
budováním rybníka (v rozloze 207ha), k čemuž
bylo třeba obětovat louky a 70ha lesa, který byl
vykácen. Statek dostal náhradou nové pozemky ve
výměře 41 ha. V současné době vlastní ČSSS ve
Vlasaticích 367ha orné půdy, 9ha luk, 5ha mokřin,
celkem asi 400ha půdy. Z 367ha orné půdy připadá
1 76ha (skoro 50%) na okopaniny.
Pro sklizeň byla dobrá léta 1 945/46. Velice
dobrý byl také rok 1 948. Velkých výnosů bylo
dosaženo u obilí a zvláště u cibule – výnos 400q,
vůbec v místě největší. V r.1 951 bylo dosaženo
rekordní sklizně (dodávka obilí byla splněna na
200%) a vlasatický ČSSS se v celokrajském
měřítku umístil na prvním místě.
Honový systém není. Je volný honový
osevní postup. Každým rokem byla splněna státní
dodávka, hlavně dodávka vepřového masa.
S pěstováním zeleniny se začalo za
protektorátu; po válce se začala pěstovat v daleko
větším měřítku (30ha). Ve větším měřítku se
pěstují ranné brambory a řepná semenice.
Zelinářskou výrobu vedou Maďaři, kteří vždy
vypěstují sazenice. Statek vlastní 360 pařeništních
oken. Zelenina se pěstuje polním způsobem, ne
zrychleném. Nejproduktivnější je cibule. Velkých
úspěchů se dosahuje v pěstování heterosisní
kukuřice, která se pěstuje od r.1 951 až v rozsahu
1 0ha.
Živočišná výroba: od r.1 951 byl zaveden
chov vepřového dobytka (1 00 prasnic). Od každé
prasnice se produkuje asi 1 0 selat. U vepřů
předepsaná dodávka byla 1 000q, snížena na 800q
masa. Předepsaná dodávka od jedné krávy je
2000l. Od r.1 948 se hodně vyskytuje zmetání krav,
u vepřového dobytka chřipka.
Včelařství bylo založeno r.1 952. Začalo se s
23 včelstvy, která byla zakoupena od
Frant.Havláska z Troskotovic. Nyní statek vlastní
11 5 včelstev. V r.1 954 byla splněna dodávka medu
na 270%.
Ovocnářství není plánováno. (Bylo 2000
švestkových stromů, které za velkých mrazů r.1 938
vyhynuly).
Výstavba: Nově byly postaveny vepříny
nákladem 5mil. korun staré měny. Jiné stavby
provedeny nebyly.
Velké výnosy a nehody: Zvlášť velký výnos
byl v r.1 951 (viz výše rozvedenou zmínku o tom).
Maximální předpisy:
r.1 952 – 31 q pšenice, 30q ječmene
r.1 953 – 28q pšenice, 26q ječmene
r.1 954 – 26q pšenice, 24,5q ječmene
Velkých živelných pohrom nebylo, jen požár
v říjnu 1 953, zaviněný špatným vedením, kdy
utrpěla malá část objektu (střecha). V r.1 948 se
vyskytli ve značném měřítku vosatci, kteří zničili
celou kulturu řepy (vr.1 955 11 ha). Půda je
zamořena háďátkem řepným.
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Mechanizace je poměrně malá. Příděl
nových strojů dosti vázne. Pomocí STS se u statku
nepoužívá. Mechanizace stájová téměř není.
Pracovní síly: Na statku pracuje hodně
sezoních dělníků za Slovenska (asi 30). Jsou tu
každým rokem skoro tytéž rodiny, mají svého
vedoucího pracovní skupiny, své kuchařky. Pracují
úkolově, dostávají premie. Na jednoho pracovníka
připadá průměrně celoročně 3,5ha. Průměrný roční
příjem finanční (9 měsíců) se rovná zhruba
hodnotě 90q pšenice. Měsíšně mají nárok na 21 kg
obilí, dostávají 70kg cukru (za 4,80 Kčs), místo
toho si mohou vzít krytinu.
R.1 946 se přistěhovalo několi maďarských
rodin, které tu bydlí jako deputátní dělníci.
Starousedlíci (asi 6rodin) pracují většinou v
živočišné výrobě.

