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Vážení spoluobčané,
ve třetím letošním vydání zpravodaje, najdete téměř vše
co se u nás dělo o prázdninách, a že toho nebylo málo. Ke
všem podstatným, ale i dalším, například kulturním, událostem
najdete jako vždy článek s fotografií uvnitř zpravodaje.
Z práce obecního úřadu bych rád upozornil na již platné
územní rozhodnutí pro kanalizaci a ČOV. Práce na stavebním
povolení v současné době probíhají. Předpokládám, že žádost
o dotaci na tuto největší finanční akci v historii obce Vlasatice
podáme úvodem příštího roku.
Před několika dny bylo ukončeno výběrové řízení na
odbahnění rybníčku „Štouráku“. Vítězem tohoto řízení je firma
Pas Nature s. r. o., která odbahnění provede za cenu
2.31 6.279,- Kč dle projektové dokumentace. Po odsouhlasení
podkladů k výběrovému řízení Ministerstvem zemědělství bude
vydáno rozhodnutí o udělení 80% dotace. Výše uvedená
dotace by měla činit asi 1 .850.000,- Kč a chybějící prostředky
budou uhrazeny z rozpočtu obce, tj. asi 450.000,- Kč.
Usilovná roční práce na zvýšení počtu žáků v naší škole
byla odměněna 1 . září, a to otevřením samostatné první třídy s
1 2 prvňáčky. I do dalších tříd nám přistoupilo 6 nových žáčků.
Tímto děkuji všem, kteří se na této podpoře naší školy podíleli,
obzvláště paní Markétě Vodákové.
V sobotu 3. září proběhlo slavnostní otevření a svěcení
naší požární zbrojnice ve Vlasaticích, a to za účasti
významných hostů nejen z řad hasičů, ale také hejtmana
Jihomoravského kraje pana Michala Haška. Tento slavnostní
akt pořádalo SDH Vlasatice. Jsem moc rád, že jsem u této
příležitosti mohl být a osobně poděkovat panu hejtmanovi za
poskytnutí dvou dotací na rekonstrukci požární zbrojnice, a to v
celkové výši 650.000,- Kč. Nejen požární zbrojnice, ale i
technika byla posvěcena místním farářem Jaroslavem
Svobodou.
Během letních prázdnin se v naší obci konala spousta
akcí pro veřejnost a tak si jistě každý našel to, co bylo jeho
srdci nejblíž.
S přáním klidných podzimních dní
Pavel Procházka
starosta obce
STRANA
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
31 .8.201 6

ad 5) Pan starosta přednesl návrh na schválení
rozpočtového opatření č. 5.

hlasováno: 5/0/0

Usnesení 2016/6/4: ZO schvaluje rozpočtové
opatření č. 5

Přítomni: p. Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček Ph.D.,
p. Karel Valenta, p. Libor Šulc, p. Josef Lakatoš.
Příloha: rozpočtové opatření č. 5
Omluveni: -----

ad 6) Pan starosta přednesl návrh na schválení
ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval rozpočtového
opatření č. 6.

zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Karla Valentu a p. Josefa
Lakatoše.

hlasováno: 5/0/ 0

Usnesení 2016/6/5: ZO schvaluje rozpočtové
hlasováno: 5/0/0 opatření č. 6
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO Příloha: Rozpočtové opatření č. 6
schvaluje ověřovatele zápisu.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program: Tak jak byl zveřejněn na úřední a elektronické
desce

ad 2) Pan starosta přednesl body programu a

navrhl vyjmout z programu bod č. 8., a to z důvodu
převzetí pouze jedné žádosti k tomuto bodu, která
byla stažena.

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

hlasováno: 5/0/0

Usnesení 2016/6/6: ZO schvaluje rozpočtové
opatření č. 7
Příloha: Rozpočtové opatření č. 7

hlasováno: 5/0/0 Pan starosta informoval přítomné občany o výši
bankovních účtů obce Vlasatice.
Usnesení: ZO schvaluje program včetně vyjmutí
bodu 8.
ad 8) Tento bod byl vyjmut při schvalování

ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schválení programu.
přijetí dotace od MMR ve výši 1 32.1 32,- Kč na
opravu Centrálního kříže na hřbitově a Wagnerova ad 9) Pan starosta nastínil návrh na připojení obce
kříže.
Usnesení 2016/6/1: ZO schvaluje přijetí dotace od
MMR ve výši 132.132, Kč na opravu Centrálního
kříže na hřbitově a Wagnerova kříže.

Vlasatice k síti sociálních služeb v ORP Pohořelice
pro rok 201 7, pan starosta navrhl posunout tento
bod, až se dostaví vedoucí sociálního odboru ORP
Pohořelice Ing. Maturová, která byla pozvána, aby
tento návrh prezentovala.

Příloha: rozhodnutí o poskytnutí dotace

Usnesení: Bod č. 9 se přesunuje.

hlasováno: 5/0/0

hlasováno: 5/0/ 0

ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení ad 1 0) Různé, žádosti občanů
smlouvy o dílo mezi obcí Vlasatice a panem Ing.
Karlem Brožem k realizaci VŘ na akci „odbahnění a) Pan starosta přednesl žádost pí. Radmily
rybníku ve Vlasaticích na pozemku p. č. 8264/1 .
hlasováno: 5/0/0

Usnesení 2016/6/2: ZO schvaluje uzavření
smlouvy o dílo mezi obcí Vlasatice a Ing. Karlem
Brožem k realizaci VŘ na akci „odbahnění rybníku
ve Vlasaticích na pozemku p.č. 8264/1 v k. ú.
Vlasatice“ a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.

