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Zdarma do každé domácnosti

S LOVO S TAROSTY

Vážení spoluobčané,
v prvním čísle letošního zpravodaje vás opět budeme
informovat o dění v obci a na obecním úřadě.
Měsíc leden jsme věnovali dokončení inventur majetku
obce, které jsme započali již v prosinci. Současně jsme se
připravovali na Hospodářský přezkum, který provedli
zaměstnanci kraje a bližší informace naleznete uvnitř
zpravodaje.
Do dnešní chvíle jsme podali tři žádosti o dotace, a to na
opravu centrálního kříže na hřbitově a Wagnerova kříže od
MMR, dále na prodloužení vodovodu pod školou od JMK a na
dostavbu hasičské zbrojnice též od JMK. V současné chvíli
připravujeme žádost o dotaci na odbahnění našeho rybníčku
(Šťouráku).
Jistě jste si všimli, že práce na hasičské zbrojnici jsou
těsně před dokončením a i dostavba vodovou v ulici pod školou
probíhá dle plánu.
Tak jako v loňském roce i letos jsme požádali Úřad práce
ČR o příspěvek z Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, na zaměstnance - uklízeče veřejného
prostranství. Požádali jsme o příspěvek pro 6 zaměstnanců, ale
bohužel nám byl schválen pouze pro 3 osoby. Z tohoto důvodu
jsme nemohli vyhovět všem, kteří měli zájem u nás na
Obecním úřadě pracovat.
První měsíce letošního roku patřily opět plesové sezóně.
Všechny akce byly vydařené a o každé z nich najdete malý
příspěvek ve zpravodaji. Již tradičně na Bílou sobotu se
uskutečnila výstava vín, letos v rekordním počtu 402 vzorků.
Všichni ocenili vysokou kvalitu vín, kterou také ovlivnilo velmi
teplé počasí roku 201 5.
Doufám, že vás toto vydání zpravodaje zaujme, potěší a
také poinformuje o dění v naší krásné obci.
Pavel Procházka
starosta obce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1 8.1 2.201 5
Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.
D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc, p. Josef Lakatoš .
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2015/8/4: ZO schvaluje bezúplatný
převod pozemku p.č. 8392 ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.

ad 6b) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
převod pozemku p.č. 8480 ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/8/5: ZO schvaluje bezúplatný
Program: Tak jak byl uveřejněn na úřední a převod pozemku p.č. 8480 ve vlastnictví Státního
elektronické desce.
pozemkového úřadu.

ad 6c) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval převod pozemku p.č. 5297/1 ve vlastnictví Státního

zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a pozemkového úřadu.
ověřovatele zápisu: p. Josefa Lakatoše, p. Libora
Šulce.

hlasováno:5/0/0

hlasováno: 5/0/0 Usnesení č. 2015/8/6: ZO schvaluje bezúplatný
převod pozemku p.č. 8480 ve vlastnictví Státního
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO pozemkového úřadu.
schvaluje ověřovatele zápisu.

ad 6d) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
ad 2) Pan starosta navrhl přidání dalšího bodu do převod pozemku p.č. 5297/2 ve vlastnictví Státního
programu – zrušení plné moci s fa Best Price pozemkového úřadu.
Energy.

hlasováno: 5/0/0

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/8/7: ZO schvaluje bezúplatný
Usnesení: ZO schvaluje přidání bodu do programu, převod pozemku p.č. 5297/2 ve vlastnictví Státního
ZO schvaluje program tak jak byl uveřejněn na pozemkového úřadu.
úřední a elektronické desce.

ad 6e) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schvalování převod pozemku p.č. 8587 ve vlastnictví Státního
rozpočtových opatření starostou pro období 1 . 1 . pozemkového úřadu.
201 6 – 31 .1 2. 201 6.

hlasováno: 5/0/0

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/8/8: ZO schvaluje bezúplatný
Usnesení č. 2015/8/1: ZO schvaluje panu převod pozemku p.č. 8587 ve vlastnictví Státního
starostovi schvalování rozpočtového opatření na pozemkového úřadu.
období od: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.

ad 6f) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení převod pozemku p.č.st. 353/1 ve vlastnictví

rozpočtového výhledu pro období 201 6 – 201 8 a Státního pozemkového úřadu.
návrh rozpočtu obce pro rok 201 6 se závazným
ukazatelem paragraf.

hlasováno: 5/0/0

hlasováno: 5/0/0 Usnesení č. 2015/8/9: ZO schvaluje bezúplatný
převod pozemku p.č.st. 353/1 ve vlastnictví
Usnesení č. 2015/8/2: ZO schvaluje rozpočtový Státního pozemkového úřadu.
výhled pro období 2016 – 2018 a rozpočet obce
pro rok 2016 se závazným ukazatelem – paragraf.

Příloha: rozpočtový výhled pro rok 2016 – 2018,
návrh rozpočtu obce pro rok 2016.

ad 5) Pan starosta přednesl žádost na schválení
rozpočtu PO ZŠ a MŠ Vlasatice.

Příloha: Oznámení  návrh rozpočtu pro r. 2016,
rozpočet pro r. 2016

ad 6a) Pan starosta přednesl návrh na bezúplatný
převod pozemku p.č. 8392 ve vlastnictví Státního
pozemkového úřadu.
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hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/8/10: ZO schvaluje rozpočtové
opatření č.5.

hlasováno: 5/0/0 Příloha: rozpočtové opatření č.5.

Usnesení č. 2015/8/3: ZO schvaluje návrh rozpočtu
PO ZŠ a MŠ Vlasatice tak jak byl předložen.

STRANA

ad 7) Pan starosta přednesl návrh rozpočtového
opatření č.5.

ad 8) Žádosti o dotace z rozpočtu obce

- Pan starosta přednesl žádost pana MVDr.
Juliuse Klejduse o dotaci z RO ve výši 8.000,-Kč
na vydání knihy o ptactvu.
hlasováno: 0/4/1
Zdržel se: pan Valenta
Jaro 2016

www.vlasatice.cz

Usnesení č. 2015/8/11: ZO neschvaluje žádost
MVDr. Juliuse Klejduse o dotaci z rozpočtu obce ve
výši 8.000,Kč na vydání knihy o ptactvu.
Příloha: žádost o dotaci z RO

hlasováno: 4/1/0
Proti: pan Valenta
Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO
ve výši 140.000,Kč.

- Pan starosta přednesl žádost unie rodičů o
- Pan starosta přednesl žádost
Římskokatolické farnosti Vlasatice o dotaci z RO dotaci z RO ve výši 1 0.000,-Kč na dopravu dětí na
ve výši 50.000,-Kč na projektové a stavební práce kulturní akce, tombola na dětský karneval.
k opravě střechy kostela.
hlasováno: 5/0/0
Pan starosta navrhl částku ve výši 50.000,-Kč.
Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO
hlasováno: 5/0/0 ve výši 10.000,Kč.

Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO Příloha: jednotlivé žádosti
ve výši 50.000,Kč.

- Pan starosta přednesl žádost Střediska
volného času Pohořelice o dotaci z RO ve výši
1 0.000,-Kč na zajišťování akcí pro děti a rodiny.
Pan starosta navrhl částku ve výši 1 0.000,-Kč.
hlasováno: 5/0/0

ad 9) Pan starosta přednesl návrh na odvolání plné
moci a potvrzení o právních vztazích podepsané
dne 20.1 2.201 2, mezi bývalým starostou Ing.
Pavlem Pekařem a obecně prospěšnou společností Best Price Energy, o.p.s. IČO. 29283272 a
to v plném rozsahu.

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO Usnesení č. 2015/8/13: ZO schvaluje odvolání plné
moci a potvrzení o právních vztazích podepsané
ve výši 10.000,Kč.
dne 20.12.2012, mezi bývalým starostou Ing.
Pavlem Pekařem a obecně prospěšnou spo
- Pan starosta přednesl žádost lečností Best Price Energy,o.p.s. IČO. 29283272 a
Mysliveckého spolku o dotaci z RO ve výši 60.000,- to v plném rozsahu.

Kč na výkon práva myslivosti.
Pan starosta navrhl částku 40.000,-Kč.

hlasováno: 4/1/0
Proti: pan Valenta
Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO
ve výši 40.000,Kč.

Příloha: Plná moc

ad 1 0) Různé

- Pan starosta informoval o dílčím přezkoumání
hospodaření obce Vlasatice, které se uskutečnilo
1 4. 1 2. 201 5.
Příloha: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření

- Pan starosta přednesl žádost Sboru obce Vlasatice za rok 2015.
dobrovolných hasičů Vlasatice na dotaci z RO ve
výši 40.000,-Kč na chod SDH Vlasatice, práci s - Pan starosta přednesl návrh na schválení
mládeží, pořádání dětského dnu.
odpisového plánu pro r. 201 5.
hlasováno: 5/0/0
Pan starosta navrhl částku 40.000,-Kč.

Usnesení č. 2015/8/14: ZO schvaluje odpisový
hlasováno: 5/0/0 plán, tak jak byl předložen.

Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO Příloha: odpisový plán
ve výši 40.000,Kč.

ad 11 ) Diskuze
- Pan starosta přednesl žádost Rybářského
spolku Vlasatice na dotaci z RO ve výši 50.000,-Kč
Pan V. Konečný podal dotaz k ZŠ – výše
na zarybnění rybníka a opravu chatky.
příspěvku škole.
Pan místostarosta vysvětlil problematiku
Pan starosta navrhl částku 25.000,-Kč.
nízkého počtu žáků. Nově předá Obec každému
prvňáčkovi peněžní dar ve výši 3.000,Kč. Bude
hlasováno: 4/1/0 zpracován článek k bližší informovanosti občanů.
Proti: pan Valenta

Usnesení č. 2015/8/12: ZO schvaluje dotaci z RO
ve výši 25.000,Kč.

Pan K. Vodák podal dotaz na částku
uvedenou v RO pro rok 201 6 k veřejnému
osvětlení.

Pan starosta vysvětlil, že se jedná o
smlouvu o revitalizaci veřejného osvětlení a její
postoupení bance. Vyčíslil celkovou výši závazku,
délku splácení a měsíční splátku.

- Pan starosta přednesl žádost TJ Start
Vlasatice o dotaci z RO ve výši 1 50.000,-Kč
na činnost a údržbu hřiště.
Pan starosta navrhl částku 140.000,Kč.
ad 1 2) Závěr
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1 2.2.201 6

Usnesení č. 201 6/1 /4: ZO bere na vědomí výsledky
VZ na stavbu vodovod pod školou.
Příloha: zpráva z komise z VZ .

Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph. ad 7) Pan starosta přednesl návrh na schválení
D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc, p. Josef Lakatoš .
nového místa pro konání svatebních obřadů –

zámeček v obci Vlasatice, Vlasatice 1 , 691 30.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2016/1/5: ZO schvalujenové místo pro
Program: Tak jak byl uveřejněn na úřední a konání svatebního obřadu, Zámeček v obci
elektronické desce.
Vlasatice, Vlasatice 1, 691 30.

ad 8) Pan starosta přednesl návrh na vypovězení
ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval smlouvy s firmou EPK o.p.s. na poradenství,

zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a technické analýzy a komunikaci.
ověřovatele zápisu: p. Ing. Petra Hubáčka Ph.D.,
p. Libora Šulce.

hlasováno:5/0/0

hlasováno: 5/0/0 Usnesení č. 2016/1/6: ZO pověřuje starostu obce
p. Pavla Procházku k vypovězení smlouvy s fa
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO EPK o.p.s. na poradenství, technické analýzy a
schvaluje ověřovatele zápisu.
komunikaci.

ad 2) Pan starosta podal návrh na změnu bodu č. 6 ad 9) Pan starosta přednesl žádost pana Lubomíra
v programu. A to z „schválení smlouvy s vítěznou Berana o směnu pozemku.
firmou v VŘ na stavbu vodovod po školou“ na
„seznámení s výsledky veřejné zakázky na stavbu
vodovod pod školou“.

hlasováno: 4/1/0
proti: p. Valenta

hlasováno: 5/0/0 Usnesení č. 2016/1/7: ZO schvaluje záměr obce o
rozdělení pozemku p.č.st. 52 k.ú. Vlasatice na 468
Usnesení: ZO schvaluje změnu bodu č.6 v m2 a 90 m2 a následné směně tohoto pozemku.
programu, ZO schvaluje program.
Příloha: žádosti.

ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schválení
rozpočtového opatření č.6.

hlasováno: 5/0/0

ad 1 0) Pan starosta přednesl žádost pana Pavla
Špačka o směnu pozemku.

hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/1: ZO schvaluje rozpočtové
opatření č.6.
Usnesení č. 2016/1/8: ZO schvaluje záměr obce o
směně pozemků p.č. 2280/6 o výměře 2532 m2 v
Příloha: rozpočtové opatření č.6.
k.ú. Vlasatice a pozemek p.č. 2280/7 o výměře
2122 m2 v k.ú. Vlasatice.

ad 4) Pan starosta přednesl návrhna schválení
hřbitovního řádu obce Vlasatice.

hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2016/1/2: ZO schvaluje řád veřejného
pohřebiště obce Vlasatice.
Příloha: Řád veřejného pohřebiště obce Vlasatice.

ad 5) Pan starosta přednesl návrh na zrušení

Příloha: žádost, nájemní smlouva.

ad 11 ) Různé
a) Pan starosta přednesl žádost pana Milana

Nováka o pronájem pozemku p.č. 5276/4 o výměře
684 m2 v k.ú. Vlasatice s předkupním právem
budoucího nájemce.

hlasováno: 5/0/0

Metodiky obce Vlasatice č.1 /2011 pro prodej
pozemků.

Usnesení č. 2016/1/9: ZO schvaluje záměr obce
pronajmout pozemek p.č. 5276/4 o výměře 684 m2
hlasováno: 4/0/1 v k.ú. Vlasatice. S předkupním právem budoucího
zdržel se: p. Valenta nájemce a tím bude p. Milan Novák, Vlasatice 239,
691 30.
Usnesení č. 2016/1/3: ZO schvaluje návrh zrušení
Metodiky obce Vlasatice č.1/2011 pro prodej
stavebních pozemků v lokalitě „U hřiště“.
b) Pan starosta předneslžádost pana Karla

Urbánka o pronajmutí části pozemku p.č. 51 40/79
o výměře 740 m2 dle přiložené mapky a to s
předkupním právem budoucího nájemce. Proběhla
diskuze a pan starosta navrhl schválit tento záměr
ad 6) Pan starosta přednesl výsledky veřejné s podmínkou, že v případě prodeje dojde k novému
zakázky na stavbu vodovodu pod školou.
geodetickému zaměření, kde bude oddělena
účelová komunikace.