S CELOVÁNÍ POZEMKŮ , HTÚP

Osídlenci ve Vlasaticích převzali půdu z
velké části rozdrobenou v parcelách s malou
výměrou. (Není výjimkou, že osídlenec převzal 78ha v1 8-20parcelách). Při schůzi ONV v Mikulově,
na které zastupoval Vlasatice Frant. Celnar jako
člen ONV, byl projednán návrh, aby ing.Morávek,
vedoucí zem.odd. na ONV, projednal s občany
Vlasatic scelování. Ing.Morávek potom na schůzi
ve Vlasaticích objasnil účel scelování a zdůvodnil,
proč ONV toto scelování navrhl – že totiž v obci je
dosti hosp. Strojů, které trpí převážením z jedné
parcely na druhou (mnohdy až 5km vzdálenou).
Převážením se ztrácí hodně času a práce se
zpožďují. Což má velký vliv na hektarové výnosy.
Rada MNV ve Vlasaticích návrh projednala
a uznala za správné jej uskutečnit. Prováděním
sloučení pozemků byl pověřen místopředseda
MNV Alois Hujík a člen zem. Komise F.Tulis.
Scelování se provádělo za účasti zemědělců a
dbalo se pokud možno na to, aby pro každého
zemědělce byla dodržena výměra, přidělená
pozemkovým fondem a aby každý dostal půdu
nejvýše v 6 parcelách.
Z návrhu KNV v Brně byla vyslána do
Vlasatic scelovací komise pro HTÚ. Vedoucí této
komise byl raa ing. Lisálek z Prahy, pověřený tímto
úkolem min.zem. Ten práci se svými
spolupracovníky v počtu 4 do půl roku skončil.
Pozemky byly osádovány. Zemědělci se však pro
pokročilou dobu opozdili s podzimními osevy a
přípravami půdy pro jaro, což mělo neblahý vliv pro
sklizeň v r.1 948. – Trnovému Poli bylo naměřeno
po dohodě se zást. Min. Zem. Asi 1 00ha půdy,
Branišovicím asi 1 00ha, Nová Ves získala asi 90ha
půdy, u Drnholce byla vyrovnána hranice.
Pro úpravy rybníků byla reservována půda,
na které jsou rybníky zřízeny; výměra je zapsána v
pozemkové knize, uložená u okresního lid.soudu v
Židlochovice – pozemková kniha – Pohořelice.
Protože na katastru obce Vlasatice řádí pravidelně
jarní suché studené větry a je zde málo větrných
prašných zábran, byly vysázeny ochanné lesní
pásy (větrolamy).
...pokračování příště.
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

MarS
zdroj - www.policie.cz

N OVOSTAVBA NEODOLALA

Poměrně dobře zabezpečená novostavba v
Branišovicích přilákala zatím neznámého
pachatele. Zloděj musel překonat oplocení,
následně poničil i dvoje bytelné dveře. V budově
pak odcizil uskladněné elektrické nářadí a náčiní
stavebních dělníků. Škoda je více než třicet tisíc
korun.
por. Bohumil Malášek, 1 2. října 201 5

ŽENU SRAZILO NEZNÁMÉ AUTO

V sobotu ráno krátce pět pátou hodinou
došlo na silnici spojující Mikulov s Brnem poblíž
odbočky na Vlasatice k závažné dopravní nehodě.
Z vyšetřování vyplynulo, že zatím neznámý řidič
jedoucí směrem do Mikulova srazil pětatřicetiletou
chodkyni a z místa nehody ujel. Zraněnou chodkyni
následně přejel protijedoucí pětašedesátiletý řidič
osobního automobilu VW Passat. Žena na místě
nehody zemřela. Na místě nehody našli policisté
poničené součástky, které patří na osobní
automobil BMW řady 3 vyrobený v letech 1 998 až
2005. Vedle plastové poničené mřížky na kapotě
má osobní automobil poškozenou levou přední
část a chybí mu levý blinkr. Kriminalisté
předpokládají, že automobil má i další poškození.
Vyšetřovatelé přivítají jakékoliv poznatky k
nehodovému ději, případně k v pření části
poškozenému osobnímu automobilu BMW.
Zároveň uvítají i informace o ranním pohybu
chodkyně na silnicích poblíž místa nehody.
por. Bohumil Malášek, 1 9. října 201 5