Krumpárové a pana Lubomíra Berana o odkup
části pozemku st. p.č. 52/3 zastavěná plocha
nádvoří o výměře 53 m2 , dle odhadní ceny
379,07,- Kč/m2 . Pan starosta přednesl návrh
záměru k prodeji pozemku st. p.č. 52/3.
Probíhá diskuze mezi členy ZO a přítomnými
občany.

hlasováno: 4/1/0
proti: Karel Valenta

Příloha: návrh smlouvy o dílo

Usnesení 2016/6/8: ZO schvaluje záměr prodeje
pozemku st. p. č. 52/3 – zastavěná plocha nádvoří
ad 4a) Pan starosta navrhl schválení komise k VŘ o výměře 53 m2 , odděleného z pozemku st.
na akci „odbahnění rybníku ve Vlasaticích na p.č.52
o výměře 558 m2 , který je dosud zapsán
pozemku p. č. 8264/1 “, a to ve složení:
mj. na LV č. 10001 pro katastrální území Vlasatice,
- Karel Valenta
odděleného na základě Geometrického plánu pro
- Pavel Procházka - starosta
rozdělení pozemku č. 303/2016, vypracovaného
- Ing. Karel Brož
ing. Čestmírem Ryšavým, za cenu dle znaleckého
hlasováno: 5/0/ 0 posudku č. 241529/2016 vypracovaného panem
ing. Josefem Dofkem, Masarykova 20, Vranovice,
Usnesení 2016/6/3: ZO schvaluje komisi k VŘ na 691 25, a to 379,07, Kč /m2 ,
akci „odbahnění rybníku ve Vlasaticích na celkem tedy 20.090, Kč.
pozemku p.č. 8264/1 v k. ú. Vlasatice“ve složení:
 Karel Valenta
Příloha: žádost, geometrický plán, znalecký
 Pavel Procházka, starosta
posudek
 Ing. Karel Brož
STRANA
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c) Pan starosta přednesl návrh na schválení
dodatku ke smlouvě č. 1 00/1 /1 29 a dodatku ke
smlouvě č. 200/1 /1 29 uzavřené mezi obcí Vlasatice
a společností Energie Pro s. r. o. na dodávku
energií.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
27.9.201 6

Přítomni: p. Pavel Procházka, Ing. Petr Hubáček Ph.D.,
p. Karel Valenta, p. Libor Šulc, p. Josef Lakatoš.
Usnesení 2016/6/10: ZO schvaluje dodatek ke
smlouvě č. 100/1/129 a dodatek ke smlouvě č. Omluveni: ----hlasováno: 5/0/0

200/1/129 uzavřené mezi obcí Vlasatice a
společností Energie Pro s. r. o. na dodávku energií.
Příloha: návrhy dodatků

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Program: Tak jak byl zveřejněn na úřední a elektronické
desce

ad 9) Dostavila se Ing. Maturová, přednesla návrh

sociální pomoci – připojení obcí k síti sociálních
služeb v ORP Pohořelice pro rok 201 7. K tomuto
bodu se vyjadřovali nejen členové ZO, ale i
přítomní občané.
Pan starosta navrhl dát předběžný souhlas
připojení obce Vlasatice k nastavenému modelu
solidárního financování služeb v ORP Pohořelice.

ad 1 ) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval
zapisovatele zápisu p. Ing. Petra Hubáčka Ph.D. a
ověřovatele zápisu: p. Karla Valentu, p. Josefa
Lakatoše a přednesl body programu.
hlasováno: 5/0/0

Usnesení: ZO schvaluje zapisovatele zápisu, ZO
hlasováno: 5/0/0 schvaluje ověřovatele zápisu a ZO schvaluje
program.
Usnesení 2016/6/10: ZO dává předběžný souhlas k
připojení
nastaveného
modelu
solidárního ad 2) Pan starosta přednesl návrh smlouvy o dílo s
financování sociálních služeb v ORP Pohořelice.
vítěznou firmou vzešlou z VŘ na akci odbahnění

1 0 b) Pan starosta přednesl žádost oblastní charity

rybníku ve Vlasaticích.

hlasováno: 5/0/0

Břeclav o dotaci ve výši 27.000,- Kč z rozpočtu
obce, a to na provoz charitní pečovatelské služby
ve Vlasaticích pro rok 201 6. Tuto žádost opět
okomentovala vedoucí odboru sociálních služeb
Pohořelice, Ing. Maturová.

Usnesení č. 2016/7/1: ZO schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na akci: Oprava a odbahnění
rybníka ve Vlasaticích parc. č. 8264, k.ú. Vlasatice,
a to s vítěznou firmou PAS Natura, s.r.o. vzešlou z
výběrového řízení za cenu 2.316.279,Kč včetně
hlasováno: 5/0/0 DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

Usnesení 2016/6/9:ZO schvaluje dotaci na provoz Příloha: návrh smlouvy
charitní pečovatelské služby ve Vlasaticích pro rok
2016 ve výši 27.000, Kč, a to oblastní charitě ad 3) Diskuze, Závěr
Břeclav, Svatoplukova 18, Břeclav, 690 02.
Příloha: žádost o dotaci

ad 11 ) Diskuze a závěr

UPOZORNĚNÍ !!!

* Paní Galiová se dotazovala, z jakého důvodu byla
krádež ve školní jídelně řešena policií, zda
nemohlo být řešeno jinak. Pan starosta odpověděl, V SOBOTU 22.1 0.201 6 OD 1 4:00 - 1 5:00 HODIN
že se o šetření policie zastupitelstvo dozvědělo, až
po jejím zásahu. A způsob řešení situace byl zcela
PŘED OÚ PROBĚHNE SVOZ
v kompetenci paní ředitelky. Následovala diskuze.
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU ,
* Pan Kadlíček podal dotaz, kolikrát byla hlášena
pozvánka na zasedání ZO. Pan starosta
odpověděl, že bylo hlášeno jedenou a pozvánka
samozřejmě visí na úřední desce před OÚ i na
D ÁLE CELOU SOBOTU 22.1 0.201 6 A NEDĚLI
webových stránkách 7 dní před zasedáním ZO. Po
diskuzi bylo přislíbeno četnější hlášení pozvánky 23.1 0.201 6 BUDOU U OÚ PŘISTAVENY KONTEJNERY
na zasedání ZO.
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD .
*Pan Magal se dotazoval, zda se bude zdražovat
poplatek za svoz TKO. Pan starosta informoval P OKUD BUDETE POTŘEBOVAT POMOCI S NALOŽENÍM
přítomné, že není v plánu zdražování poplatku za
svoz TKO.
NEBO SLOŽENÍM VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU BUDOU

*Závěr
ČÍSLO
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ZDE PŘÍTOMNI NAŠI ZAMĚSTNANCI , A TO V SOBOTU OD