Příloha: Metodika obce Vlasatice č. 1/2011.

hlasováno: 5/0/0
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hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/10: ZO schvaluje záměr obce
pronajmout část pozemku p.č. 5140/79 o výměře
740 m2 v k.ú. Vlasatice. Jeho část je geodeticky
rozdělena na p.č. 5140/117 o výměře 303 m2 s
předkupním právem budoucího nájemce a tím
bude pan Karel Urbánek, Vlasatice 49, 691 30. V
případě prodeje dojde k novému geodetickému
zaměření z důvodu zachování účelové komunikace
ve vlastnictví obce.

- pan Konečný se dotazoval, proč se brána
ve školce zavírá dřív než budova školky. Pan
starosta zajistí nápravu u paní ředitelky.

ad 1 3) Závěr

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
7.3.201 6

Příloha: žádost, mapka.

c)

Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.
D., p. Karel Valenta, p. Josef Lakatoš .
Pan starosta přednesl žádost pana Karla Omluveni: p. Libor Šulc.

Urbánka o opravu účelové komunikace na p.č.
51 40/79 v k.ú. Vlasatice, kterou pan Urbánek
provede na své náklady, odstraněním části zeminy
a vyložením betonovými panely.

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

hlasováno: 5/0/0

Program: Tak jak byl uveřejněn na úřední a
Usnesení č. 2016/1/11: ZO schvaluje záměr pana elektronické desce.
Urbánka opravit účelovou komunikaci p.č. 5140/79
v k.ú. Vlasatice, a to odstraněním části zeminy a
vyložením betonovými panely.
Příloha: žádost.

ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval
zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Ing. Petra Hubáčka Ph.D.,
p. Josefa Lakatoše.

hlasováno: 4/0/0

Pan starosta podal informace o žádostech
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO
na dotace:
schvaluje ověřovatele zápisu.
8.1 .201 6 – podána žádost o dotaci na MMR na
opravu centrálního kříže na místním hřbitově a na
ad 2) Pan starosta přednesl body programu.
opravu Wagnerova kříže.
hlasováno: 4/0/ 0
1 2.1 .201 6 – podána žádost o dotaci na vodovod
pod školou od JMK.
Usnesení: ZO schvaluje program.
1 .2.201 6 – podána žádost o dotaci na finanční
podporu pro JSDH v částce 500.000,- . Tato dotace
se bude po dohodě s p. Valentou ještě doplňovat. ad 3) Pan starosta přednesl návrh na podepsání
smlouvy o prodloužení vodovodu pod školou v
délce 288,6m s vítěznou firmou Ing. Jaroslav
Pan starosta dále informuje, že se chceme Bachan.
hlasováno: 4/0/0
účastnit dotace na odbahnění rybníčku, je vypsán
dotační titul od Ministerstva zemědělství.
Pan starosta informoval, že fotbalisté vypsali
žádost na 200 000,- na opravu fotbalových kabinek
od MŠMT.

ad 1 2) Diskuze

Usnesení č. 2016/2/1: ZO pověřuje starostu obce k
podpisu smlouvy o dílo k zhotovení vodovodního
řádu v obci Vlasatice, v délce 288,6m, s vítěznou
firmou vzešlou z veřejné zakázky s obchodním
názvem Ing. Jaroslav Bachan, adresa Tyršova 717,
698 01 Veselí nad Moravou, IČO: 42296951
Příloha: návrh smlouvy

- paní Kocichová podala dotaz, co bude s ad 4) Závěr
farní zdí, která je v havarijním stavu. Pan starosta a
místostarosta bude informovat faráře. Na příští ZO
bude podána informace o průběhu jednání.
UPOZORNĚNÍ
- pan Sapoušek se dotazoval na navýšení
cen za okénka v kolumbáriích a hrobová místa.
Pan starosta podal vysvětlení.
ŽÁDÁME OBČANY O DODRŽOVÁNÍ NAŠÍ OBECNĚ
- pan Skalák podal dotaz ohledně ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 1 /99 O VOLNĚ SE POHYBUJÍCÍCH
vytyčovacích kolíků u chodníku směrem od
PSECH . D ÁLE PROSÍME O UKLÍZENÍ EXKREMENTŮ
hřbitova k domu pana Skaláka. Pan místostarosta
PO VAŠICH PSECH S OHLEDEM NA OSTATNÍ OBČANY
zjistí jejich důvod.
A HLAVNĚ DĚTI .
- pan Sapoušek se dotazoval jak řešit
parkování na chodnících. Proběhla diskuze a bylo
doporučeno tyto přestupky ohlásit policii ČR.

ČÍSLO
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
O
ZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY
201
6 A ROZBOR VODY

VODNÉHO PRO ROK

Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav
a.s. oznamuje všem svým odběratelům, že s
platností od 1 .1 .201 6 budou uplatněny nové ceny
vodného a stočného, které schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace
Břeclav a.s.

vodné 42,55 Kč za m 3

stočné 46,80 Kč za m 3
Ceny jsou včetně DPH. Ceny jsou jednotné
pro všechny odběratele. V porovnání s rokem 201 5
dojde ka zvýšení vodného o 1 ,61 Kč a stočného o
1 ,72 Kč za metr krychlový.
Ve zvýšení ceny vodného a stočného se
projevují především náklady na opravy a nutné
investice do obnovy a modernizace vodohospodářské infrastruktury.
Dále oznamujeme všem odběratelům, že
nebudou prováděny mimořádné odečty stavů
vodoměrů, ale bude provedeno rozdělení odběru
do 31 .1 2.201 5 a od 1 .1 .201 6 propočtem. Tyto
propočty budou uvedeny ve fakturách, vystavených
v platných fakturačních obdobích.

ZVEŘEJNÉHO
PRÁVA POLICIE ČR
POŘÁDKU

Policie ČR vydala zprávu o situaci v oblasti
veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území
služebního obvodu OOP ČR Pohořelice za rok
201 5 a vztahuje se na území o rozloze 1 95 km 2,
v němž se nacházejí území města Pohořelice,
obcí Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Loděnice,
Přibice, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky,
Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice.
Na daném území žije cca 1 3.450 obyvatel.
Násilná trestná činnost - 28
Mravnostní trestná činnost - 2
Majetková trestná činnost - 1 77
Ostatní obecná trestná činnost - 31
Hospodářská trestná činnost - 35
Přestupky - 71 5
Pachatelé - převážně muži občané ČR, v 6 případech ženy, ve 2 případech cizinci. Mladiství
pachatelé 2 přestupky.
S celou touto zprávou se můžete seznámit v příloze zprávy
na http://www.vlasatice.cz/informacezouvlasatice

npor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek
vedoucí OOP ČR Pohořelice

celá zpráva je ke shlédnutí na
http://www.vlasatice.cz/informacezouvlasatice

Jan Cabal
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

ROZBOR VODY - VLASATICE, BŘEZEN 201 6

Ukazatel
Měrná jednotka Hodnota
Barva
mg/l Pt
5
Zákal
ZF(t)
<0,51
pH
7,8
Železo
mg/l
0,039
Amonnné ionty
mg/l
<0,07
Dusitany
mg/l
<0,006
Dusičnany
mg/l
29,9
Mangan
mg/l
<0,02
Vápník+hořčík
mmol/l
3,1 7
(tvrdost vody)
CHSK-Mn
mg/l
1 ,2
Chloridy
mg/l
40
Sírany
mg/l
11 0
Koli bakterie
KTJ/1 00 ml
0
E-coli
KTJ/1 00 ml
0
Kult.org 36°C
KTJ/1 ml
5
Kult.org 22°C
KTJ/1 ml
51
* doporučená hodnota

O SITUACI V OBLASTI

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V sobotu dne 9. 1 . 201 6 proběhla v naší
obci
Tříkrálová
sbírka.
Limit
20
I když tato sobota byla mrazivá a poměrně
5
kluzká,
koledníky to neodradilo. Malí králové si
6,5-9,5 tento den
užily. Sbírku provedly tři skupinky
0,20 koledníků (dětí)
zodpovědnou osobou. Všechny
0,50 domy navštívenysekoledníky
byly označeny těmito
0,50 symboly(+K+M+B 201 6), které
oznamují návštěvu
50
tří
králů,
text
je
napsán
posvěcenou
křídou.
0,1
2–3,5 * V obci Vlasatice bylo celkem vybráno 1 6.300,-Kč.
3,0
Tyto prostředky pomáhají při zajištění
1 00
provozu
a rozvoje řady charitních služeb. K
250
nejdůležitějším
patří pečovatelské a ošetřovatelské
0
služby,
hospicové
péče, nízkoprahové kluby pro
0
děti
a
mládež,
centra
pro lidi bez domova, charitní
40
porady
pro
lidi
v
krizi,
domovy pro seniory, služby
200
pro lidi s mentálním a zdravotním postižením a
řada dalších.
Děkujeme, jménem OBLASTNÍ CHARITY
BŘECLAV, za příspěvky i za malé pohoštění a
koledy určené přímo koledníkům a zvláště pak
paní Sendlerové, Štouračové a Furišové kteří
sbírku zaštítily.
SRDEČNĚ DĚKUJEME.
Pavel Procházka
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KRÁDEŽ DŘEVA V LESÍKU NA B RANIŠOVICE

Dne 3. 2. 201 6 jsem zjistil, že v lesíku ve
směru na Branišovice jsou vyřezané zdravé stromy
v množství asi dvaceti kusů. Tuto skutečnost jsem
nahlásil Policii ČR, která v této věci zahájila trestní
řízení. Policií jsem byl vyslechnut a požádán o
vyčíslení škody.
I touto cestou bych chtěl apelovat nejen na
skutečné zloděje. Prosím, dodržujme pravidla,
respektujme práva ostatních.
Děkuji.
Pavel Procházka

ONTAKTNÍ ÚDAJE OBVODNÍHO ODDĚLENÍ
PKOLICIE
ČR P OHOŘELICE

Policie ČR obvodní oddělení v Pohořelicích,
jménem svého vedoucího npor. Mgr. Bc. Miloše
Rouzka, nás požádalo o aktualizaci a zveřejnění
kontaktních údajů svého oddělení v Pohořelicích.

celá zpráva je ke shlédnutí na
http://www.vlasatice.cz/informacezouvlasatice

OBVODNÍ ODDĚLENÍ P OLICIE
ČR POHOŘELICE
adresa: Loděnická 754,
691 23 Pohořelice
telefon: 974 632 791
fax: 51 9 424 575
e-mail: bo.oop.pohorelice.podatelna@pcr.cz
mapa: www.mapy.cz
GPS: 48°58'54.721 "N, 1 6°31 '5.1 36"E

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ:
npor. Mgr. Bc. Miloš ROUZEK
telefon: +420 974 632 793
mobil: +420 724 348 055

Rezervační systém

Od 1 5.2.201 6 byla na webových stránkách
naší obce spuštěna možnost on-line rezervace sálu
OÚ a aktuální zobrazení jeho obsazenosti. ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
Současně je možné tuto rezervaci stále realizovat OBVODNÍHO ODDĚLENÍ:
telefonicky, nebo osobní návštěvou na našem
npor. Mgr. Ondřej TŘEŠŇÁK
úřadu (u paní Sendlerové).
Petr Hubáček

D OTACE OBDRŽENÉ V ROCE 201 5

Obec Vlasatice obdržela v roce 201 5 tyto dotace:
-neinvestiční dotaci na zabezpečení akceschopnosti JSDH na rok 201 5 ve výši 1 600 Kč od
Jihomoravského kraje.
-neinvestiční dotaci na opravu Susankova kříže v
obci Vlasatice ve výši 51 450 Kč od Ministerstva
místního rozvoje.
-investiční dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice
ve výši 300 000 Kč od Jihomoravského kraje.
-investiční dotaci na rekonstrukci Mateřské školy ve
výši 2 432 095 Kč od Integrovaného regionálního
operačního programu Jihovýchod.
-neinvestiční dotaci na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 650 748 Kč od ÚP.
-neinvestiční dotaci na založení a obnovu biocentra
ve výši 4 631 385 Kč od Státního fondu životního
prostředí.

C ELKEM OBEC VLASATICE ZÍSKALA V ROCE 201 5
DOTACE VE VÝŠI 8 067 278 KČ .

Pavel Procházka
ČÍSLO
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telefon: +420 974 632 794

Na našem obvodním oddělení slouží 20 policistů,
kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte
nás kdykoliv kontaktovat na výše uvedených
telefonech nebo ba lince 1 58! Navštivte webové
stránky www.policie.cz, kde je pod územními
útvary prezentace našeho oddělení.