P ROFIT MĚLI MIZIVÝ

Před rokem si koupili ve vidině mizerného
prospěchu pod rukou falešné dálniční známky, nyní
jsou stíháni pro padělání a pozměnění předmětů k
označení zboží pro daňové účely a předmětů
dokazujících splnění poplatkové povinnosti. Příběh
dvacítky lidí začal možná náhodným setkáním
pětadvacetiletého muže v Praze na Václavském
náměstí. Tomu prý náhodně nabídl jiný mu
neznámý muž dvacítku ročních dálničních známek
pro automobily do 3,5 tuny za poměrně zajímavou
cenu sedm set korun za kus. Na obchodu se bez
problémů dohodli a druhý den odjížděl z parkoviště
poblíž benzínky na brněnské dálnici, byť s
nemalým tušením, že má v kapse padělky, s
dvacítkou dálničních známek. Ceniny se u mladíka
dlouho neohřály. Dohodl se se svým bratrancem a
známky mu prodal za jeden tisíc sto korun. Pak už
bylo na čtyřiadvacetiletém muži, aby dálniční
kupóny dále prodával. Jen jednou se mu podařilo
udat najednou hned osm kusů. Zisk? Sto padesát
korun za kus. Podobné to bylo i v dalších
případech. Mladý muž známky prodával svým
známým s maximálně dvousetkorunovým ziskem.
Na kupce pak zůstával stejný profit. Dvojici známek
prodal i pětadvacetiletému mladíkovi. Ten si jednu
vylepil na svůj osobní automobil, druhou věnoval
své třiačtyřicetileté matce. Ta jako jedna z mála,
jakmile zjistila, že má falešný kupón, známku ze
skla svého osobního automobilu odstranila a
ohlásila její výskyt na policii. Kriminalistům z
oddělení hospodářské kriminality Územního
odboru Brno venkov se pak během vyšetřování
podařilo majitele všech dvaceti falešných známek
vypátrat.
por. Bohumil Malášek, 2. prosince 201 5

RYBÁŘSKÝ SPOLEK

Blíží se nám konec roku a já bych chtěl
shrnout událostí a dění kolem našeho rybářského
spolku a rybníčku.
Událo se pár milých i nemilých věcí. Já ale
zůstanu u těch milých věcí.
V květnu se uskutečnily tradiční rybářské
závody, které se i při nepřízni počací vyvedly.
V září se uskutečnil první ročník rybářských
závodů pro děti členů rybářského spolku. Ty se
vydařily velmi. A doufám, že se stanou tradicí.
V listopadu se částečně opravilo stavidlo.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Zdeňku Bémovi
za výměnu a opravu desek a také panu Romanu
Broulikovi za vytažení železné desky ve stavidle,
která měla své nejlepší léta za sebou.
Během celého roku se upravoval terén a
zázemí u rybářských chatek a okolí rybníčku, na
kterém se podíleli členové spolku.
Chtěl bych poděkovat všem členům a
ostatním příznivcům našeho spolku, za pomoc v
tomto roce.
KVĚTINÁČE TREFILY SOUSEDOVO AUTO
Kuriózní případ, v němž hrál roli především
Přeji krásné prožití vánočních svátků a
alkohol a emoce rozbouřené domácí hádkou, řeší
pohořeličtí policisté. Třiadvacetiletý muž po hádce pevné zdraví v novém roce.
s matkou vyhodil nad ránem po návratu z hospody
Aleš Klucho
z okna jejich pohořelického bytu dva květináče.
Těmito trefil sousedův zaparkovaný osobní
automobil a poškodil na něm přední okno a
karosérii. Na autě souseda, s nímž má opilec mimo
jiné také spory, vznikla škoda za skoro deset tisíc
korun. Mladý muž je nyní stíhaný pro poškození
cizí věci.
STRANA
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por. Bohumil Malášek, 24. listopadu 201 5
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S BOR DOBROVOLNÝCH
VLASATICE HASIČŮ