8:00 DO 1 5:00 HODIN , KTEŘÍ VÁM RÁDI POMŮŽOU .
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OPRAVENÉ KŘÍŽE

Před několika dny byla
dokončena rekonstrukce Hlavního kříže
na hřbitově a Wagnerova kříže v Malých
polích viz fotografie.
Tyto opravy byly ze sedmdesáti
procent hrazeny z dotace Ministerstva
místního rozvoje, o kterou obec letos
zažádala, zbylých třicet procent uhradí
obec ze svého rozpočtu.
Oprava obou křížků stála celkem
1 88 760,-Kč z toho 1 32 1 32,-Kč zaplatí
Ministerstvo místního rozvoje a 56 628,Kč zaplatí obec ze svého rozpočtu.
Věříme, že díky rekonstrukci si
obě památky budou moci prohlédnout i
další generace.
STRANA
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S NÍŽENÍ NÁKLADŮ VE VAŠICH DOMÁCNOSTECH
Vážení občané,
společnost Envona, s.r.o. pro vás připravila možnost, jak si snížit platby za energie ve
vašich domácnostech formou objektivního výběrového řízení.
Již několikrát tato akce probíhala ve vašem okolí a měla velmi příznivou odezvu.
Například v Židlochovicích probíhá už po desáté a místní občané už ušetřili více než 1
800 000,- Kč. Další obce jsou např.: Holasice, Rajhradice, Opatovice. Malešovice a další.
Nejen, že si snížíte zbytečné placení za elektřinu a plyn, ale zároveň získáte zadarmo
poradenství a další výhody, které jinde nejsou.
Touto akcí se také zbavujete podomního prodeje. Budou vám představeni odborníci naši
společnosti, kteří s vámi sepíši přihlášky buďto na Obecním úřadě nebo, pokud budete
chtít, přímo ve vašich domácnostech.

Ušetříte v průměru od 1 0% do 30% z vašich současných plateb.
KDY BUDE ZAHÁJENÍ ?
V pondělí 1 7.1 0.201 6 od 1 5.00 hodin do 1 7.00 hodin, dále podle osobní nebo telefonické
domluvy s vámi.

KDE SE SEJDEME ?
Na Obecním úřadě ve Vlasaticích.

C O SI VZÍT S SEBOU ?
Poslední smlouvy s energetickými společnostmi a poslední vyúčtování za elektřinu
a plyn. Pokud nenajdete, přijďte také, poradíme, jak dál.
Pokud byste měli nějaký dotaz, volejte : 603 454 705
nebo nás kontaktujte na : info@envona.cz
najdete nás také na : www.envona.cz
ČÍSLO
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
P ODĚKOVÁNÍ HASIČŮM

V červenci při zahájené sklizni obilí na poli u
branišovské silnice pravděpodobně z technických
důvodů začal hořet kombajn. Oheň se následně
rozšířil po polích v jeho blízkém okolí. Při této
události zasahovalo 1 2 hasičských jednotek včetně
vlasatické jednotky.
Touto cestou děkuji všem a zvláště našim
dobrovolným hasičům za obětavý přístup k této
události.
Oheň se šířil velmi rychle z důvodu horkého
počasí a větru, a tak zásah nebyl vůbec
jednoduchý. Naše jednotka byla v akci až do
druhého dne z důvodu zabezpečení dozoru
dohořívajícího stohu, který ohni také podlehl a také
kvůli opětovnému zahoření kombajnu. Největší
škoda vznikla společnosti Granero Vlasatice s.r.o.
to mě moc mrzí, na druhou stranu jsem moc rád,
že při této události nedošlo k žádnému poranění.

D RUHÝ KONTEJNER NA TEXTIL C HARITY B RNO

Dne 1 6.8.201 6 byl Charitou Brno dovezen
druhý kontejner na textil, který byl umístěn před
Bílý dům. Oba kontejnery budou pravidelně
vyváženy. Samozřejmě může nastat situace, kdy
budou oba kontejnery naplněny předčasně. Pokud
takováto situace nastane prosíme občany, aby
kontaktovali obecní úřad, nebo přímo charitu na
telefonní číslo, které je uvedeno na kontejneru.
Tímto nejen předejdeme znehodnocení textilu,
který by ležel mimo kontejner, ale zároveň
pomůžeme k hezkému vzhledu naší obce.
Děkujeme.
Pavel Procházka

Pavel Procházka

OBLASTNÍ CHARITA B ŘECLAV

Jak jistě mnozí víte, do naší obce pravidelně
dojíždí pečovatelky z oblastní charity Břeclav a
pomáhají s péčí občanům, kteří toto již sami
nezvládají. Nyní takto pomáhají třem rodinám.
Jelikož charitativní služba vykonává nevýdělečnou
činnost, tak příspěvky, které obdrží, nepokryjí
všechny náklady spojené s jejich prací. Proto nás
oslovil ředitel oblastní charity Břeclav s žádostí o
dotaci z rozpočtu obce Vlasatice, a to ve výši 27.
000,-Kč. Tato částka dokryje náklady spojené s
činností charity v naší obci v roce 201 6. Dne 31 . 8.
201 6 byla na ZO dotace schválena.
Dále bychom chtěli poinformovat o
předběžném příslibu ZO k zapojení obce Vlasatice
do sítě sociálních služeb v ORP Pohořelice pro rok
201 7.

STRANA
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N OHEJBALOVÝ
TURNAJ
O POHÁR STAROSTY OBCE

M EMORIÁL F RANTIŠKA M ATUŠKY

I v letošním roce 2.7.201 6 proběhl XIV.
ročník nohejbalového turnaje o pohár starosty obce
Vlasatice. Počasí bylo přímo tropické a proto bych
chtěl všem hráčům smeknout poklonu za jejich
výkony i přes úmorné vedro.
Jako v minulých letech, tak i tentokrát se
turnaje zúčastnili místní nohejbalisté a hráči
spojení s Vlasatickým fotbalovým klubem. Celkem
se do turnaje přihlásilo 1 0 týmů po třech hráčích,
od 1 5-ti let a výše. Turnaj byl rozlosován do dvou
skupin, kde si v jednotlivých skupinách zahrál
každý s každým a následně se hrálo formou play
off.
Ve finálovém zápase se utkaly týmy STKO
(P.Lakatoš,P.Gašperák,J.Duchoň) a MILION
(O.Matuška,L.Kovařík,M.Beran), kde letošním
vítězstvím obhájil své prvenství tým MILION. Třetí
místo vybojoval tým NASEKERU (J. Strnad,J.
Dočekal,J. Lechner) proti týmu Veselý Boston
(P.Špaček,P.Lakatoš,P.Veselý). V týmu Veselý
Boston, bych chtěl vyzdvihnout výkon Petra
Veselého, kterým se vyrovnal i o 25 let mladším
hráčům. Všem ještě jednou gratulujeme.