Pnpor. Mgr. Bc. Miloš Rouzek

Ú ZEMNÍ ODPOVĚDNOST - OOP ČR P OHOŘELICE

telefon: +420 974 632 791
pprap. Milan Bartoň
Pohořelice, Velký Dvůr, Nová Ves
prap. Luboš Michálek
Pohořelice, Cvrčovice, Smolín, Odrovice, Malešovice,
Loděnice, Šumice
pprap. František Moravčík
Pohořelice, Pasohlávky, Ivaň, ATC Merkur Pasohlávk
pprap. Stanislav Melichar
Pohořelice, Branišovice, Troskotovice, Vlasatice
prap. Petr Lehoczký
Pohořelice, Vranovice, Přibice
STRANA
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ZOBCE
ÁPIS O DÍLČÍM PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
Dne 1 4.1 2.201 5 bylo provedeno dílčí
přezkoumání hospodaření obce Vlasatice za
období leden až září 201 5. Tímto přezkoumáním
byly zjištěny dva nedostatky.
Prvním nedostatkem bylo pozdní odeslání
hlášení o provedení nápravných opatření nedostatků z přezkoumání hospodaření obce za rok 201 4 o
1 4 dnů. Tato chyba byla způsobena mnou a nesu
za ni plnou odpovědnost. Případné finanční důsledky z možného správního řízení uhradím osobně.
Druhým nedostatkem byl prodej pozemků za
odlišné ceny. Kontrolorům bylo vysvětleno, že se
jednalo o prodej pozemků, který již byl minulým ZO
schválen (za danou cenu), ale fyzicky neuskutečněn. Proto současné ZO při dokončení prodeje
použilo pro stejného zájemce stejnou cenu. Tento
argument byl kontrolou pochopen a uznán,
nicméně byl uveden do zápisu, pro systémovou
nápravu v budoucnosti.
Závady vytknuté v zápisu předešlé kontroly
(za rok 201 4) byly odstraněny.
Zápis z přezkoumání je uveden na webových stránkách
http://www.vlasatice.cz/informacezouvlasatice

Pavel Procházka

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 5 OBCE VLASATICE
Dne 2. 3. 201 6 byla na našem úřadu provedena kontrola přezkoumání hospodaření za rok
201 5. Tuto každoroční kontrolu provedli pracovníci
Jihomoravského kraje na naší žádost. Zpráva z
této konečné kontroly je přílohou tohoto článku.
Žádný nový nedostatek ani chyba během této
kontroly nevznikla, trvá pouze nedostatek z dílčí
kontroly, která proběhla 1 4.1 2.201 5, a který jsem
popsal v komentáři z této dílčí kontroly. Všechny
ostatní nedostatky a chyby z předchozích kontrol
byly odstraněny.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 je
uvedena na webových stránkách
http://www.vlasatice.cz/informacezouvlasatice

Pavel Procházka

I NFORMOVÁNÍ O MOŽNOSTECH ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

ZAOSTŘENO NA OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ
SEBEOBSLUHY

Možná máte doma starší babičku či
nemocného tatínka; možná jste rodičem dítěte se
zdravotním postižením nebo jste si všimli, že
vašemu sousedovi již zdraví neslouží.
Jestliže je Váš blízký omezen na soběstačnosti a běžné úkony spojené s péčí o domácnost,
pohybem, stravováním, výkonem hygieny, apod. již
není schopen zvládat bez pomoci, je
pravděpodobné, že by mohl uplatňovat nárok na
některou ze sociálních dávek. Může se jednat jak o
dítě, tak o dospělého. Rozhodujícím faktorem je,
že zdravotní stav brání Vašemu blízkému v
plnohod-notném a samostatném životě.
Prostřednictvím Úřadu práce ČR mohou tyto
osoby čerpat nepojistné sociální dávky pro osoby
se zdravotním postižením. Patří sem příspěvek na
péči, průkaz pro osoby se zdravotním postižením,
příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní
pomůcku.
Obecně lze říci, že osoba, která splňuje zákonem dané podmínky (stěžejní zákon č. 1 08/2006
Sb.; 329/2011 Sb., v platném znění) může využívat
výhody v podobě pravidelného měsíčního příspěvku na péči, vyhrazeného parkování, bezbariérovou
úpravu prostředí, nebo pomůcky umožňující bariéry překonávat, např. motorové vozidlo, vodícího
psa, schodolez, digitální čtecí lupu (laptop), atd.
Věřte, že řada vašich sousedů nebo známých již některou z výhod čerpá a možná i právě
Vám by ten či onen příspěvek mohl pomoci vyřešit
nebo alespoň zmírnit nelehkou situaci spojenou s
nepříznivým zdravotním stavem.
Pokud jste nabyli pocit, že se výše popsané
týká přímo Vás či Vašich blízkých nebo osob ve
Vašem okolí, nezdráhejte se a přijďte se za námi
poradit. Rádi Vám poskytneme bližší informace a
podmínky k získání uvedených výhod vysvětlíme.
Věnovat se Vám budou sociální pracovnice
Kontaktního pracoviště úřadu práce v Pohořelicích
Mgr. Lucie Chválová nebo Bc. Petra Kalová.
Najdete nás v přízemí budovy Městského úřadu
Pohořelice, na ulici Vídeňská 699.
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 7:00
Úterý:
8:00 - 11 :00
Středa:
8:00 - 1 2:00, 1 3:00 - 1 7:00
Čtvrtek:
8:00 - 11 :00
Pátek:
8:00 - 11 :00
(jen příjem žádostí a pozvaní)
Mgr. Lucie Chválová
Úřad práce ČR
Kontaktní pracoviště Pohořelice
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Z- AMĚSTNANCI
OÚ (VPP)
PLACENI Z PŘÍSPĚVKU ÚŘADU PRÁCE ČR

Tak jako v loňském roce i letos jsme
požádali Úřad práce ČR o příspěvek, z Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, na
zaměstnance - uklízeče veřejného prostranství.
Úřad práce upozorňuje na novou strategii
APZ při umisťování uchazečů na VPP. Zásadní
novinkou je, že uchazeč musí splňovat minimálně
dvě kritéria, aby jeho umístění na VPP bylo možné.
Kritéria jsou: minimálně 3 měsíce evidence
(i po ukončeném VPP) a k tomu
a) zdravotní omezení, které nebrání výkonu práce
b) matky po rodičovské dovolené
c) rodiče pečující o dítě do 1 0 let
d) mladí do 25 let do dvou let praxe
e) starší 50ti let
Dvě kritéria nemusí splňovat pouze ti
uchazeči, kteří jsou evidování více jak 1 2 měsíců.
Požádali jsme o příspěvek pro 6 zaměstnanců, ale bohužel nám byl schválen pouze pro 3
osoby.
Z tohoto důvodu jsme nemohli vyhovět
všem, kteří měli zájem u nás na Obecním úřadě
pracovat.
Velice nás mrzí, že jsme nemohli všechny
uspokojit, ale jsme rádi, že nám bylo alespoň
částečně vyhověno.

D OSTAVBA VODOVODU V ULICI POD ŠKOLOU

Dne 8.3.201 6 byla podepsána smlouva o
dílo s vítězem výběrového řízení na dostavbu
vodovodu v ulici "pod školou" a to s panem Ing.
Jaroslavem Bachanem. Práce již byly zahájeny.
Nový vodovod bude propojovat vodovodní řad se
sousedícími ulicemi a bude mít délku 288,6 m.
Cena tohoto díla, pokud nevzniknou vícepráce,
bude 780 707,- Kč včetně DPH.Tato cena je
nejnižší ze všech jedenácti uchazečů, kteří se o
tuto zakázku ucházeli. Dílo bude dokončeno
nejpozději 30.5.201 6.

Pavel Procházka

N OVÉ PÍSKOVIŠTĚ NA D OPRAVÁKU

Jako každý rok jsme se rozhodli částečně
zvelebit naše dětské hřiště „Dopravák“.
Na základě podnětů od rodičů na nefunkčnost stávajícího pískoviště (posuvný kryt byl nefunkční) jsme oslovili firmu Dřevoartikl o zhotovení
nového pískoviště. Věříme, že z nového pískoviště
budou mít radost hlavně děti, ale i rodiče.
Cena pískoviště byla 25.000,-Kč. Písek pro
děti vyzkoušela, zajistila a darovala paní Markéta
Vodáková, tímto ji velice děkujeme.
Pavel Procházka

Pavel Procházka

S VOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU ,

ELEKTROODPADU A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU

D NE 9.4.201 6 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 V SOBOTU 23.4.201 6 A ODVEZENY
BUDOU V NEDĚLI 24.4.201 6 .
KDO BY POTŘEBOVAL POMOCI S NALOŽENÍM NEBO
SLOŽENÍM , NAŠI ZAMĚSTNANCI BUDOU PŘÍTOMNI V
SOBOTU 23.4.201 6 OD 8 00 HOD . DO 1 5 00 HOD .
ČÍSLO
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UPOZORNĚNÍ !!!

ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD
NEUHRADILI POPLATEK ZA
POPELNICE A PSY, ABY TAK UČINILI
CO NEJDŘÍVE . TÍMTO KROKEM
PŘEDEJDOU SOUDNÍMU VYMÁHÁNÍ.
P ŘI VYŠŠÍCH ČÁSTKÁCH , NAPŘ.
SOUČET MINULÝCH LET, LZE
DOHODNOUT SPLÁTKOVÝ
KALENDÁŘ.
POPELNICE 400,-KČ /OSOBA
OBČANÉ NAD 70 LET 300,-KČ /OSOBA
PES 50,-KČ
MOŽNO HRADIT OSOBNĚ NA OÚ NEBO
PLATBOU PŘES ÚČET: ČÍSLO ÚČTU
3428651 /01 00, ZA VARIABILNÍ SYMBOL
UVÉST ČÍSLO DOMU (ČÍSLO POPISNÉ )
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - KOLEDA NA LEDU

Letošní Tříkrálová sbírka, která ve
Vlasaticích proběhla 9. ledna 201 6, byla pro naše
malé koledníky zpestřena kouzelným náledím,
které si s radostí užívaly. Tato dobrovolnická akce,
kterou pořádá, letos už po šestnácté, Charita
České republiky, přinesla opět velký úspěch.
Celkový výtěžek byl 1 6 300,- Kč a bude využit pro
nemocné, handicapované, seniory a matky s dětmi
v tísni v nejbližším okolí. Všem, kdo do našich
pokladniček přispěl a dětem daroval sladkou
koledu, mnohokrát děkujeme.
Vaši +K+M+B.

M YSLIVECKÝ PLES

Tak jako každý rok nám plesovou sezónu
otevřel tradiční Myslivecký ples, který se konal 31 .
ledna 201 6.O příjemnou atmosféru se postarala
kapela Sileta Hostěradice, která k nám zavítala již
podruhé. O výzdobu a bohatou věcnou a
zvěřinovou tombolu se postarali členové MS a
sponzoři, kterým bych tímto chtěl poděkovat. V
půlnočním slosování byla hlavní výhrou LED
televize, divočák, srnčí, poukaz na sele a několik
zajíců. Díky velkému počtu hostů se letošní ples
vydařil. Doufám, že příští rok tomu bude stejně tak.
Těší se na Vás přátelé Hubertova cechu.

Zdeňka Furišová

Jiří Homolka

D UO J AMAHA

Dovoluji si tímto poděkovat za všechny
účastníky koncertu "Duo Jamaha". Byl to krásný a
nezapomenutelný zážitek jak pro domácí, tak i
"přespolní" návštěvníky, kteří se sešli v hojném
počtu. Bylo nám všem dobře při poslechu hudby a
odměnou pro účinkující byl velký potlesk a
společné zpívání několika písniček. Největší
poděkování ale patří pořadatelce této akce - naší
Markétě.
Děkuji.

OSTATKOVÁ ZÁBAVA

Dne 6.2. 201 6 se konala již tradiční
Ostatková zábava. Jejím organizátorem byl opět
Klub důchodců ve Vlasaticích, který tímto děkuje
všem svým členům, kteří přispěli do tomboly a
všem zúčastněným, kteří se zúčastnili průvodu
masek vesnicí. Průvodu se účastnilo asi dvacet
Eva Hubáčková masek. Velký dík také sponzorům a obecnímu
úřadu. Večerní zábava proběhla ve velmi přátelské
atmosféře, dovolím si tvrdit že všichni návštěvníci
byli spokojeni.
Za klub důchodců - Pavla Kročilová
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D ĚTSKÝ KARNEVAL

V neděli 7.2.201 6 se v sále obecního úřadu
konal za podpory Unie rodičů při ZŠ dětský
karneval. Zúčastnila se ho spousta dětí v maskách
čertů, princezen, sněhuláků, víl a dalších zvířecích
a pohádkových postav. Odpoledne plné her,
soutěží, tance, sladkých odměn a bohatou
tombolou si děti moc užily. K tanci a řádění hrál
Zbyňa band.
Všem, kteří se podíleli na organizaci a pomoci
moc děkuji.

VI. ŠKOLNÍ PLES

S VATEBNÍ OBŘAD

Po deštivém týdnu se sobota 20.2.201 6
probudila do slunného dne a my měli tu čest a
vzácnou příležitost oddat Katku Slezákovou a
Tomáše Cymbála v krásných prostorách našeho
zámečku ve Vlasaticích. Prostory byly svátečně
nazdobeny a za doprovodu houslí a violončela se
obřadní síň asi o půl dvanácté začala plnit
svatebními hosty. Jako poslední za doprovodu
rodičů přišel ženich a nevěsta. V úvodu
slavnostního obřadu náladu odlehčila malá
holčička, svým smíchem, a to zrovna ve chvíli,
když jsem budoucí manžele upozorňoval, že k
Petra Blahůšková manželství se má přistupovat s úctou a pokorou.
Všichni, včetně nás, zareagovali jak jinak než
smíchem a ani toto úsměvné odlehčení neodradilo
manžele Cymbálovi, aby si řekli své dlouho
očekávané ANO. Celý obřad se nesl ve velmi
sváteční a pohodové atmosféře.
D OVOLTE , ABYCHOM I TOUTO CESTOU POPŘÁLI
NOVOMANŽELŮM HODNĚ ŠTĚSTÍ, SPOKOJENOSTI A
SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ. AŤ VÁM SPOLEČNÝ ŽIVOT PŘIPADÁ TAK
KRÁSNÝ JAKO BYL TENTO DEN .
Pavel Procházka a Michaela Sendlerová

20.února se uskutečnil VI. školní ples naší
základní školy. Ale přípravy začaly mnohem dříve.
Děvčata z I. stupně horlivě nacvičovala od října v
tanečním kroužku. A někdy to nebylo opravdu
lehké. Vymýšlela se výzdoba, která je každým
rokem laděna do jiných barev. Letos vyhrála zlatá a
černá. Den před plesem pomohli žáci 8. a 9.
ročníku nachystat stoly. Všichni žáci se podíleli na
skládání řetězů, které potom zdobily sál.Den D se
nachýlil k 1 8 hodině. Začali se sjíždět první
muzikanti. K tanci a poslechu nám hrál opět
Dechový orchestr Amatéři z Dobšic. K dobré
náladě přispěl lidovou muzikou. Prokládáno vše
bylo vystoupením Černýho kašle, který to „rozbalil
s modernou“. Děvčata se dočkala i svého
předtančení, které se velmi líbilo. Poté taneční
parket zaplnili rodiče a přátelé školy, kteří přišli
opravdu v hojném počtu.
Každý kdo měl šťastnou ruku, mohl vyhrát i
drobnou cenu. Tímto bych chtěla poděkovat všem
sponzorům, kteří nepřímo přispěli našim dětem na
autobus za pejsky do Prahy.
Závěrem chci poděkovat všem žákům,
kolegyním a kolegům za pomoc, bez které by se
tato velká akce nemohla konat.