www.sdh-vlasatice.webnode.cz

P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
C ESTA ZA SVĚTÝLKY

27.října pořádala Unie rodičů, s naším
přispěním, pro všechny děti lampionový průvod
"Cesta za světýlky". Cesta začala u Základní školy
a po silnici se došlo až k Vlasatickému rybníku, kde
byla připravena druhá část cesty. Naši členové
zajistili vymezení koridoru pro pochod. Blokace
jednoho jízdního pruhu silnice byla provedena
pomocí dopravních kuželů a řízením dopravy.
Členové za pomocí radiostanic střídavě pouštěli
dopravu pouze jedním pruhem. Dále členové dělali
doprovod dětem a rodičům při cestě tam i zpět. Při
této akci se plně osvědčily nové sponzorsky
získané bezpečnostní prvky (vesty, kužely,
zastavovací prostředky apod.). Během pochodu
došlo i na malý hasičský zásah, a to když jednomu
z dětí náhle vzplál lampion. Další info v článku paní
Králové "Cesta za světýlky".

Dle našeho názoru se akce velmi
vydařila. O to děsivější pro nás bylo po
ukončení a úklidu zjištění, že jsme byli okradeni
o jeden dopravní kužel, kterým členové vytyčili
cestu. Škoda není velká, ale jsme
konsternováni chováním některých jedinců.
N AŠE HASIČATA

Podzim je pro naše děti nezáživnou částí
roku, protože v našem okrsku nejsou plánovány
žádné soutěže v požárním sportu. Vzhledem k
tomu, že máme závodní požární stříkačku v opravě
u odborníků na čerpadla v Hodoníně, není již letos
možno trénovat na příští rok. Vítaným zpestřením
pro děti byla účast na první části závodu Plamen
201 5/201 6, který se konal 1 7.října v Drnholci a
skládá se z několika disciplín. V podzimní části se
soutěžilo ve dvou disciplínách, závod požární
všestrannosti (branný závod na 2km) a štafeta
požárních dvojic. Závod požární všestrannosti se
skládá z několika stanovišť, kde děti musí prokázat
znalosti ze zdravovědy, vázání uzlů, práce s
busolou, poznávání topografických značek a
střelby ze vzduchovky na terč v podobě malých
dřevěných hranolků. V požární štafetě dvojic
obsadili mladší žáci 5 místo a starší žáci 1 0 místo.
Při závodě požární všestrannosti doběhli obě
družstva na 1 3 místě.V zimním období by mělo
proběhnout několik soutěží ve vázání uzlů, proto již
probíhá příprava. Kromě soutěžních aktivit musí
naše děti, na základě pravidel Hry plamen,
absolvovat i teoretickou přípravu ze znalostí
požární ochrany. Tato příprava probíhá na sále
obecního úřadu s využitím nově instalovaného
vybavení.
V listopadu jsme s našimi dětmi vyrazili, v
rámci teoretické přípravy, na předem domluvenou
exkurzi na Hasičskou stanici profesionálních hasičů
do Pohořelic. Děti si měly možnost projít celou
stanici, poznat kde hasiči tráví dvě třetiny svého
života a hlavně si mohly prohlédnout a osahat
vybavení na stanici. Nedílnou součástí bylo i tzv.
šmějdění v cisterně. Děkujeme profesionálním
hasičům ze stanice v Pohořelicích za jejich ochotu
a přístup.
ČÍSLO
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ROJENÍ ČERTŮ

Naši členové se podíleli na přípravě a
průběhu Rojení čertů. Více článek pana Ševčíka.

J EDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝCVIK

V sobotu 1 4.listopadu proběhl výcvik, údržba a
školení jednotky.
Členové si prohloubili znalosti práce s
čerpadly, hlavně s PS8 Heron. Na cisterně CAS 1 6
bylo nutno provést opravu, protože hrozilo, že
vozidlo bude v nejbližší době nepojízdné. CAS byla
pro lepší přístupnost opravována před zbrojnicí,
proto byly v rámci prohlubování znalostí umístěny
dopravní kužely k zajištění bezpečnosti. Po opravě
proběhla povinná kondiční jízda v okolí Vlasatic