Nohejbalový turnaj není pouze akcí
sportovní, ale také společenskou. Jde o setkání
hráčů a fanoušků, přátel a známých, kteří se
doufám dobře bavili, a to i po oficiálním ukončení
turnaje, kdy se zapíjel úspěch vítězného týmu.
Závěrem bych rád poděkoval obci Vlasatice
za poskytnutou finanční podporu, za propůjčení
párty stanů a stolů s lavicemi a ostatním, kteří nám
pomáhali. Nemalé díky patří také slečně Lence
Pekařové za celodenní péči o náš pitný režim a
panu Josefovi Lakatošovi za tradičně famózní
kotlík.
Již teď se těšíme na XV. ročník.

Dne 9.7. se konal jubilejní 1 0. ročník
Memoriálu Františka Matušky, dlouholetého hráče
TJ Start Vlasatice. Letošní vzpomínky na Františka
Matušky se zúčastnily mužstva starších pánů
Vlasatic, Damnic, UFO Pohořelic a Menšíkovy 11 .
Memoriál byl zahájen exhibičním utkáním mezi
Menšíkovou 11 a Vlasaticemi. I přesto, že si
premiéru v dresu Menšíkovy 11 odbyli člen Klubu
ligových kanonýrů Libor Došek, nebo vynikající
obránce Jan Trousil, skončilo toto utkání
„spravedlivou“ remízou.
Dále následoval mini turnaj mezi mužstvy
Vlasatic, Damnic a Pohořelic. Po velkém
fotbalovém klání se vítězi turnaje stali hráči
Damnic. Nehledě na výsledky dosažené na hřišti,
si všichni zúčastnění užili krásné fotbalové
odpoledne, tak jak by si to určitě Franta přál.
Petr Hubáček

S OUSEDSKÝ JARMARK

Dne 9.7.201 6 se v naší obci konal
"Sousedský Jarmark". Jarmark organizovala již 3.
rokem Markéta Vodáková, které patří velké
PODĚKOVÁNÍ. V sobotu nám přálo i krásné
počasí. Bylo zde k prodeji mnoho ručních výrobků,
na kterých šla vidět zručnost a čas autorů. Také
jsme se mohli chutně občerstvit. Samozřejmě
nesměl chybět stánek s bylinkami a kytičkami.
Letos Jarmark mohl nabídnout i kolotoč pro děti,
který měl velký úspěch. Kolotoč zajistila rodina
Furišova. Děti se mohly povozit i na koních Lenky
Špačkové, která se Jarmarku zúčastňuje
každoročně. K vidění byla i ukázka středověkých
Tomáš Slezák zbraní. Akce pro naše spoluobčany se vydařila,
dobře jsme se najedli, popili a pobavili. Už teď se
těšíme na příští rok a děkujeme všem
zúčastněným.
Veronika Studeníková

ČÍSLO

3/16
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KONCERT CIMBALLICA

Tak jako před třemi lety obec Vlasatice
uspořádala koncert skupiny Cimballica. I když jsme
ten den měli s manželem rodinou sešlost,nenechali
jsme si tuto kulturní akci ujít. Byl to výborně
zorganizovaný koncert,krásné melodie,vtipně
moderováno,nádhernou atmosféru tomuto koncertu
dodalo prostředí místního kostela.Skoro nám bylo
líto,že čas určený pro tuto akci tak rychle
uplynul.Moc děkujeme umělcům,ale hlavně
organizátorům.Ve Vlasaticích to prostě žije.
Děkujeme.

M. a J. Hafnerovivá

VILLAGE TUNING SESSION VOL.1

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE

Máme za sebou V. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře, který se odehrál poslední červencovou
sobotu 30.7.201 6. Turnaj začal od brzkého rána,
během dne bylo přímo tropické počasí, ale všichni
účastníci nechali na kurtu vše. Zápasy měly
výbornou úroveň na poměry a podmínky, které
máme. Během turnaje bylo připraveno občerstvení.
Zlatý hřeb turnaje bylo večerní vystoupení kapely
Máš Čas Band, které potěšilo spoustu diváků.
Turnaj vyhráli a obhájili třetí titul za sebou
Roman Outulný/Ondřej Matuška. Druhé místo
obsadili po neúspěšném boji ve finále Jiří
Bém/Jindřich Kašpárek. Třetí místo vybojovali
Josef Lakatoš/Pavel Špaček. A čtvrté neoblíbené
místo získali Libor Šulc/Lukáš Wais.
Jen škoda, že nás přišla podpořit jen hrstka
místních. Doufám, že každým rokem bude přibývat
stále více účastníků a zájemců o tenis. A
především bych chtěl poděkovat Všem sponzorům
turnaje, panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu
za velkou podporu!!!
SPONZOŘI TURNAJE: Hotel Le Café, Bramac,
Starobrno, Stavebniny Vlasatice, Pohostinství
Jindřich Kašpárek, Cukrárna Miroslava Maliková,
Granero Vlasatice s.r.o., MZ sport, TJ Start
Vlasatice, Obecní úřad Vlasatice.
STRANA
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Jiří Bém

Dne 1 3.8. 201 6 se zde uskutečnil první
tuningový sraz, který se řídil heslem "když to
máš,tak to ukaž". Bylo zde možné vidět auta
značek Škoda, Ford, BMW, Nissan a další ...Kromě
aut zde však bylo možné vidět i motorky, šlapadla,
kola, čtyřkolky a i dokonce vozidla domácí
výroby.Tvůrčí kreativita zde byla opravdu znát,
nízké podvozky, hlasité reprosoustavy, ba dokonce
i burácející motory toho byli důkazem. Vidět jsme
ale mohli i starší automobil Fiat Panda a Škoda
1 00, které mě osobně nadchli. Vše doplňovalo
slunečné počasí, a tak se akce vydařila na
jedničku.
Tomáš Konečný

Podzim 2016

www.vlasatice.cz

2. KOŇSKÉ HOBBY ZÁVODY VE VLASATICÍCH

LETNÍ BIOGRAF - E.T. M IMOZEMŠŤAN

Poslední prázdninovou neděli jsme opět
měli příležitost nostalgicky zavzpomínat na dobu
kdy se kino promítalo na 1 6 mm filmech klasickou
promítačkou. Tento zážitek v duchu letního
biografu nám poskytla parta nadšenců "Biograf 1 6",
kteří navíc přijeli v stylové dodávce z NDR značky
Barkas B1 000. Po osmé hodině večerní se
promítalo pásmo pohádek JEN POČKEJ ZAJÍCI,
asi po půl hodině pokračovalo promítání s filmem
E. T. MIMOZEMŠŤAN. Nádhernou atmosféru zkazil
pouze malý povzdech promítačů, kteří byly
zklamaní z upovídaných hostů. Většina dětí bez
dechu sledovala film a v dojemné chvilce filmu
došlo i na pláč. Věřím, že se všem letní večer líbil a
nyní nezbývá než se těšit na příští rok.