VÝSTAVA VÍN 201 6

Předvelikonoční sobota je tradičně
vymezena v naší obci výstavě vín, letos byl už 29.
ročník. Podařilo se na tuto akci shromáždit 402
vzorků vín, což je zatím ze všech ročníků největší
počet. Loňská úroda ve vinicích byla výborná a
projevila se ve vynikající kvalitě vín. Ochutnat vína
od známých i neznámých vinařů je výbornou
příležitostí k porovnání s vlastními víny. Týden před
výstavou byly vzorky obodovány 38 člennou
Mgr. Marcela Mikelová komisí. Šampionem za vína bílá byl vyhodnocen
Tramín červený p. Miroslava Osičky z Nových Mlýnů
a za vína červená ZweigelTrebe pana V. Urbánka z
Křepic. Občerstvení pro komisi – dobrý guláš
uvařily kuchařky p. Zdeňka Furišová a p. Dana
Fuksová. Při degustaci hrála Starobřeclavská
cimbálová muzika. Návštěvníci, kterých přišlo asi
1 80, se u vína dobře bavili, někteří zpívali, někteří i
tančili. Košt je oblíben také proto, že se řada přátel
po roce ráda setkává jen na této velikonoční akci.
Poděkování patří nové skupině lidí tzv.
výstavnímu výboru, především panu Josefu
Lakatošovi staršímu a obecnímu úřadu, který tuto
akci zaštítil.
Hana a Jiří Studeník.
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
P ROJEKT OBĚDY PRO DĚTI

Projekt Obědy pro děti je projektem obecně
prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., která pomáhá ženám, případně i mužům s
dětmi, které se ocitli v tíživé životní situaci, kterou
nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně
přistupují k řešení svých problémů...

N ÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ

Děti z mateřské školy navštívily 1 7. 2. 201 6
první třídu. Přišly se i s paní učitelkou podívat na
hodinu matematiky. Společně s prvňáčky si
vyzkoušely práci na interaktivní tabuli. Školkáčci se
nejprve jen dívali, jak pracují jejich starší kamarádi,
potom se sami zapojili do práce.Poznávali číslice,
počítali prvky. Nakonec si všichni společně zahráli
C ÍLEM PROJEKTU O BĚDY PRO DĚTI JE POMOCI DĚTEM , matematickou hru. Hodina nám velice rychle
KTERÉ SE OCITLY V TAKOVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI , KDY SI JEJICH uběhla a všem se moc líbila. Už se těšíme na další
RODIČE NEMOHOU DOVOLIT ZAPLATIT JIM OBĚDY VE ŠKOLNÍCH návštěvu předškoláků u nás.
JÍDELNÁCH .

Krátké video z této hodiny můžete shlédnout na youtube.

Partnerem jsou v tomto projektu základní
školy, popř. školní jídelny, které jsou samostatné
Zapsala Mgr. Renata Procházková
příspěvkové organizace. Finanční příspěvek se
neposkytují přímo rodinám dětí, ale převádějí se na
účet příspěvkové organizace (v našem případě na
VÝLET ZA KULTUROU
základní školu).
Jsme rádi, že i naše škola dostala možnost
Dne 11 . 2. 201 6 jsme se vypravili do Brna
zapojit se do tohoto projektu a pěti našim žákům za kulturou. Žáci od pátého ročníku výše včetně
prostřednictvím něho obědy hradit.
žáků speciální třídy vyrazili v doprovodu svých paní
učitelek do divadla Polárka. Zhlédli zde divadelní
Více informací se můžete dočíst na www.obedyprodeti.cz
adaptaci románu Marka Twaina Dobrodružství
Toma Sawyera. Příběh chlapce, který sice stojí za
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka každou lumpárnou ve městě, ale zároveň má srdce
na pravém místě, byl zpracován velmi poutavě.
Věříme, že divadlo má stejně jako jiné druhy umění
ZÁPIS DO 1 . ROČNÍKU
moc člověka přirozeně kultivovat a ukazovat mu
správnou cestu a Tom Sawyer to dokázal s grácií a
1 8. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1 . humorem.
ročníku. Letos byl zaměřen na zvířátka na farmě.
Mgr. Hana Pokorná
Přišlo celkem 1 6 dětí. 3 požádaly o odklad
povinné školní docházky.
Děti plnily různé úkoly. Házely míčkem na
cíl, zpívaly písničku, „jezdily“ na nafukovacím
koníkovi. Pomáhala jim u toho děvčata ze 4. a 5.
ročníku – Andrea Bujnovská, Barbora Boščíková,
Helena Šimková, Anna Marie Dufková a Miroslava
Hartmanová. Děvčatům za pomoc děkujeme.
Paní učitelky měly nachystané další
jednoduché úkoly. Děti počítaly, zpívaly a říkaly
básničky, poznávaly věci denní potřeby a kreslily.
Všechny byly moc šikovné.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům,
že k nám se svými dětmi přišli a budeme doufat, že
se se všemi setkáme 1 . září na slavnostním
zahájení školního roku.
Děkujeme všem žákům, kteří pro naše malé
budoucí prvňáčky přichystali drobné dárečky, které
si děti odnesly domů.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

MY –VERSUS ŠIKANA

Dne 26. 2. 201 6se na naší škole uskutečnil
preventivní program, který si pro žáky 6. a 7.
ročníku připravilo Středisko volného času Lužánky.
Právě u této věkové kategorie je velmi
žádoucí rozvíjet empatii a spolupráci ve skupině,
což může zásadním způsobem přispět k prevenci
šikany. V rámci programu žáci pracovali s
příběhem odlišného jedince –tzv. outsidera. Snažili
se pochopit jeho pozici ve skupině i chování
skupiny vůči němu a především, hledali cestu ke
vzájemné toleranci a pochopení.Žáci měli možnost
zažít si řadu situací formou hry. Program se žákům
velmi líbil a věříme, že splnil svůj účel.
STRANA

12

Ing. Pokorná Miluše

Jaro 2016

www.vlasatice.cz

P REVENTIVNÍ PROGRAM

Dne 8. 3. 201 6 žáci 8. a 9. ročníku
absolvovali preventivní program v divadle B.
Polívky v Brně na téma ,,Šikana, kyberšikana,
sociálně patologické jevy ohrožující mládež“.
Přednášející vyšetřovatel – mjr. JUDr. Jaromír
Badin (vedoucí protidrogového oddělení Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy) hovořil na téma
kriminalita páchaná dětmi a na dětech, úskalí
užívání internetu a zneužívání návykových látek a
závislost na nich. Vše prokládal skutečnými
případy, které vyšetřoval. Na závěr velice důrazně
žákům připomínal, jak důležité je o daných
problémech komunikovat a nebát se na ně
upozornit.
Ing. Miluše Pokorná

S OUTĚŽ „N EBOJME SE PODNIKÁNÍ“

Středisko volného času Pohořelice připravilo
pro starší žáky netradiční soutěž. Úkolem bylo
vymyslet a založit fiktivní firmu.
S dostatečným předstihem se začali velmi
svědomitě připravovat žáci 8. a 9. ročníku. Nápad
a přípravu rekvizit realizovali společně. Někteří
pracovali i ve svém volném čase doma.
A s jakým podnikatelským záměrem žáci přišli?
Osmáci vymysleli cukrárnu s pekárnou a
netradiční sladký fast food. K tomu si připravili
podnikatelský záměr, ve kterém popsali všechny
cesty začínajícího podnikatele. Od hledání kapitálu,
přes živnostenský úřad, finanční plán až k reklamě.
K ní si připravili reklamní letáčky, reklamní trik a
také ukázku výrobků zákusků. S těmi jim pomohla
paní Boščíková. Za zmínku stojí i samostatná
příprava žákyně Bibiány Danihelové, která upekla
krásné muffiny.
Deváťáci si připravili podnikání v oblasti
hostinské činnosti. Také oni museli sestavit

podnikatelský záměr a podrobně popsat všechna
úskalí začínajícího podnikatele. Přišli s vlastním
výrobkem - pizza štrůdlem, který jim upekla
Kristýna Ilčíková.
Takto připraveni vyrazili žáci do Pohořelic,
porovnat své projekty s okolními školami. Odborné
porotě
přednesli
připravené
prezentace.
Konkurence byla opravdu silná. Velkým mínusem
pro naše soutěžní týmy byla vysoká nemocnost
soutěžících, místo kterých museli nastoupit
náhradníci. Přesto, že se neumístili na předních
místech, ostudu si určitě neudělali.
Chtěla bych poděkovat paní učitelce
Gašperákové, která žáky na soutěž připravovala,
paní Boščíkové a Kristýně Ilčíkové za upečené
dobroty. A také soutěžícím. Za osmý ročník Silvii
Jedounkové, Aleně
Kovaříkové,
Kateřině
Boščíkové a Bibiáně Danihelové. Za devátý ročník
Liboru Slavíkovi, Karlu Roučovi, Lucii Kovaříkové a
Jarce Slabé. Dále pak Karlu Vodákovi, Michalu
Hartmanovi, Adéle Krábkové, Nikole Hofbauerové
a Venesse Zachařové za pomoc při přípravě
rekvizit.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

S OUSEDSKÁ LIGA VE FLORBALE 201 5-201 6

Dne 31 . ledna 201 6 jsme se zúčastnili 2.
kola Sousedské ligy ve florbale, která se
uskutečnila ve vranovické sportovní hale, kde si
náš tým poměřil síly s týmy Vranovic, Žabčic a
Přibic. I když naše družstvo neobsadilo pohárovou
příčku, oproti prvnímu turnaji se výrazně zlepšilo a
favority turnaje potrápilo v každém zápase, za což
jsme obdrželi od pořadatele velkou pochvalu za
výrazné zlepšení. Tímto bych chtěl vyzdvihnout
bojovnost celého týmu a jmenovitě pochválit
brankáře Dominika Dufka za jeho výjimečné
zákroky a celkový výkon v každém zápase. Dále
nejlepšího střelce týmu Šimona Březinu, nejlepšího
nahrávače Martina Zákoutského a celkově celý tým
za bojovnost. Družstvo Vlasatic ukázalo bojovného
ducha a velký potenciál celého týmu do budoucna,
za což bych chtěl dětem tímto poděkovat. I
rodičové mohou být na své ratolesti právem pyšní.
Milan Dubec
trenér družstva
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S BOR DOBROVOLNÝCH
VLASATICE HASIČŮ

J EDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCHVHASIČŮ
LASATICE
SHRNUTÍ ROKU 201 5

www.sdh-vlasatice.webnode.cz AKCE, KTERÝCH SE ZŮČASTNILI ČLENOVÉ JSDH O
- 1 6.5.201 5 členové zajišťovali plynulost silničního
P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
provozu během akce "Žehnání motorkám a
ostatním jednostopým vozidlům".
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
VVH proběhla dne 1 6.1 .201 6. Po přednesení - 25.7.201 5 pomáhali členové zajišťovat řízení
hodnotících zpráv za rok 201 5 proběhly volby dopravy a zdravotnickou pomoc na akci "Běhej
obsazení výboru sboru. Nové obsazení výboru: Lesy" v Lednicko Valtickém areálu.
starosta Tesař Miroslav, místostarosta Jan Magal,
velitel Karel Valenta ml., vedoucí mládeže Silvie - 1 2.9.201 5 pomáhali členové zajišťovat řízení
Puttersteinová, a členové Pavlína Konečná, dopravy a zdravotnickou pomoc na akci "Valtické
Stanislav Dufek a Pavel Magal,. VVH se dohodla cyklobraní". Poprvé byly využity nové, sponzorsky,
na plánu práce pro rok 201 6: uspořádat bál, pálení získané prostředky a to. reflexní vesty, zastavovací
čarodějnic, dětský den ve spojení s dnem terče a směrové tyče.
otevřených dveří, hasičskou soutěž a aktivně
- 27.1 0.201 5 pomáhali členové zajišťovat řízení
pracovat s kolektivem žákovských družstev.
dopravy a doprovod průvodu na akci ve
Vlasaticích, "Cesta za světýlky".
H ASIČSKÝ BÁL
5. Hasičský bál se konal v sobotu 1 2.března. - Po převzetí vozidla z oprav se počátkem roku
Stejně jako v minulých letech se o výbornou 201 5 členové sešli o několika sobotách a nedělích
atmosféru postarala osvědčená kapela „MODUL“ z na dokončovací práce na DA 1 2.
Těšan. Díky sponzorům a obětavosti našich členů
se podařilo nachystat velmi bohatou tombolu. - 30.11 .201 5 se velitelé zúčastnili povinného kurzu
Celkem bylo do tomboly nachystáno 238 cen. 1 0 velitelů
hlavních se losovalo o půlnoci. Letošního bálu se
zúčastnilo 1 25 platících hostů, 1 6 VIP hostů a ZÁSAHY JEDNOTKY 201 5:
pořadatelé.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům a - 1 8. 6. 201 5 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
rádi bychom touto cestou poděkovali všem lidem, požár odpadu z Vlasatic směrem na Pohořelice.
kterým není práce hasičů lhostejná a pomáhají Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +3. Jednalo se
o požár hnojiště u Pohořelic. Naše jednotka
nám.
prováděla doplňování vody do cisterny
profesionálních hasičů z Pohořelic.
N AŠE HASIČATA
Zimní příprava žákovských družstev byla - 20.6. 201 5 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
podřízena prohlubování teoretických znalostí z požár automobilu ve Vlasaticích u hřbitova.
požární ochrany a hlavně nácviku na uzlovací Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +2. Jednalo se
soutěže, které jsou součástí disciplín požárního pouze o zahoření elektroinstalace s následným
sportu. I když v minulých letech došlo k zániku samouhašením v motorovém prostoru osobního
několika soutěží, kdy v loňském roce proběhly automobilu, tzn. žádná jednotka nezasahovala.
např. jen dvě, našel se opět sbor, který na tuto
tradici navázal. Díky obětavosti Bořetických hasičů - 1 6.8. 201 5 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
si naše děti mohli opět dojít pro medaile. Na požár trávy v kú. Vlasatice. Jednalo se o požár
Bořetické uzlovačce mladší žáci zabojovali a s travního prostu na ploše cca 40x20m v areálu
přehledem zvítězili. Starší žáci se umístili na střelnice (bývalá cihelna). Jednotka vyjela s CAS
druhém místě. Další dvě soutěže proběhly 1 6 v počtu 1 +3. Naše jednotka prováděla hašení
tradičně ve Starovicích a Perné. Ve Starovicích si pomocí lafetové proudnice a pomocí jednoho
mladší žáci vybojovali třetí místo a v Perné jsme proudu "C". Požár se podařilo lokalizovat (zabránit
poprvé měli na stupních vítězů jednotlivce. Naše jeho šíření) ještě před příjezdem profesionální
žákyně ze starších žáků si konečně po několika jednotky hasičů z Pohořelic. Poté byl požár
pokusech došla pro zaslouženou zlatou medaili. Na likvidován.
všech soutěžích jsme se zúčastnili v kategoriích
družstva a jednotlivci mladší žáci a družstva a ZÁSAHY JEDNOTKY 201 6:
jednotlivci starší žáci. Ve všech kategoriích se
soutěží vyřazovacím způsobem, takže kromě - 27.2.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
prvních čtyř míst se ostatní umístění nevyhlašují. požár sazí v komíně rodinného domu ve
Pro vedoucí i děti však bylo obrovským vítězstvím, Vlasaticích č.p.95. Jednotka vyjela s DA 1 2 v počtu
že se všichni ti, kteří nedosáhli na medaile 1 +3. Členové spolupracovali s jednotkou
profesionálních hasičů z Pohořelic.
probojovali až těsně k pomyslné bráně finále.
Všichni se již těšíme, až se konečně objeví
jarní počasí a děti budou moci venku začít trénovat
D ĚKUJI VŠEM ČLENŮM I NEČLENŮM A SAMOZŘEJMĚ
hlavní disciplíny požárního sportu.
NAŠIM DĚTEM , KTEŘÍ SE AKTIVNĚ PODÍLEJÍ NA VŠECH
AKTIVITÁCH SBORU A ODVÁDĚJÍ KUS POŘÁDNÉ PRÁCE .
P ÁLENÍ ČARODĚJNIC
V plánu práce na letošní rok jsme si opět
Karel Valenta
stanovili poslední dubnový den uspořádat „Pálení
čarodějnic“, proto si vás tímto dovolujeme na tuto
www.sdh-vlasatice.webnode.cz
akci předběžně pozvat.
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jubilea

Svoje jubilea oslavili:
Leden 2016

70. narozeniny - pí. Tulisová Marie
75. narozeniny - pí. Feichtingerová Marie
75. narozeniny - p. Duchoň Josef
Únor 2016

80. narozeniny - p. Putersstein Jan

Navždy nás opustili:

Březen 2016

v lednu 2016

Čumíčková Vlasta
Kdo v srdcích žije neumírá...