Š KOLENÍ VELITELŮ

Dne 30.11 .201 5 se velitelé JSDH Vlasatice
zúčastnili povinného kurzu velitelů s označením
V8. Kurz proběhl ve vzdělávacím Zařízení Tišnov,
které spadá pod Krajské ředitelství Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje územní
odbor Brno-venkov. Kurzu se účastnili velitelé z
celého okresu Brno-venkov. Náplní kurzu bylo,
prohloubení znalostí legislativy (novinky v
zákonech apod.), poskytnutí první pomoci
(kardiopulmonální
resuscitace),
zpracování
podkladů při řešení mimořádných událostí,
používání analogové radiové sítě a Ochrana
obyvatelstva (bývalá Civilní ochrana CO). Tématika
Ochrany obyvatelstva byla rozdělena do dvou částí
a byl na ni kladen důraz. První část byla zaměřena
na živelné pohromy jako jsou povodně a vichřice.
Druhá část byla věnována postupům při řešení
uprchlické krize a možnosti hrozby teroristických
útoků z pohledu civilní ochrany. Pro zajímavost, z
Civilní ochrany se při jakémkoliv napadení stává
Civilní obrana (válečný stav apod.).

P LÁNOVANÉ AKCE NA ROK 201 6

- Hasičský bál
- Pálení čarodějnic
- Dětský den
- Soutěž v požárním sportu
- Rojení čertů

P ODĚKOVÁNÍ

Naše organizace se podílí na akcích v obci,
stará se o družstva malých hasičů a vyvíjí spoustu
dalších aktivit, což by nebylo možné bez přispění
obce, sponzorů, dobrovolníků a členů, za což jim
patří obrovské díky.
Miroslav Tesař a Karel Valenta

S posledními dny roku si dovolujeme
Vám všem popřát nádherné prožití svátků
vánočních a vše nejlepší v roce nadcházejícím.
Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice
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TJ START VLASATICE
Děkujeme všem fanouškům a příznivcům
kopané, za jejich podporu v roce 201 5 a
přejeme šťastné prožití svátků vánočních a
hodně štěstí v novém roce 201 6.
Muži - A2B - III. třída skupina B
1.

F LORBALOVÝ TURNAJ V ŽABČICÍCH

V sobotu 21 . 11 . 201 5 jsme se poprvé s
naším florballovým kroužkem zúčastnili jako tým
florballového turnaje v Žabčicích. Našimi protivníky
byla družstva Žabčic, Přibic a Vranovic.
I když jsme s dětmi obsadili čtvrtou příčku, je
nutno podotknout, že zejména s družstvem
Vranovic svedli naši svěřenci velmi vyrovnaný boj.
Vzhledem k faktu, že jsme jako tým absolvovali
pouze osm tréningů, se děti nemají vůbec za co
stydět a všichni na ně můžeme být hrdí. Ti z Vás,
kdo byli na turnaji přítomni nám jistě dají za pravdu.
Už nyní se velmi těšíme na další turnaj a
věříme, že nás v našem snažení podpoříte svou
přízní.

Za florballový kroužek při ZŠ a MŠ Vlasatice
Milan Dubec - trenér

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
1 2.
1 3.
1 4.

Vlasatice

54:1 6 36

Suchohrdly u Miroslavi
41 :7 34
Olbramovice A
68:1 6 30
Oleksovice
34:27 23
Horní Kounice B
40:31 21
Višňové
38:27 20
Šanov
33:29 1 9
Jamolice
29:27 1 9
Vedrovice
1 7:1 6 1 7
Bohutice
1 5:21 1 7
Břežany A
1 9:31 1 3
Litobratřice
25:55 7
Čejkovice
1 7:53 5
Jiřice
1 0:84 3
Dorost - C1 A - SPORTIKA Okresní přebor dorostu
1.
IE Znojmo B
50:23 30
2.
Štítary
38:25 25
3.
Višňové B
40:20 22
4.
Rakšice
39:23 21
5.
Božice
33:1 9 20
6.
Jaroslavice/Micmanice
39:28 1 8
7.
Šatov
45:40 1 5
8.
Oleksovice
29:31 1 4
9.
Olbramovice/Vlasatice
23:29 1 3
1 0.
Mramotice
31 :46 1 0
11 .
Hostěradice
25:45 6
1 2.
Hrádek
1 9:82 0

PF 2 0 1 6

V š e n e j le p š í
v n o v é m r o ce 2 0 1 6

Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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