V sobotu 3.září se ve Vlasaticích uskutečnily
druhé koňské hobby závodu tohoto roku.
Stejně tak, jako na ty jarní, se jely dvě
disciplíny- první skokové derby, kdy jezdci
překonávali přírodní překážky ve výšce buď do 70
cm a ti statečnější do 1 00cm a druhá vozatajský
parkur a vozatajská štafeta. Novinkou byla
disciplína trail, kdy jezdci prochází a zdolávají
překážky jako clonu z pet-flašek, přecházejí v
sedle koně houpačku, nebo přenášejí vlající vlajku.
Dalo by se to shrnout laicky-stezka odvahy pro
koně. Pro diváky bylo připraveno selátko na kotlíku
a cigára, opět nechybělo svezení na koních Lenky
Špačkové (za což jí moc děkujeme) a na závěr
malá soutěž pro děti o ceny. Potěšila nás větší
účast závodníků oproti jarním závodům a doufáme,
že tuto stoupající tendenci budeme mít i nadále.
Děkujeme také všem divákům, kteří se přišli
podívat a podpořit potleskem své favority. Těšíme
se na Vás opět při dalších jarních hobby závodech.
Za JS Dumaz Jana Škrabalová

Pavel Procházka

RYBÁŘI VLASATICE

V první řadě bych chtěl poděkovat panu
starostovi a zastupitelům obce, za realizaci
projektu odbahnění a revitalizaci našeho rybníčku.
Doufám, že projekt bude schválen a realizován.
Dne 1 7.9.201 6 odpoledne se uskutečnily již
druhé dětské rybářské závody za podpory
rodinných příslušníků. Zúčastnilo se přibližně 1 5
dětí členů místního rybářského spolku. První místo
obsadila Veronika Hanzalová, druhé místo obsadil
Josef Vráblík a třetí místo obsadil Libor Slavík. Pro
všechny děti byla připravena sladká odměna a
malé dárečky. První tři místa byla oceněna poháry.
Během celého odpoledne se grilovalo selátko a
bylo připraveno občerstvení.
Chtěl bych opět poděkovat p. Boščíkovi za
přípravu luxusního grilovaného prasátka a všem
ostatním organizátorům za přípravu této akce.
Myslím, že závody se vydařily a všichni
zúčastnění byli spokojeni. Těšíme se na příští již v
pořadí třetí ročník dětských rybářských závodů pro
děti členů rybářského spolku.
Aleš Klucho

ČÍSLO

3/16
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
C ERTIFIKÁT QUALITY LABEL

Téměř před rokem celá naše škola „žila“
závěrem projektu „Rodina a my“ v rámci
evropského projektu e-Twinning, při kterém žáci
navázali kontakt se slovenskou školou. Navzájem
se seznamovali, zadávali si různé úkoly, poznávali
zvyky a kulturu partnerské školy.
Vrcholem bylo odpoledne ve škole, kterého
se zúčastnila široká veřejnost. Zde jsme
ochutnávali nejrůznější marmelády a různé
zákusky a laskominy, které připravovaly rodinné
týmy, prostřednictvím videokonference jsme se
také spojili s partnerskou školou na Slovensku a o
dobroty se alespoň virtuálně podělili. Určitě si na
tuhle „mega“ akci vzpomenete všichni, kteří jste
byli přítomni.
A tahle celá společná práce nevyšla
naprázdno! Náš projekt byl oceněn certifikátem
Quality Label v rámci České republiky.
Chtěla bych poděkovat kolegyni Mgr. Kristýně
Vrobelové a Bc. Dagmar Sedlákové za nápad a
přípravu projektu, dále všem svým kolegyním,
které nemalou měrou přispěly k našemu úspěchu,
a v neposlední řadě také panu Mgr. Vítu Hrabinovi,
který nám byl nápomocem při realizaci
videokonference. Poděkování patří samozřejmě
vám všem, milí rodiče a přátelé školy, kteří jste
nám pomohli závěr projektu uskutečnit.
Věřím, že tento úspěch nebyl poslední.

vybavena novým nábytkem, kobercem a
interaktivní tabulí. V tomto duchu chceme
pokračovat i v dalších letech. Tímto směrem je
vedena i nová Koncepce školy pro období 201 6 –
2020, se kterou se mohli rodiče seznámit na
společné schůzce 1 3. září 201 6. Velmi zajímavou
přednáškou přispěl i Mgr. Hubatka.
Vy, kteří jste se nemohli schůzky zúčastnit,
se můžete s Koncepcí seznámit na našich
webových stránkách.
Přeji všem dětem a žákům hodně úspěchů v
novém školním roce a kolegyním přeji hodně sil a
pevné nervy. Těšíme se také na spolupráci s vámi,
milí rodiče.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

S POLEČNĚ V PROJEKTU „P ÉČE O DĚTI I. STUPNĚ VE
SPRÁVNÍM OBVODU P OHOŘELICE “
V loňském školním roce jsme byli přizváni k
účasti na projektu „Péče o děti I. stupně ve
správním obvodu Pohořelice“. Více se o něm
můžete dočíst na stránkách Města Pohořelice,
které celý projekt zaštiťuje.
Díky tomuto projektu mohou naše děti
zdarma navštěvovat ranní klub (ranní družinku) a o
jarních a hlavních prázdninách příměstské tábory.
Z prostředků projektu si může škola koupit také
výtvarný, sportovní a další rozmanitý materiál.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