HUDEBNÍ
M GR
. P AVLA KATELIÉR
RATOCHVÍLA
Letošní školní rok je pro některé žáky
Hudebního ateliéru opět soutěžní. Soutěží se v
oboru dechové komorní soubory.
V Hudebním ateliéru pro tuto příležitost
vznikly dva soubory. Klarinetové trio TWINS AND
MAN ve složení Lucie Selingerová, Simona Valová
a Milan Vašuta a klarinetové kvarteto CLARINET
LADIES ve složení Kristýna Bilavčíková, Lucie
Valová, Katharina Osztovits a Kristýna Životská.
Okresní kolo soutěže se uskutečnilo
24.února v Oslavanech. Oba soubory Hudebního
ateliéru zde ve značné konkurenci nenašly přemožitele a získaly tak 1 .místo zároveň s postupem
do kola krajského.
Krajské kolo se konalo 1 7.března v Brně. S
velkým napětím a očekáváním, zda kvalita našich
souborů obstojí i ve srovnání s nejlepšími soubory
z celého Jihomoravského kraje jsme se vydali do
Brna. Bylo příjemné, ale i zavazující, když kolem
nás chodili soupeři, ukazovali si na nás a potichu si
špitaly: „To jsou ti dobří!“ Nezbývalo nic jiného,
než potvrdit jejich tvrzení.
I přes značný tlak oba soubory zabojovaly.
Trio TWINS END MAN zvítězilo ve své kategorii
a získalo 1 .místo. Kvarteto CLARINET LADIES též
v tvrdé konkurenci potvrdilo své kvality a získalo
1 .místo s postupem do celostátního kola, které se
uskuteční začátkem května v Ostravě.
Všem gratulujeme.

70. narozeniny - pí. Zabilová Marie
75. narozeniny - p. Zabil Miloslav
80. narozeniny - pí. Sedláková Marie
Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

Pokud by jste rádi, aby Vaše dítka též
okusila radost z hudby, či dokonce přivezla nějaké
pěkné umístění ze soutěží po celé republice,
přijďte nám je představit do Hudebního ateliéru.
Za Hudební ateliér
Mgr.Pavel Kratochvíl

NÁBOR

HUDEBNÍŠATELIÉR
POHOŘELICE
K. ROK 201 6/201 7

Přijímá nové děti ve věku od 4 let do
přípravné hudební výchovy, kde probíhá výuka
hrou, založená na komplexním rozvoji dítěte, jeho
hudebních, rytmických i pohybových dispozic.
Dle individuálních schopností a fyzické vyspělosti
začínají děti v druhém pololetí hrát na zvolený
hudební nástroj.
Můžete se k nám přijít i s dětmi podívat každou
středu v době od 1 6.1 5 do 1 7.00 hod. , kdy
probíhá výuka malých muzikantů.
Pokud zrovna v tuto hodinu nemůžete, navštivte
nás kdykoliv v době od 1 3.00 do 1 7.00 hod.
Sídlíme na Sokolovně v Pohořelicích .
Více informací naleznete i na našich webových stránkách

www.atelierkratochvil.cz.

Nově nás najdete též na FACEBOOKU

– HUDEBNÍ ATELIÉR Mgr.Pavla Kratochvíla
Kontaktovat můžete pí. uč. Kratochvílovou na tel. č.
603 588 941 , která tyto děti každoročně vede.
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ
M UŽ HLÁSAL KONEC SVĚTA

ŘIDIČKA ODJELA OD NEHODY, ABY KRÁTCE POTÉ OPĚT
MarS HAVAROVALA
Policisté z dálničního oddělení v Mikulově
zdroj - www.policie.cz

Mikulov - Během včerejšího odpoledne
zaměstnal policisty třiapadesátiletý muž, který
téměř polonahý začal na ulici vykřikovat nesmyslná
hesla. Tvrdil, že se blíží konec světa a že on sám
je „syn nejvyššího“. Kolegové se snažili křiklouna
uklidnit, ale jejich snaha byla marná. Muž začal být
vulgární a agresivní. Navíc chtěl vběhnout pod
projíždějící vozidla, neboť jak tvrdil, jednalo se o
soudný den, kdy musí zemřít.
Hlídce se muže podařilo zpacifikovat.
Dechová zkouška na alkohol jasně ukázala, že se
není čemu divit – na displeji se objevila hodnota
3,78 promile. A tak nezbývalo nic jiného, než
vykřikující muže předat do zdravotnického zařízení.
Ovšem v péči lékařů zůstane jen po nezbytnou
dobu. Při lustraci vyšlo najevo, že ke konci
loňského roku měl nastoupit do výkonu trestu.
Policisté mu proto zajistí pozvolný přestup z
lékařského prostředí do věznice.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 1 3. ledna 201 6

N AFTU ZÍSKAL ZADARMO

Brod nad Dyjí - Více než 370 litrů
pohonných hmot postrádá majitel firmy, která měla
vozidla zaparkovaná v oploceném areálu v obci
Brod nad Dyjí. Zloději se podařilo vniknout dovnitř,
kde následně odčerpal naftu z odstavených
"náklaďáků" i bagru. Škoda krádeží se vyšplhala na
částku přes deset tisíc korun.
Za uvedené protiprávní jednání hrozí dle trestního
zákoníku potrestání odnětím svobody až na dva
roky.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 20. ledna 201 6

C HTĚL SE PRÝ POMSTÍT

Hodně svérázným způsobem se chtěl v
Žabčících zviditelnit pětadvacetiletý mladík. Na
začátku roku posprejoval budovu obecního úřadu a
jeden z rodinných domků. Muž možná také chtěl
před tím, než nastoupí do výkonu trestu odnětí
svobody za dřívější protizákonné delikty, zanechat
na sebe v obci památku. Pro kriminalisty vyšetřující
případ nebylo dvakrát složité autora čmáranic
vypátrat. Vždyť se pod ně podepsal. Mladík se při
výslechu netajil tím, že nechová sympatie k
tamnímu starostovi, proto pomaloval budovu úřadu.
Stejný důvod prý měl i při vytváření obrazců na
rodinném domku. Osmiměsíční pobyt za mřížemi si
tak asi svým jednáním prodloužil.

vyjížděli v polovině týdne k havárii osobního auta
Ford, se kterým jeho řidička skončila v příkopě
poté, co v Pohořelicích projela křižovatku ve tvaru
T přímo rovně a sjela ze silnice. Nebyla to ovšem
první nehoda, kterou pětatřicetiletá žena v
inkriminované odpoledne způsobila. Asi půl hodiny
předtím, než skončila v příkopu, nabourala do
osobního auta řidiče, který zastavil před
přechodem pro chodce, aby umožnil bezpečné
přejití vozovky přecházejícím chodcům. V tu chvíli
do něj zezadu narazila řidička Fordu, která však
nezastavila, aby dopravní nehodu začala řešit, ale
zařadila zpátečku a z místa střetu začala ujíždět.
Žena za volantem navíc nerespektovala dopravní
značení – suverénně projela i „stopku“ a
křižovatkou ve tvaru T projela rovně, až skončila
přední částí vozu mimo vozovku v příkopě.
Vzhledem ke stylu jízdy řidičky nepřekvapilo
přivolané policisty, že dechová zkouška na alkohol
byla pozitivní – zarážející však byla hodnota,
kterou přístroj ukázal – 3,78 promile alkoholu v
dechu. Nezodpovědné ženě za volantem policisté
na místě zadrželi řidičský průkaz a zpovídat se
bude z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky, za který jí v tomto případě hrozí až tříletý
pobyt za mřížemi.
mjr. Petra Ledabylová, 31 . 1 . 201 6

ZLODĚJ VYTRHL PENĚŽENKU

Hodně nepříjemné chvíle připravil v
Žabčicích osmapadesátiletému muži zatím
neznámý pachatel. Muže dopoledne oslovil v
Zemědělské ulici na cyklostezce poblíž křížení s
nadjezdem s nabídkou výhodné koupě hodinek,
holicího strojku a cosmodisku. Za všechny věci
chtěl pětistovku. Když muž chtěl zaplatit, prodejce
mu peněženku vytrhl, naskočil do odstaveného
bílého auta a ujel. Poškozený tak sice levně získal
hned tři věci, ale přišel o dalších jedenáct tisíc
korun. Ty krátce před tím vybral na poště ze svého
účtu.
por. Bohumil Malášek, 3. února 201 6

ZÍSKAL RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ

Především rybářské vybavení získal zatím
neznámý pachatel, který si poblíž Pohořelic
vytipoval chatu čtyřiadvacetiletého majitele. Zloděj
se dostal na pozemek po překonání plotu. Pak si
násilím otevřel dveře do chaty. V ní odcizil dva
rybářské pruty i s navijáky, hodil se mu i set-top
box a pokojová televizní anténa. Pachatel se dostal
por. Bohumil Malášek, 20. ledna 201 6 násilím do skladiště, z místnosti však nic neodcizil.
Škoda je více než deset tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 6. února 201 6
ZÍSKAL SADU PNEUMATIK
Spíše smolný než úspěšný den měli ve
středu zloději na Brněnsku. Zatím neznámý M Á ZÁSOBU NA OSM LET
Když krátce před půlnocí zastavila policejní
pachatel, který se vypravil do Pohořelic, se při akci
v prodejně potravin dost nadělal, nakonec ale hlídka v Žabčicích malou dodávku Citroen, s
odešel bez vytouženého zisku. Zloděj sice poničil trochou nadsázky v ní řidiče hledala. Automobil byl
mříže v zadním traktu budovy, rozlomil několik totiž po střechu napěchovaný balíky s toaletním
zámků dveří, ale do obchodu k vytouženému lupu papírem. Viditelně nervózní devětadvacetiletý řidič
se nedostal. Majiteli provozovny i tak způsobil nedokázal hlídce vysvětlit, kde k takové zásobě
škodu za nejméně deset tisíc korun. Podobný toaletního papíru přišel. Po chvíli ale přiznal, že
způsob s úspěšnějším koncem zvolil možná jiný tento odcizil ve firmě, kde pracuje. Policisté zjistili,
zloděj, který si vytipoval bytový dům v Rosicích. že v autě má jeho majitel jedenatřicet velkých
Násilím si otevřel jak vstupní dveře, tak i dveře do balíků s toaletním papírem. Celkem skoro tři tisíce
sklepa. V jedné z kójí pak odcizil sadu pneumatik roliček. Při spotřebě jedné roličky na den by mu
na osobní automobil. Majiteli tak způsobil škodu za zásoba vystačila na více než osm let. Hodnota
odcizeného papíru je skoro deset tisíc korun.
více než deset tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 21 . ledna 201 6
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P OKLADNY SKRÝVALY ZAJÍMAVOU HOTOVOST

Budovy hned tří obecních úřadů přilákaly
zatím neznámého pachatele. V obci Loděnice se
dostal do budovy násilím přes vstupní dveře.
Objekt prohledal a ze zdi v pracovně starosty vytrhl
zabudovaný kovový trezor. Ten se mu později
podařilo otevřít a získat z něj dvanáct tisíc korun v
hotovosti. Trezor pak poblíž obce na polní cestě
vyhodil. Mnohem zajímavější kořist čekala na
pravděpodobně stejného zloděje v nedalekém
Pravlově. I do budovy tamního obecního úřadu se
pachatel dostal po poničení vstupních dveří. Z
objektu odcizil dvě příruční pokladny a tašku s
písemnostmi. Tu ještě v obci vyhodil. Pokud si
pokladny otevřel, zajásal. Bylo v nich více než dvě
stě tisíc korun v hotovosti. V Kupařovicích pak
dopadl zloděj nejhůře. Vstupní dveře do budovy
obecního úřadu jeho násilí odolaly.
por. Bohumil Malášek, 7. března 201 6

N ADÝCHALA PŘES TŘI PROMILE

Při vyšetřování půlnoční dopravní nehody
poblíž Pohořelic nakonec policisté zírali.
Šestadvacetiletá řidička osobního automobilu BMW
jedoucí po silnici ze Znojma na Pohořelice přejela
do protisměru, kde se bočně střetla s osobním
automobilem Škoda. Obě vozidla skončila
poškozená mimo vozovku, ke zranění osob
naštěstí nedošlo. Příčina dopravní hody se nabídla
po vykonání dechových zkoušek. Řidička bavoráku
nadýchala tři a půl promile. Nyní je stíhána pro
ohrožení pod vlivem návykové látky.

ASI POTŘEBOVAL KOTEL

S jasným cílem s největší pravděpodobností
vyrazil do novostavby rodinného domku ve
Vranově u Brna zatím neznámý pachatel. Na
pozemek ještě nedokončeného domu se zloděj
dostal po překonání a poničení plotu. Do příbytku
vstoupil po poničení balkónových dveří. V domě
odmontoval nástěnný plynový kotel a přitom
poškodil i přípojný systém. Byť odcizený kotel má
hodnotu třicet tisíc korun, celková škoda je vyšší
než osmdesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 8. března 201 6

ZE STATKU NEODJÍŽDĚL S PRÁZDNOU

Drnholec - Během víkendu vnikl do
oploceného statku v Drnholci neznámý pachatel.
Podařilo se mu překonat oplocení a jeho zájem
směřoval k zemědělskému nakladači UNHZ 750,
který nemá registrační značky. Vzhledem k tomu,
že je stroj na vlastním podvozku, zloděj se
namáhat příliš nemusel. Zemědělský nakladač
převezl přes rozstříhané oplocení neznámo kam.
Vzniklá škoda se dostala na částku přes 31
tisíc korun. Uvedený případ šetří kolegové z
Obvodního oddělení Mikulov.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 21 . března 201 6

Z ÚČTU ZMIZELY MILIÓNY

Třiadvacetiletá žena z Ivančicka při kontrole
svého účtu jen zírala. Na výpisu se v kolonce
výběr, objevila částka 620 miliónů. Naštěstí to
nebyla částka v korunách, ale v indonéských
por. Bohumil Malášek, 1 5. března 201 6 rupiích. V přepočtu tedy asi jedenáct tisíc korun. Ty
zmizely v pěti výběrech z bankomatů v Tanzanii.
Neznámý pachatel se pravděpodobně dostal k
údajům z karty před několika týdny, kdy žena byla
na africkém kontinentu na dovolené.
por. Bohumil Malášek, 23. března 201 6

D ĚLOSTŘELECKÝ GRANÁT PYROTECHNIK
ZLIKVIDOVAL NA MÍSTĚ

Drnholec - Minulý týden policisté vyjížděli
prověřit oznámení, které jsme přijali telefonicky od
muže, jenž nalezl poblíž křižovatky mezi obcemi
Drnholec, Novosedly a Nový Přerov munici. Hlídka
zjistila, že se opravdu jedná o granát a následně
přivolala pyrotechnika. Do jeho příjezdu
zabezpečila místo nálezu i jeho okolí.
Přizvaný pyrotechnik stanovil, že se jedná o
dělostřelecký granát ráže 82 mm a kvůli
nebezpečnosti munice rozhodl, že provede
likvidaci přímo na místě. Policisté uzavřeli na
nezbytně nutnou dobu obousměrnou komunikaci a
prostor zabezpečili. Samozřejmě, že jsme o
prováděném opatření vyrozuměli také starostu
obce Drnholec.
K celé události zbývá dodat, že odpálení
munice proběhlo bez zranění osob i bez škod na
majetku.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 29. března 201 6
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Z HISTORIE VLASATIC
PŘEPIS

P ŘEHLED ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

8.díl

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“

OCHRANNÉ LESNÍ PÁSY (VĚTROLAMY)

MarS

Rostlinná výroba:
Věc:
1 945 1 946 1 947 1 948 1 949
Pšenice
24
24
17
19
20
Žirto
18
18
17
15
18
Ječmen
25
25
20
22
25
Oves, směs 22
20
16
16
18
Věc:
1 950 1 951 1 952 1 953 1 954
Pšenice
22
18
20
18
16
Žirto
20
20
18
17
17
Ječmen
26
20
21
18
15
Oves, směs 1 9
16
17
16
14
V r.1 947 se výnos hodně snížil následkem
velkého sucha a velkého výskytu myší.
Poznámky k výnosům v jednotlivých letech:
1 951 – založení JZD, přechod k hounovému
hospodaření a osevním postupům.
1 953 – nedostatek pracovních sil, odsun
prac. Sil do průmyslu, nedodržení agrotechnických
lhůt, nekvalitně provedené práce traktorovou
stanicí.
1 954 – odchod větší části zemědělců z JZD,
nedostatek pracovních sil.
Okopaniny:
Rok cukrovka krmná řepa brambory kukuřice
1 945
300
400
1 80
20
1 946
300
350
1 90
20
1 947
250
300
1 50
20
1 948
280
300
1 90
20
1 949
300
400
1 60
20
1 950
360
380
1 80
16
1 951
1 40
1 20
12
1 952
1 40
1 20
14
1 953
1 80
1 20
16
1 954
1 96
1 00
12
Poznámky: r.1 947 velké sucho / r.1 948
třikrát se selo / r.1 951 JZD, nedostatek prac.sil,
špatná prac. Morálka.
Živočišná výroba:
JZD
skot
dojnice
vepři
prasnice
1 950 5ha=1 ks 8ha=1 ks 3ha=1 ks 1 8ha=1 ks
1 951 4 1
6 1
3 1
15 1
1 952 4 1
6 1
3 1
15 1
1 953 3,5 1
5 1
3 1
15 1
1 954 2,5 1
15 1
2,5 1
15 1

Výsadba větrolamů začala r.1 950; r.1 954
byla ukončena celá hlavní síť větrolamů v celkové
výměře 24ha 9846m2. Celková síť si vyžádala k
svému zalesnění celkem 1 ,350.500 sazenic. Byly
vysázeny následující druhy lesních dřevin: dub,
ořešák (černý), lípa, klen, dřezovec, jasan,
oskeruše. Toto jako dřeviny hlavní. Dále javory
všech druhů, topol, habr, bříza, jilm, vrba (jeho
dřeviny meliorační). Keře: šeřík, pámelník, tavolník,
kalina, svída, čisnišník, čilimník, meruzalka zlatá,
trojčlenec, kapila, dřín, dříšťál, brslen, babyka,
truka. Větrolamy jsou vysázeny v normálních
zapojeních. Šířka je rozdílná: hlavní pásy jsou
široké 20-25 metrů. Boční pásy jsou široké 1 2-1 5
m. Spojovací pásy jsou široké 5-1 0m.
Bylo též započato se zalesňováním
neplodných půd. V r.1 952 bylo vysazeno 3,5ha této
neplodné půdy, která byla v témže roce zničena
požárem, zaviněným při vypalování suché trávy.
(Jar.Hlaváč z Nové Vsi zavinil jmenovaný požár). V
r.1 953 byla opět vysazena plocha, zničená
požárem, následujícími dřevinami: jilm, javor, topol,
vrba, ořešák černý a různé keře.
Rozmístění větrolamů je následující: hlavní
nározové pásy v šířce 20-25m jsou připojeny na
lesy, lesíky nebo stromořadí na hřebenech místní
polohy. Ostatní jsou rozmístěny tak, aby zmírnily
tlak větrů z různých stran a tím zadržují výpary
ranní vláhy a tvoří si vlastní vláhu vzduchovou.
Ve výsadbě nelesních a neplodných ploch
se stále pokračuje. Pro tuto zalesňovací akci má
však málo občanů pochopení. Jsou stálé stížnosti
na STS, že dělá velké škody na vysazených
sazenicích tím, že zajíždí do větrolamů traktory
kolovýmia hlavně trakt. Pásovými. Celou
zalesňovací akci řídí provádí lesní Josef Paikert od
r.1 952. Nové větrolamy byly vysazovány spec.
Sázecím strojem zn. Riedl. Tímto strojem je možno VEDENÍ MATRIK
Zákonem ze dne 7.XII.1 949 č.265 sb o rod.
bezvadně zasadit až 25.000 sazenic denně.
Právu se pronikavě změnily předpisy o rodinných
poměrech a v manželství, neboť již neodpovídaly
VINOHRADY
Vinná réva se ve Vlasaticích pěstuje celkem změněným poměrům poměrům v hospodářské a
v malém měřítku. Asi 80% je štěpovaných vinic, politické struktuře našeho státu, v budování
zbytek hybridy. Jsou to vesměs vinice starší. V základů socialistické výstavby a upevňování lidové
průběhu let 1 948-1 954 byla nově založena pouze moci. Zásada rovnoprávnosti mužů a žen a práva
jediná vinice ve výměře 0,2ha r.1 951 . Vsázel ji řed. dětí bez rozdílu původu byly již obsaženy v Ústavě
místní střední školy Jan Blažek a odborně ji 9.května, kde se kromě jiného prohlašuje, že
manželství, rodina a mateřství jsou pod ochranou
ošetřuje.
Vinice celkem dobře plodí. Velká část vinic – státu a stát pečuje o to, aby rodina byla zdravou
jednotlivých keřů – hlav, vyhynula, neboť v r.1 952 a základnou rozvoje národa.
Důsledkem tohoto zákona byla i úprava
v následujícím 1 953 byly v květnu na známé
„ledové muže“ velké mrazy, takže bylo všechno na vedení matrik. Z nejednotnosti a roztříštěnosti
90% zničeno. Dále v důsledku tuhé zimy z r.1 953 a vedení matrik v zemích českých a na Slovensku,
r.1 954 hodně hlav vymrzlo. V letech 1 949 až 1 951 vedených duchovní správou náboženských
byl velký výskyt perenospory a oidia, které rovněž společností a pro osoby bezkonfesijní ONV,
vyplynulo sjednocení a zjednodušení vedení na
mnoho zničily. Přehled úrodnosti vinic:
celém území státu. Vedením matrik byly pověřeny
r.1 949
– dobrá úroda
národní výbory.
r.1 950
– menší kvantita, výborná kvalita
Místní národní výbor ve Vlasaticích se stal
r.1 951
– velká kvantita, horší kvalita
sídlem matričního obvodu, do něhož patří obce:
r.1 952-53 – malá úrodnost
Vlasatice, Nová Ves a Troskotovice. Vykonáváním
r.1 954
– největší místně známá úrodnost
STRANA
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matriční agendy byli pověřeni: Frant. Hladík,
uč.stř.školy ve Vlasaticích jako matrikář a Jan Kříž,
taj .MNV ve Vlasaticích jako zástupce matrikáře.
Od 1 .ledna 1 950 vstoupilo nové právo v
platnost. Byly zavedeny občanské sňatky jako
jedině plané pro vznik manželství. Pro jejich
vykonávání byla v budově MNV upravena obřadní
síň. Oddávajícím je vždy předseda MNV.
První sňatek se konal dne 26.ledna 1 950 a
to snoubenců Josefa Vráblíka a Anežky Novákové
z Troskotovic. Místní národní výbor věnoval prvním
novomanželům podle nového rodinného práva
3000 Kčs. Z obce Troskotovic Josefu Vráblíkovi a
Anažce roz.Novákové, z Nové Vsi Janu Strakovi a
Štěpánce roz.Veselé, ve Vlasaticích Jiřímu
Limberskému a Josefě roz. Novotné se dostalo
peněžitého daru 1 000 Kčs, který jim po vykonání
sňatku předal předseda MNV d. Frant.Paláškem.
Podle nového zákona si mohou snoubenci
při sňatku ponechat každý své dosavadní příjmení
a jejich děti smějí užívat příjmení podle dohody buď
otcovo nebo jen matčino. Muži mohou též při
sňatku přijmout příjmení snoubenky. První případ v
naší obci, kdy muž si vzal manželčino, byl Jindřich
Zřídkaveselý, který se sl. Růženou Waisovou se
dohodl, že bude užívat příjmení Wais. Sňatek se
konal dne 1 4.VIII.1 954.
V r.1 950 se konalo 23 sňatků, narozených
ve Vlasaticích bylo 22 a zemřelých 9. Počet dětí,
nar. ve Vlasaticích a zde zapsaných v knize
narození od té doby neustále klesá, protože matky
odjíždějí k porodům do Brna.
Počet sňatků počet narození počet úmrtí
1 951
16
11
4
1 952
19
17
4
1 953
11
8
4
1 954
16
5
7

Š KOLA MATEŘSKÁ

Ve druhém pololetí šk.r. 1 947/48 odešla ze
zdejší mateřské školy učitelka Zora Drábková. Její
nást. Se stala uč. Věra Poláková. Na škole bylo
zapsáno 41 dětí.
Dne 1 4.září 1 948 bylo zahájeno vyučování v
nově postavené (správně řečeno dokončení býv.
menšinové) budově mateřské školy. Dne
28.X.1 948 byla budova oficialně otevřena za účasti
okres.
Školního
inspektora Ant.Mrňouse,
představenstva ONV, MNV a velké účasti občanů.
Na této nové mateřské škole, která byla pod
správou střední školy, působila jako uč. Albína
Valová. Dnem 1 .XII.1 948 dostala mat.škola
samosprávu pod vedením A.Valové. Tato byla
dnem 1 .VII.1 951 na vlastní žádost přiložena do
Luhačovic.
Na její místo nastoupila Vlasta ŠkvařilováJedličková, která na škole působila po dobu 2 let.
Škola byla v této době pod vedením Vlad.Täubera,
řed.místní národní školy.
V r.1 953 byla zavedena prodloužená
zaměstnávací doba, aby bylo vyhověno potřebám
matek, zaměstnaných v JZD a ve státním statku.
Uč. Vlasata Jedličková byla přeložena do svého
rodiště Žďárná, okr. Boskovice a na její místo byla
dnem 1 .IX.1 953 ustanovena dekretem KNV
řed.Vlasta Gráfová.
Na začátku šk.r.1 953/54 bylo v mateřské
škole zapsáno 38 dětí, na konci téhož roku 55 dětí.
Začátkem r.1 955 bylo zapsáno 51 dětí.