N OVÝ ŠKOLNÍ ROK ODSTARTOVAL
Prázdniny utekly jako voda a my jsme se
svými žáky vkročili do nového školního roku, ve
kterém nás čeká spousta práce.
Po dlouhé době jsme si mohli dovolit otevřít
samostatný 1 . ročník s dvanácti prvňáčky. Oproti
loňskému školnímu roku máme v celé škole o
devět žáků víc. Škola je tedy naplněna z poloviny
své kapacity, mateřská škola i školní družina je
naplněna zcela. Ve školní jídelně vaříme zatím 1 02
obědů.
Pro letošní školní rok jsme dali nový „kabát“
vstupní chodbě ve škole, pořídili nové věšáky a
lavičky do šaten. Celá třída pro prvňáčky je
STRANA
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E XPOZICE AUSTERLITZ
20. 9. 201 6 navštívili žáci 4. – 9. ročníku,
speciální třídy ZŠ a MŠ Vlasatice a 3. – 5. ročníku
ZŠ a MŠ Troskotovice zámek Slavkov. Na
programu byla návštěva interaktivní expozice
Austerlitz. Moderním způsobem jsou zde přiblíženy
evropské dějiny na počátku 1 9. století. Hlavním
tématem je bitva u Slavkova, kterou si žáci mohli
prohlédnout nejen na trojrozměrném modelu, ale i
jako poutavé diorama. Žáky nejvíce zaujala
výstava zbraní s možností vyzkoušet si je.
Vydařenou exkurzi jsme zakončili prohlídkou
památníku Mohyla míru.
Mája Gašperáková

Podzim 2016

www.vlasatice.cz

S BOR DOBROVOLNÝCH
VLASATICE HASIČŮ

www.sdh-vlasatice.webnode.cz

P OŘÁD SE NĚCO DĚJE

M EMORIÁL J ANA VALENTY 201 6
- S OUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

Tradiční soutěž v požárním sportu mladých
hasičů se konala v sobotu 3.září od 9:30hod v
prostoru za požární zbrojnicí. Do soutěže
nastoupily 5 družstev mladších žáků a 7 družstev
starších žáků. Soutěž je naší hlavní akcí podzimu.
Přípravy probíhaly již od čtvrtka a vše klaplo na
výbornou. ZŠ nám zapůjčila aparaturu pro
ozvučení, obec zapůjčila stany a pivní sety a nově
se již využívalo zázemí na zbrojnici. Soutěž
proběhla díky krásnému počasí, nasazení a
obětavosti pořadatelů a závodníků zdárně a hlavně
letos bez zranění.
Mrzí nás malá účast závodních družstev
oproti jarnímu kolu soutěží.
Výsledky soutěže mladších žáků
1.
Vlasatice
2.
Smolín
3.
Cvrčovice
4.
Poštorná B
5.
Poštorná A
Výsledky soutěže starších žáků
1.
Starovice A
2.
Starovice B
3.
Poštorná
4.
Vlasatice
5.
Cvrčovice
6.
Ladná
7.
Přítluky
Děkujeme sponzorům, obci, ZŠ a všem, kteří nám
se soutěží pomohli .

N AŠE HASIČATA

Děti nám během prázdnin cestovaly a
užívaly si volna, proto si i vedoucí mohli
oddychnout. Na konci prázdnin jsme se opět dali
do práce a připravovali se na naši soutěž viz. výše.
Jarní sezona našich hasičat byla velmi úspěšná,
proto jsme si to při soutěži na domácí půdě
nechtěli pokazit. Při závěrečném vyhlašování
výsledků naší soutěže jsme se slavnostně
rozloučili se čtyřmi dívkami z družstva starších
žáků, které již nemohou za žáky soutěžit. Dvě z
dívek by se měly v budoucnu stát instruktorkami
pro žákovská družstva.
Obě družstva se 1 7.9. zúčastnila, ve starém
složení, ještě jedné neplánované soutěže v
Židlochovicích, kam jsme byli pozváni. Do
Židlochovic jsme zváni již několikátou sezonu, ale
vždy se nám kryly termíny soutěží. Letos se
soutěžilo ve dvou disciplínách - požárním útoku a
štafetě na 4x60m. Mladší žáci se umístili celkově
na 8. místě. Starší žáci se umístili celkově na 6.
místě. S výsledkem jsme spokojeni, protože pro
nácvik na štafetu 4x60m prozatím nemáme
vybavení, tudíž ji děti nemohly trénovat.
Na podzim bohužel nejsou v našem okrsku
plánovány žádné další soutěže v požárním sportu
(požární útok), proto snad bude vítaným
zpestřením v říjnu soutěž ve štafetě požárních
dvojic a závodě požární všestrannosti (hasičský
branný závod na 2 km). Na závod požární
všestrannosti se žáci již připravují, protože se
kromě běhu skládá z několika stanovišť, kde děti
musí prokázat svoje znalosti a dovednosti, jako je
např. střelba ze vzduchovky, zdravověda, uzlování,
topografické značky, atd. Následně bude probíhat
příprava na soutěže ve vázání uzlů.

VALTICKÉ CYKLOBRANÍ

S OUTĚŽ MUŽŮ A ŽEN

Soutěž mužů a žen v požárním sportu se v
letošním roce nekonala z důvodu sloučení
Memoriálu a Slavnostního otevření požární
zbrojnice. K této soutěži se hodláme v příštím roce
opět vrátit.
ČÍSLO

3/16

Stejně jako v loňském roce se členové podíleli na
zajištění akce Valtické cyklobraní, které se konalo
1 0.září. Jedná se o cyklistický závod v malebné
krajině okolo města Valtice, který se jede na
okruhu dlouhém asi 50 km. Počasí tentokrát
opravdu přálo a 6. ročník byl doslova tropický.
Přestože bylo opravdu velmi horko, tak na start
dorazilo přes 500 účastníků ve všech kategoriích a
dalších více než 200 fanoušků a přátel cyklobraní v
zázemí a na trati. Naším úkolem bylo na
přidělených stanovištích řídit dopravu a poskytovat
první pomoc. Během závodu naši zdravotníci
ošetřili několik lehkých zranění. Pro zúčastněné
byla akce přínosem ke zdokonalení a vyzkoušení
si postupů při řízení dopravy za běžného provozu.
Bylo nám ctí být u toho a pomoci dobré věci.
STRANA 11
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S LAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ POŽÁRNÍ ZBROJNICE