Š KOLA STŘEDNÍ

Prvními učiteli na škole v osvobozených
Vlasaticích byli: Jan Blažek, manželé Jedličkovi (po
měsíci odešli do Miroslavi), Karel Jobánek, Rudolf
ČÍSLO
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Navrátil, Jaromír Broža, Božena Kalná (ind.uč.),
Frant.Poláček, Zdeněk Pavelka, Frant.Hladík a
Zora Drábková na mateřské škole. (Nár.škola měla
1 .třídu v počátku s 5 post.ročníky, měšť. = střední 2
se 4 třídami, do školi se začalo chodit 9 let –
později změněno. Stav dětí a tříd se měnil –
zvětšoval příchodem novousedlíků.).
Počet žactva na podzim r.1 945 byl následující:
Mateřská škola
23
na konci roku 27
Národní
54
81
Střední
23
1 22

Učilo se jen při jednoduchém zasklení. Při
válečných událostech zničeno, po válce nebylo
téměř celý rok.
Ve šk.r.1 946/47 učilo se dočasně i v domě
A.Hujíka, kde byly 2 třídy. V této době byla
opravena budova školy (stav. Jandásek –
Všetečka) nákladem 1 ,900.000Kčs. Bylo zařízeno
ústřední topení (náklad 339.524 Kčs) a vodovod
(1 65.084 Kčs). Na národní škole byly 4 třídy, na
měšť. 5 tříd. Začalo se s budováním hřiště.
Teprve po osvobození naší republiky v r.1 945 bylo
u nás veškeré mládeži dáno skutečné právo na
vzdělání. Do února r.1 948 však ještě zůstal v
podstatě dvoukolejný školský systém – měšť.škola
a gymnasium.
Teprve definitivní vítězství lidu v únoru 1 948
otevřelo cestu k budování jednotné školy.
Základním školským zákonem z dubna 1 948 byla
vytvořena jednotná škola pro všechnu mládež od 6
do 1 5 let (Nové názvy: národní a střední škola) a 4
leté gymnasium.
Do prosince r.1 948 byla dokončena stavba
nové budovy mateřské školy nákladem 1 ,500.000
Kčs. Tak bylo možno tuto školu přestěhovat z
budovy střední školy do vlastní budovy. Na jaře
(30.V.) byla školními dětmi nalezena mandelinka
bramborová. O její ničení stejně jako o ničení
ohromných spoust chroustů se školní děti velmi
zasloužily.
V době hlavních školních práznin byly
organisovány povinné brigády učitelů při
zemědělství.
R. 1 954 bylo provedeno rozdělení správy
škol na národní a střední (Mateřská škola získala
samostatnou zprávu v prosinci 1 948). V době
trvajícího ještě lískového systému pomáhali učitelé
kontrolovat zásobování. Zvětšoval se nábor žáků,
vycházejících školu, do průmyslu; tím se ale hodně
odčerpávaly síly z venkova. Velký důraz se kladl na
nábor vycházejících žáků do hornictví.
R.1 950 – jeden den v květnu učili na škole
příslušníci ČSM, což bylo později naprosto
odsouzeno jako t.zv.“Šlinkovina“. Hodně se
používalo školních dětí na brigády, zvláště na
odstraňování plevele v půdě. Ve školní kuchyni
bylo zavedeno částečné stravování dětím ale v
poměrně úplně krátké době ztroskotalo.
STRANA 19
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R.1 951 – Ve čtvrtých třídách středních škol
byly zavedeny závěrečné zkoužky. Na zdejší škole
však v tomto roce 4.třída nebyla pro nedostatečný
počet žáků. Žáci dojížděli do školy v Pohořelicích a
tam také skládali závěrečnou zkoužku. První
závěrečné zkoužky se na vlasatické škole konaly
až v roce následujícím.
Na polních brigádách a větrolomachem bylo
školními dětmi odpracováno 9.000 hodin. Při
dalších úpravách hřiště byla nalezena mina vážící
70kg, která byla přivolanými pyrotechniky
zneškodněna.
R.1 952 - parčík u školy byl částečně
oplocen.
R.1 953 - V březnu prožívala naše škola,
stejně jako celý národ, smutné dny úmrtí
J.V.Stalina a K.Gottwalda. Zúčastnila se smuteční
tryzny, uspořádané v místním kinosále.
Vtomto roce došlo ke změně školní
soustavy. Byla uzákoněna osmiletá a jedenáctiletá
střední škola s povinnou 8letou docházkou. Jako
základní typ byla zavedena osmiletá střední škola
pro nládež od 6 do 1 4 let. Na učivo osmiletky
navazuje oblast 9.-11 .třídy jedenáctileté střední
školy, která je výběrová.
Brigády zvolna přestávaly. Zákonitě bylo
povoleno žádat na školen jen 1 2 brigád v roce.
R.1 954 - Méně brigád, narušování školní práce
zmenšováno.

OSVĚTOVÉ PRÁCE, OBECNÍ LIDOVÁ KNIH .

Na podzim r.1 945 nebylo ve Vlasaticích ani
potuchy po české knize. V jedné třídě místní školy
byla jen velká hromada německých knih a podobná
hromada byla nalezena na MNV.
Bylo nutno vybudovat novou českou
knihovnu od základů. Obecní knihovník uč. Rudolf
Navrátil promluvil o této nutnosti k žákům
tehdejšího jednoročního učebního kurzu (JUK) a ti
porozuměli. V několika dnech se scházely první
svazky pro knihovnu. Někteří novoosídlenci přivezli
totiž s sebou knihy do svých nových domovů a děti
tyto knihy uzmouce darovaly nové české lidové
knihovně. Žákyně K.Duchoňová byla první, jež tuto
akci zahájila. Dalším přírůstkem byla zásilka knih,
kterou poslaly darem školní děti z Deblína u
Tišnova. A v tuto dobu začal se o knihovnu zajímat
MNV. Nutno jej pochválit, že vždy štědře knihovnu
dotoval.
Jako první knihovník místní lid. knihovny se
učitel R.Navrátil spojil s tehdejšími nakladatelstvími
a tak knih v knihovně přibývalo.
Hůře bylo s umístěním knihovny - nebylo
samostatné místnosti. Knihovna byla ve školní
kuchyni, potom v zeměpisném kabinetu. Ale knih
přibývalo. Plnily se dvě velké skříně, darované
MNV (staré).
V době učitelského působení R.Navrátila v
Mikulově staral se o růst a rozvoj knihovny uč.
Karel Meduna. Tomu se podařilo získatpro
knihovnu samostatnou místnost (velmi malou na
radnici). Když se po odchodu K.Meduny ujal vedení
knihovny znovu R.Navrátil, knih bylo již tolik, že
bylo nutno se starat o nové skříně. Knihovník
objevil dvě staré skříně na půdě MNV. Místní
truhlář E.Broulík je částečně opravil a časem se
zaplnily knihami.
V r.1 953 byla přikázána knihovně nová,
prostorná místnost - někdejší ložnice v bývalém
bytu na radnici. Nebylo možno si přát vhodnějšího
umístění.
V r.1 954, v době 1 0.výročí osvobození
Vlasatic Rudou armádou, měla knihovna už 1 41 9
svazků a 99 stálých čtenářů. Škoda, že nový zákon
uvolnil MNV z povinnosti starat se o finanční
stránku MLK. Vlasatický MNV se v tomto směru
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opravdu dobře staral o knihovnu a nikdy nešetřil
pro její účely. Je třeba doufat, že nový patron ONV
poskytne v rámci částky, určené pro místní
osvětovou besedu, také dosti peněz, aby knihovna
mohla i nadále zkvétat tak, jako za patrona MNV.

OSVĚTOVÁ BESEDA

Osvětová činnost v prvních letech po
osvobození byla menší. Osvětová komise (původní
název, pak lidová akademie, později výjezdová
osvětová komise, dnes osvětová beseda) bývala
zpravidla jen organizátorem různých státních oslav.
Teprve v r.1 949 bylo možno znamenat větší
činnost. Tehdejší lidová akademie měla finanční
podporu. Tak byly pořádány přednášky s filmem a
krátkodobé kurzy - pletení, vaření. Všechno ovšem
bylo jen vv zimních měsících. Největších úspěchů
dosahovala ale lidová akademie v sousedních
vesnicích Nové Vsi a Troskotovicích, které patřily
do působnosti LA. Zařízením státního kina ve
Vlasaticích zájem o přednášky a němý - krátký film
stále upadal, návštěvy se zmenšily a tak činnost
byla neustále menší. Dnes o poučné přednášky
není zájem.
První divadla byla hrána různými
organizacemi na primitivním jevišti v hostincích.
Celkem však byla bez hodnoty.
Teprve v r.1 952 došlo k rozhodnutí postavit
v kinosále stálé pevné podium a pořídit nejnutnější
potřeby scény. Bylo to: osvětlení (1 0 reflektorů),
černý a bílý horizont a několik drobných přístavků,
vše v ceně 29.232 Kčs staré měny. Pak se
divadelní práce rozběhla. Hrálo se 2-3 krát ročně.
Zahajovacím představením byla Jiráskova
Lucerna. Nastudování divadla přinášejí herci velké
oběti, protože jsou to většinou zemědělci a jejich
práce končí až pozdě večer.
Ostatní zprávy nedodány.

S TAV OBYVATELSTVA

Stav obyvatelstva v l.1 955-1 957, i když
každým rokem několik rodin se odstěhovalo
stoupal. Ukazuje to následující přehled:
1 955 1 956 1 957
počet obyvatel
929 959 980
počet naroz.
18
32
20
počet zemřelých
4
4
6
počet přistěhovalých 26 1 7
19
počet odstěhovalých 22 1 5
13

STS

Středisko strojně traktorové stanice ve
Vlasaticích pracovalo pro JZD a soukromý sektor
Vlasatice. Pro zvládnutí úkolů mělo k dispozici 3
pásové a 4 kolové traktory a 2 kultivační traktory
pro rozšíření mechanizace u okopanin. V r.1 957
byly středisku přiděleny v důsledku stále se
zvyšující mechanizace další stroje: kultivační
traktor, močůvkovač, nakladač chlévské mrvy a
nový silážní kombajn.
Během let 1 955-57 byla provedena
generální úprava celého střediska, protože chyběl
především dostatečný skladovací prostor pro
stroje. Každý pásový traktor dostal svou
samostatnou garáž, kolové traktory jsou umístěny
hromadně v jedné garáži. Pro závěsné nářadí, jako
jsou pluhy brány, plečky, rozmetadla, secí stroje,
vazače aj., budou postaveny přístřešky. Nově byla
adaptována kancelář a umyvárna.
Středisko STS vykazuje dobré pracovní
výsledky. Na začátku roku si vždy smluvně zajistí s
družstvem a soukromým sektorem práce na celý
rok. U JZD provádí STS cca 82% všech polních
prací. Toto procento se však každým rokem
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zvyšuje. U soukromého sektoru provádí STS pouze
orbu a sečení obilovin, nyní též sečení písnin,
sázení bramborů, kultivátorování a jiné.
V l. 1 955-56 provedlo středisko na
pozemcích JZD a soukr. zemědělců postřik proti
plevelům na celkové výměře 300ha (dosud největší
plocha na okrese), r.1 957 na ploše 1 20ha.
I v okresním měřítku vykazovalo středisko
dobré výsledky. V plnění plánu se umístilo v r.1 957
na 3.místě se 11 8% plněním. Také v hospodaření
vykázalo v tomto roce úsporu 1 00.000 Kčs proti
plánovaným nákladům. Úspěchů bylo dosaženo
zlepšenou organizací práce a stabilizací
zaměstnanců. Traktoristé i vedoucí pracovníci jsou
totiž již několik roků stále na jednom pracovišti,
takže dokonale znají problematiku zemědělské
výroby ve vesnici a každou překážku mohou
snadněji a rychleji odstranit

uvedených letech v malém měřítku. Při celkovém
posuzování místní vinařství značně upadá; každým
rokem uhyne dost velká část keřů a v posledních
dvou letech nebyla založena žádná nová vinice.

VČELAŘSTVÍ
S OUKROMÍ VČELAŘI

V obci včelaří celkem 1 3 včelařů. Včelstva
odkoupili od Fondu nár. obnovy. Pan Frant. Pekař
(č.1 62) a Frant.Provázek (č.23) měli v průměru po
1 5 včelstvech, ale pozbyli je špatným ošetřováním.
Ve výrobě vosku jsou včelaři soběstační.

Stav včelstev v jednotlivých letech:
r. 1 955
85 včelstev
r. 1 956
89 včelstev
r. 1 957
94 včelstev
Zvyšování stavu včelstev se dělo každým
rokem přirozeným způsobem - usazováním rojů.
Včelaří se však starým způsobem, včelstva jsou
trvale ve vesnici a nejsou přibližována ke kulturám.
Proto není dostatečně využito snůšky medu.
PÁSOVÝ TRAKTOR S TALINEC -80
Možství medu od 1 včelstva:
r.1 955
2-3 kg
4 kg
Nejlepšími pracovníky v l. 1 955-56 byli: r.1 956
2 kg
Vilém Starý, který na pásovém traktoru Stalinec-80 r.1 957
odpracoval za celý rok 1 080 průměrných hektarů a
Ondřej Oblezr, který na kolovém traktoru VČELAŘSTVÍ NA ČSSS
Na ČSSS ve Vlasaticích se začalo včelařit
odpracoval za rok 320 průměr. hektarů. Traktoristé
Otto Straka a Petr Hrůza byli odměněni čestným r.1 950. Na místo včelaře byl přijat Frant.Havlásek,
uznáním za vítězství ve vnitropodnikové soutěži v který předal 34 vlastních včelstev státnímu statku
r.1 956. Svědomitým pracovníkem byl i Jan Orság, 1 0.října 1 950.
který zastával místo vedoucího traktorové brigády v
Troskotovicích a pak přešel jako kombajnér a Stav včelstev jednotlivých letech:
65 včelstev
traktorista do Vlasatic. V r.1 957 byli peněžitě r.1 951
95 včelstev
odměněni traktoristé Petr Hrůza a Ondřej Oblezr za r.1 952
95 včelstev
dobré provedení kultivačních prací, Josef Pevner r.1 953
95 včelstev nebylo plánováno další rozšiřování
za dobré sečení vojtěšek a Otto Straka a Petr r.1 954
95 včelstev nebylo plánováno další rozšiřování
Pekař za včasně provedenou orbu. I ostatní r.1 955
11 0 včelstev
pracovníci byli odměněni drobnými odměnami za r.1 956
r.1 957
1 25 včelstev
dobré výkony.
Koncem R.1 957 bylo středisku ve
Státní statek se snůškou medu umístil v
Vlasaticích přiděleno další, nově založené JZD v
Ivani, s výměrou 500ha. Se stejným stavem strojů Brněnském kraji za l.1 951 -1 955 na druhém místě
zvládlo středisko i úkoly v Ivani a pomocí druhých průměrem 6,9 kg medu. V r.1 956 bylo dosaženo
směn bylo v tomto JZD všechno zaseto a naoráno průměrně od jednoho včelstva 1 3 kg medu. Ve
výrobě vosku se dosáhlo od 1 včelstva od založení
na jaro.
až do r.1 957 0,32kg proti plánu 0,26kg. Od
založení včelstev, tj. od r. 1 950-57, jsou tato po
VINAŘSTVÍ
V l.1 955 a 1 956 utrpěly vinohrady v stránce zdravotní negativní.
důsledku tuhé zimy značnou škodu. Projevilo se to
jednak na úrodě, jednak na keřích samotných.
Skoro všechna očka totiž vymrzla, též určité
procento keřů uhynulo. Keře rašily z velké části
jenom ze starého dřeva, takže úroda byla malá.
Vegetační doba byla krátká, ale vlivem teplého
suchého podzimu hrozny dost dobře vyzrály. Též v
r.1 957 byla vegetační doba krátká, keře rašily dost
pozdě. Vzrůst vinic byl dosti bujný, ale hrozny
špatně dozrávaly, takže se cukernatost pohybovala
od 1 4° a 1 6°.
Perenospora i oidium se vyskytly v
ČÍSLO
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Počet členů Lidové myslivecké společnosti
Hubertus byl v r.1 955 24. Výměra honitby činila
1 876ha. Byly pořádány 2 hony na bažantí kohouty
a 2 hony na bažantí kohouty a zajíce. Honů se
zúčastnilo celkem 47 střelců, jednak místních,
jednak pozvaných.
Celkem bylo střeleno v r.1 955: 3ks srnců,
11 ks srn, 3ks srnčat, 256 ks bažantích kohoutů,
455 ks zajíců, 25 ks králíků, 34ks divokých hus,
54ks divokých kachen, 65ks lysek.
Celkový stav srnčí zvěře je velmi dobrý.
Převládají srny proti srncům, proto se provádí
regulační odstřel hlavně přestárlých srn.
Stav divokých hus byl tak vysoký, že ONV
Židlochovice musel nařídit plašení divokých hus na
zasetých ozimech. Denně přilétalo na ozimné
pšenice v honech JZD Vlasatice 4000 - 5000
divokých hus.
Počet zastřelených kusů škodné: lišky 3,
tchoři 9, hranostajové 8, lasice 1 2, pytlačící psy 1 8,
pytlačící kočky 28, ondatry 25, jestřábi 4, krahujci
6, káňata lesní 5, káňata rosná 5, vrány šedivky 23,
vrány černé 7, havrani 5, straky 1 3 (v hnízdech
zničeno 39 kusů vajec), volavky popelavé (povolen
celoroční odstřel na rybnících).
U divokých králíků se vyskytla nemoc zv.
mixomatoza, která zničila veškeré králíky v revíru.
Celkový stav zvěře až na stav koroptví byl
velmi dobrý. Stav koroptví ročně klesá, ačkoliv je
jim po myslivecké stránce věnována největší péče.
V r.1 956 se počet členů LMS zvýšil o 3,
celkem 27 členů. Členové společnosti chovali 8
loveckých psů. Výměra honitby zůstala
nezměněna, tj. 1 876ha. Byly pořádány 2 hony na
kohoutí bažanty, 2 hony na bažantí kohouty a
zajíce a 2 hony na divoké husy a kachny. Honů se
zůčastnilo celkem po 48 střelcích (domácích i
pozvaných).
Celkem bylo střeleno během výše
uvedeného roku: 3 srnci, 9 srn, 6 srnčat (u srnčí
zvěře byl proveden průběrný a regulační odstřel),
641 zajíců, 249 byžantích kohoutů, byl též
proveden odchyt živých koroptví v počtu 211 .
Pro veřejné zásobování bylo dodáno: 1 0 ks
srnčí zvěře, 41 0 zajíců, 1 49 bažantích kohoutů,
211 koroptví bylo dodáno pro vývoz a zazvěřování
revírů.
Počet zastřelených kusů škodné: lišky 5,
tchoři 24, hranostajové 8, lasice 23, pytlačící psi
23, pytlačící kočky 54, jestřábi 4, krahujci 1 0,
káňata rousná a lesní 1 4, vrány šedivky 32, vrány
černé 8, straky 24, volavky popelavé 1 5.
Stavy zvěře byly velmi dobré, hlavně proto,
že v zimních měsících byla zvěř dobře krmena.
V r.1 956 si vybudovala LMS svůj spolkový
dům. Převzala totiž od MNV do trvalého užívání
dům č.1 50 a svým nákladem jej upravila na své
spolkové místnosti. Jsou zde pořádány schůze
LMS, sraz všech účastníků při společných honech
a poslední leč spojené s mysliveckou zábavou a
mysliveckými obyčeji.
Náklad na adaptaci a úpravu tohoto
spolkového domu byl dosti značný. Členové
přispěli mimořádným příspěvkem 200 Kčs na člena
a odpracovali na této úpravě celkem 2484
brigádnických hodin. Budova byla upravena
prozatímně tak, aby jí bylo možno používat ještě v
témže roce. Další konečné úpravy musely být
odloženy na rok 1 957.

OBCHOD

Vedoucí smíšené prodejny 1 2-1 37-01
(čp.322) byl v r.1 955 Jaroslav Prudík. Prodejna
byla pod správou VSD Vlasatice. Měsíční obrat byl
stanoven na 80.000 až 90.000 Kčs. Celoroční plán
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byl splněn na 1 40%. Příčinou tohoto vysokého
plnění bylo zavedení širokého sortimentu
průmyslového zboží. Za rok bylo prodáno: 1 6
jízních kol, 9 elektr. praček, 11 sporáků, 1 3 kamen,
3 šicí stroje, 2 elektr. trouby, 6 ždímaček, 8 radií, 11
dvouplotnových elektr. vařičů, 26 elektr. žehliček.
Plnění plánu bylo dálezajištěno prodejem běžného
průmyslového zboží denní potřeby, které dříve
nebylo v prodejně zavedeno. Konečně i vyšší
odměny za pracovní jednotky u JZD se projevily
zvýšenou poptávkou po zboží.
V r.1 956 (1 .1 0.56) změnila prodejna majitele
následkem sloučení VSD Vlasatice s LSD
Pohořelice. Zůstala opět jako prodejna smíšená.
Skladem převládalo zboží průmyslové, ale tržbou
zboží potravinářské. Celková tržba za rok 1 956
činila 1 ,247.000 Kčs, z toho 60% za potraviny a
40% za průmyslové zboží. Z průmyslového zboží
bylo za rok 1 956 prodáno 28 jízních kol, 9 šicích
strojů, 1 3 praček, 7 ždímaček, 1 lednička, 3 elektr.
pečící trouby, 1 vysavač, 1 9 sporáků, 24
pokojových kamen, 1 darlink, 37 koupacích van, 11
radií. Souprav jídelních, likérových, pivních a
kávových bylo prodáno celkem za 73.000Kčs.
Tržba za nábytek (ložnice, kuchyně a jednotlivé
kusy) činila 11 3.700Kčs. Do r. ____ byla kromě
toho ve Vlasaticích v čp. __ samostatná prodejna
nábytku, kde byl vedoucím pan Ladislav Hájek.
Zde bylo v l.1 955-1 956 prodáno nábytku v ceně
kolem 250.000Kčs.
V r.1 957 byla vv obci pouze jedna smíšená
prodejna Lidového spotřebního družstva v
Pohořelicích pod názvem „Jednota" . Druhá
prodejna byla po celý rok uzavřena. Byla v ní
prováděna přestavba místností.
Celoroční tržba činila 1 ,476.000Kčs, byla
tedy vyšší než roku předcházejícího. Z této celkové
sumy připadalo 60% na zboží potravinářské, 40%
za průmyslové.
Z průmyslového zboží kromě běžných
potřeb pro domácnost a zemědělství bylo prodáno:
11 kuchyňských sporáků, 7 pokojových kamen, 2
šicí stroje, 6 elektr. praček, 3radia, 11 jízdních kol,
2 motokola zn. „Pionýr", různé drobné elektr.
spotřebiče. Z nábytku 6 ložnic, 4 kompletní
kuchyně a asi 30 kusů jednotlivých druhů nábytku.
Tržba za výše uvedené různé druhy průmyslového
zboží mohla být ještě vyšší; nebylo však prodejně
přiděleno v takovém množství jako byla poptávka a
tak mnoho spotřebitelů si nakoupilo zboží v
Pohořelicích, Židlochovicích a v Brně.
4.září 1 955 byla otevřena v č. __ nově
upravená a vybavená textilní prodejna, která do té
doby byla více méně provizorně umístěna v č. __ v
domě pana Uhlíře, v němž po zrušení této prodejny
byla zřízena prodejna papírnických potřeb, knih a
tabáku.
Otevření textilní prodejny vlasatičtí občané
velmi uvítalu, poněvadž do té doby museli své
nákupy vyřizovat v Pohořelicích, Židlochovicích
nebo až v Brně. Dokazuje to i celoroční tržba, která
každým rokem stoupá.
V r.1 955 bylo prodáno zboží v hodnotě 207.508Kčs
V r.1 956 bylo prodáno zboží v hodnotě 360.966Kčs
V r.1 957 bylo prodáno zboží v hodnotě 656.342Kčs

Naproti tomu nevýhodou pro Vlasatice bylo zrušení
prodejny uhlí v č. ___ od 1 .ledna 1 957 a přidělení
uhelným skladům v Pohořelicích.

...pokračování v příštím čísle

Na této stránce jsou některé letopočty a čísla
popisná vynechána z důvodu nečitelnosti v kronice. Pokud by
je někdo znal byl bych mu vděčen za jejich doplnění...

Děkuji MarS
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TJ START VLASATICE

III. třída skupina B ročník 201 5, A2B,
Muži, číslo 201 5627A2B

Muži 3. třída skupina B

1.

Vážení sportovní přátelé v měsíci únoru
jsme se sešli na výroční schůzi. To je čas na
hodnocení činnosti za minulý rok, hodnotili jsme co
se podařilo uskutečnit a kde zůstali naše představy
nesplněny. V krátkosti bych vás chtěl seznámit se
sportovní stránkou TJ Start v podzimní části
soutěže. V soutěži dorostu máme společné
družstvo s Olbramovicemi mužstvo se umístilo na
9. místě, mužstva měla hodně střídavou výkonost a
tak výsledky nebyly nějak uspokojivé, také tomu
odpovídá umístění, věříme že na jaře se mužstva
více stmelí a výsledky budou daleko lepší, z našich
hráčů má nejvíce branek Lechner Jakub 4. branky.
Mužstvo mužů je na prvním místě, když ze 1 3
zápasů 1 2 zvítězili a jednou odešli poražení v
posledním kole v Suchohrdlech u Miroslavi na
který máme 2 body náskok. Na jaře nás čekají
těžké zápasy ve kterých není nic zadarmo, ale
věřím že obstojíme a ze zodpovědným přístupem,
budeme čekat diváky na fotbale. Před sezonou
jsme si říkali, že by jsme mohli zkusit hrát o postup,
ale situace se vyvinula tak, že se nemůžeme
schovávat, ale musíme se porvat a zkusit to
dotáhnout do zdárného konce.
Tímto bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu
za pomoc jak finanční tak materiální. Také všem
ostatním, kteří se o Vlasatický fotbal starají a
pomáhají a není jim lhostejný fotbal.

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

TABULKA NA KONCI PODZIMNÍ ČÁSTI
Vlasatice

Suchohrdly u Miroslavi
Olbramovice A
Oleksovice
Horní Kounice B
Višňové
Šanov
Jamolice
Vedrovice
Bohutice
Břežany A
Litobratřice
Čejkovice
Jiřice

54:1 6 36

41 :7
68:1 6
34:27
40:31
38:27
33:29
29:27
1 7:1 6
1 5:21
1 9:31
25:55
1 7:53
1 0:84

34
30
23
21
20
19
19
17
17
13
7
5
3

SPORTIKA Okresní přebor dorostu ročník 201 5,
C1 A, Dorost - starší, číslo 201 5627C1 A

Dorost - starší Okresní přebor skupina A
TABULKA NA KONCI PODZIMNÍ ČÁSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

1 0.
11 .
1 2.

E Znojmo B
Štítary
Višňové B
Rakšice
Božice
Jaroslavice/Micmanice
Šatov
Oleksovice

Olbramovice/Vlasatice

Mramotice
Hostěradice
Hrádek

50:23
38:25
40:20
39:23
33:1 9
39:28
45:40
29:31

30
25
22
21
20
18
15
14

23:29 1 3

31 :46 1 0
25:45 6
1 9:82 0

M EMORIÁL F RANTIŠKA M ATUŠKY BUDE 23.7.201 6.

Za TJ Start Fuksa Zdeněk

ROZPISY SOUTĚŽÍ

J ARNÍ ČÁST SOUTĚŽE M UŽI

Sobota 26. 3. 2016 15:00 Šanov  Vlasatice 3:2 (1:2)
Neděle 3. 4. 2016 15:30 Vlasatice  Višňové 5:0 (0:0)
Neděle 10. 4. 2016 15:30 Olbramovice A  Vlasatice
Neděle 17. 4. 2016 16:00 Vlasatice  Litobratřice
Neděle 24. 4. 2016 10:15 Horní Kounice B  Vlasatice
Neděle 1. 5. 2016 16:30 Vlasatice  Jiřice
Neděle 8. 5. 2016 16:30 Vlasatice  Jamolice
Neděle 15. 5. 2016 16:30 Oleksovice  Vlasatice
Neděle 22. 5. 2016 16:30 Vlasatice  Vedrovice
Neděle 29. 5. 2016 16:30 Bohutice  Vlasatice
Neděle 5. 6. 2016 16:30 Vlasatice  Břežany A
Neděle 12. 6. 2016 16:30 Čejkovice  Vlasatice
Sobota 18. 6. 2016 16:30 Vlasatice  Suchohrdly u Miroslavie

J ARNÍ ČÁST SOUTĚŽE D OROST

Sobota 2. 4. 2016 15:30 Olbram./Vlasa.  Mramotice 1:2 (1:1)
Sobota 9. 4. 2016 15:30 Hostěradice  Olbramovice/Vlasatice
Sobota 16. 4. 2016 16:00 Štítary  Olbramovice/Vlasatice
Sobota 23. 4. 2016 16:00 Olbram/Vlasatice  Jaros./Micma.
Sobota 30. 4. 2016 10:15 Božice  Olbramovice/Vlasatice
Neděle 8. 5. 2016 10:15 Olbramovice/Vlasatice  Rakšice
Sobota 14. 5. 2016 14:00 Oleksovice  Olbramovice/Vlasatice
Sobota 21. 5. 2016 16:30 Olbramovice/Vlasatice  Šatov
Neděle 29. 5. 2016 14:00 Hrádek  Olbramovice/Vlasatice
Sobota 4. 6. 2016 14:00 Olbramovice/Vlasatice  Višňové B
Neděle 12. 6. 2016 13:00 FK Znojmo B  Olbram./Vlasatice
ČÍSLO
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ČARODĚJNIC

30.4.201 6

J ÁNSKÉ HODY
25.6.201 6
Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

http://obecvlasatice.rajce.idnes.cz/
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MK ČR E 20011 . Řídí redakční rada. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna obce OÚ, elektronická adresa : zpravodajvlasatice@seznam.cz nebo
podatelna@vlasatice.cz . Grafická úprava : Marek Sendler (MarS). Náklad 300 výtisků . Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům Vlasatic do
domácností. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky. Za obsah článku
odpovídá jejich autor. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Obce Vlasatice www.vlasatice.cz
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