Slavnostní otevření požární zbrojnice
proběhlo v sobotu 3.září od 1 6 hodin. Protože se
ve stejný den konala i požární soutěž žákovských
družstev, bylo se co ohánět. Díky neskutečnému
nasazení členů a dobrovolníků se podařilo během
tří hodin poklidit po soutěži a připravit vše na
slavnostní otevření zbrojnice. Je asi zbytečné
vyjmenovávat, co všechno bylo nutno udělat. Ale
ten, kdo se přišel podívat dopoledne na soutěž a
poté i odpoledne na slavnostní otevření, to musel
na první pohled poznat. Před začátkem
slavnostního ceremoniálu se v předstihu dostavil
ke zbrojnici hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek. Pozdravil se s našimi nejmenšími hasiči,
poděkoval jim za jejich výsledky, předal dárečky a
popřál hodně úspěchů v hasičském zápolení.
Rekonstrukce začala téměř před třemi roky a byla
prováděna za pomoci členů SDH, dobrovolníků a
stavební firmy. Hodně členů to stálo nemálo
osobního úsilí a rodinné pohody. Nakonec se za
obrovské podpory obce dílo zdařilo a zbrojnice se
mohla
slavnostně
otevřít.

podíleli na rekonstrukci. Po ukončení ceremoniálu
byla požární zbrojnice otevřena pro veřejnost a
probíhala prohlídka. Jako zpestření byl připraven
volný program za požární zbrojnicí. K tanci a
poslechu hrála skupina Rain a na rožni se opékal
pašík, kterého jsme dostali od firmy Granero za
provedený požární zásah. Ještě jednou děkujeme
všem členům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci slavnostního otevřeni požární
zbrojnice.
Děkujeme za podporu minulému i stávajícímu
vedení obce.

ZÁSAHY JEDNOTKY:

Krátce po 1 6. hodině zahájil slavnostní
ceremoniál starosta sboru Miroslav Tesař. Poté
vystoupil se svým projevem a vzdáním díku
hejtman JmK, který zároveň předal do rukou
starosty SDH Vlasatice pamětní medaili za dobře
odvedenou práci SDH v obci. Následovalo
slavnostní přestřižení pásky, které provedli p.
hejtman, starosta obce Pavel Procházka, starostka
Okresního sdružení hasičů Břeclav Leona Žárská a
starosta sboru. V rámci zachování hasičských
tradic jsme požádali o posvěcení požární zbrojnice
a techniky děkana z farnosti Pohořelice p.
Svobodu, který provedl tento obřad a pronesl pár
vřelých slov. Dalším, kdo se ujal slova byl starosta
obce, který slavnostně předal hasičům klíče od
zbrojnice a pamětní plaketu jako poděkování. P.
starosta popřál všem přítomným šťastný návrat
domů z každého výjezdu. Dále vystoupili se svými
projevy starostka OSH Břeclav a velitel požární
stanice HZS Židlochovice Petr Svoboda, který
omluvil a zároveň zastoupil ředitele HZS Brnovenkov a velitele požární stanice HZS Pohořelice.
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili i členové
spřátelených dobrovolných hasičských sborů
Sedlec u Mikulova, Perná, Novosedly, Drnholec,
Cvrčovice, Brno - Obřany, Židlochovice a členové
OSH Břeclav. Při příležitosti slavnostního otevření
obdrželi někteří členové sboru čestné uznání OSH
za odvedenou práci, které předala starostka OSH.
Následovalo poděkování dobrovolníkům, kteří se
STRANA
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- 11 .7.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár pole a kombajnu ve směru na
Branišovice. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu
1 +4. Jednotka na rozkaz velitele zásahu prováděla
postupně hašení kombajnu pomocí proudu C,
hašení po frontě požáru obilí pomocí otočné
lafetové proudnice na CAS 1 6, hašení větrolamu,
zřízení a obsluhu čerpacího stanoviště z
podzemního hydrantu v obci, kyvadlovou dopravu
vody na požářiště a hašení stohu slámy. Při požáru
bylo zničeno cca 30 ha obilí a strniště, kombajn,
část větrolamu a stoh slámy. Požáru se zúčastnilo
1 2 požárních jednotek: KŘ HZS Jmk, PS Tišnov,
PS Židlochovice, PS Pohořelice, SDH Žabčice,
SDH Vranovice, SDH Vlasatice, PS Mikulov, SDH
Drnholec, PS Hrušovany nad Jevišovkou, SDH
Jiřice u Miroslavi, SDH Olbramovice.

Podzim 2016

www.vlasatice.cz

- 11 .7. 201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár stromu. Jednotka zasahovala s
CAS 1 6 v počtu 1 +2. Jednotka asistovala při
hašení stromu jednotce HZS Pohořelice.
- 11 . a 1 2.7.201 6 po dohodě s majitelem
hořícího stohu zasahovala jednotka s CAS 1 6 v
počtu 1 +4 a DA1 2 v počtu 1 +2. Jednotka prováděla
dohled u hořícího stohu celou noc do ranních
hodin. Následně byl stoh postupně rozebírán
pomocí techniky a ručně hašen pomocí
jednoduchého proudu C a otočné lafetové
proudnice na CAS 1 6 až do stavu, kdy mohly být
zbytky stohu zaorány pomocí mechanizace.
- 1 2.7.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK na
požár kombajnu. Jednotka zasahovala s CAS 1 6 v
počtu 1 +3 a DA1 2 v počtu 1 +1 . Na rozkaz VZ

prováděla jednotka dohašování pomocí otočné
lafetové proudnice na CAS 1 6, rozebírání
konstrukcí kombajnu, vyhazování obilí ze
zásobníku kombajnu a asistenci jednotkám HZS
Pohořelice a HZS ŠVZ Brno Líšeň. Při tomto
zásahu měli členové možnost vidět v akci speciální
vybavení pro vytváření přístupových otvorů Kobra,
které je schopné pronikat např. ocelí za pomoci
vody a abraziva.

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

D ĚLOSTŘELECKÝ
GRANÁT
Dne
26.9.201 6
okolo 1 3,00 pan Skalák
při diskování pole Milhády
dostal na povrch pole
dělostřelecký
pozemní
granát.
Velikost 60cm x 1 5cm,
náplň 3 kg trhaviny.
Nic se naštěstí
nestalo, i když granát pan
Skalák škrábl po boku.
Granát odvezli pyrotechnici k likvidaci.
Jitka Pejchlová

jubilea
Svoje jubilea oslavili:

Noví občánci:
v Červnu 2016 jsme přivítali

Lukáše Cikla

v Červenci 2016 jsme přivítali

Natálii Svobodovou
a
Terezii Šulákovou

v Srpnu 2016 jsme přivítali
Červenec 2016

70. narozeniny - pí. Špačková Anna
75. narozeniny - p. Kročil Josef
95. narozeniny - pí. Škrabanová Anna
Srpen 2016

80. narozeniny - p. Sedlák František
Září 2016

70. narozeniny - p. Fuksa Josef
70. narozeniny - pí. Broulíková Marie

Adama Cymbála

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům
Navždy nás opustili:
v červenci 2016

Král František
Straka Otto
Páviš Petr
v Srpnu 2016

Kdo v srdcích žije neumírá...

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
ČÍSLO
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

MarS
zdroj - www.policie.cz

AUTA NABÍDLA
ZAJÍMAVÝ LUP
V Pohořelicích zaparkované

osobní auto
Škoda přilákalo v podvečer zatím neznámého
pachatele. Ten se do nákladového prostoru malé
dodávky dostal po poničení dveří. Z vozidla odcizil
horské kolo. Potom poničil okno kabiny a z ní
sebral tašku s osobní a foremními doklady řidiče.
Sedmačtyřicetiletému majiteli tak způsobil škodu za
skoro třicet tisíc korun. Neopatrnosti obchodní
cestující velmi rychle využil v Bílovicích nad
Svitavou zatím neznámý pachatel. Čtyřiatřicetiletá
žena nechala před tamní hospodou odstavenou
nezajištěnou dodávku Iveco. Na minutku si
odskočila do podniku a v té době ze sedadla zmizel
batoh s osobními doklady, firemními dokumenty,
finanční hotovostí a platebními kartami. Škoda je
skoro padesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 4. července 201 6

ODVEZL NA KOLEČKU
P ĚCH ASI
Bytelný řetěz na bráně a

následně visací
zámek musel překonat zatím neznámý pachatel,
který zatoužil po věcech uložených ve stavebním
kontejneru na staveništi v Pohořelicích. Zloděj z
takto otevřeného skladiště odcizil vibrační pěch a
stavební kolečka. Právě ta mu asi posloužila k
odvozu stavebního stroje. Škoda je více než
šedesát tisíc korun.
por., Bohumil Malášek, 1 9. července 201 6

Z HISTORIE VLASATIC

1 0.díl

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

„ poválečných“

Š KOLA (OSMILETKA)
Š KOLNÍ ROK 1 954/1 955

MarS

V tomto školním roce vyučovali v 1 .-5. p.r.
následující učitelé: Věra Blattná, Dagmar
Florianová, Eva Novotná (rozvázala pracovní
poměr 31 .XII.) Eva Petříčková (od 1 .IX.54 zástupce
ředitele), Vladislav Procházka (6.III.55 vystřídal
Svobodu), Josef Svoboda (7.II. nahradil Novotnou),
Jaroslav Vladík. V 6.-8. p.r.: Jan Blažek, Gustav
Brdeček, Ludmila Drápalová, Frant.Hladík,
Lid.Neubauerová, Rudolf Navrátil. Na zač.šk.r. bylo
v 1 .-8. p.r. zapsáno 11 6 hochů a 1 27 dívek, celkem
243 žáků. Na konci šk.r. 11 4hochů, 1 26 dívek,
celkem 240 žáků.
Vedoucí PO byla v tomto šk.r. ustanovena
s.uč. Dagmar Florianová. Docílila velmi dobrých
úspěchů. Ve sportovních závodech, které byly
vlivem příprav na I.CS roztříštěny, bylo dosaženo
menších úspěchů. Hoši byli první ve vybíjené,
STRANA
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ALKOHOL
DOBŘE NEPORADIL
Alkohol pravděpodobně

nad ránem v
autokempu v Pasohlávkách dobře neporadil
jedenadvacetiletému mladíkovi. Tomu se zalíbil
odstavený elektrický vozík s klíčky v ovládání.
Nasedl na něj a zamířil z kempu na výlet. Potom
vozidlo odstavil poblíž Židlochovic. Když ale hned
druhý den zjistil, že jeho fotografie, jak míří na
vozíku ven z kempu, se stala hitem na sociální síti,
krádež oznámil na policii. Policisté pak speciální
vozidlo podle instrukcí našli, zajistili a následně
vrátili majiteli. I tak musí muž počítat se stíháním
za krádež.
por. Bohumil Malášek, 22. srpna 201 6

PLATIT PŮJČOVNÉ
ASI NECHTĚL
Půjčovné za koloběžku se rozhodně nechtěl

zaplatit v půjčovně kol a koloběžek zatím neznámý
pachatel.
Ten
využil
nepozornosti
čtyřiadvacetiletého brigádníka a koloběžku za
sedm tisíc korun odcizil. Z kempu poblíž
Pasohlávek následně odjel.
por. Bohumil Malášek, 24. srpna 201 6

ZAŘÍZENÍ
OBRATEM PRODAL
Zajímavý způsob, jak

si slušně přivydělat,
vymyslel osmatřicetiletý muž z Brněnska. Oslovil
distributora piva, případně pivovar samotný, s tím,
že otevírá vlastní lokál a potřebuje výčepní a
chladící zařízení. K tomu také nutné vybavení
hospody. Jakmile došlo k dohodě, převzal
nabídnuté zařízení. Jelikož žádnou hospodu
nevlastnil, obratem zapůjčené zařízení a vybavení
prodal jiným zájemcům. Takto v minulých týdnech
oklamal hned tři distributory piva. Způsobil jim
škodu za nejméně sto dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 20. září 201 6

dívky získaly 2.místo v branném závodu.
Nácvik na I.CS zabral velmi mnoho času.
Protože spartakiádních cvičení bylo použito pro
školní slavnost, byl nácvik prováděn ve všech
třídách se všemi žáky. 1 . a 2. tř.cvičila ,,Zlatou
bránu", 3.-5.tř. s krychlemi, 6.-8.tř. společná
prostná. V Praze cvičily 3 devítice (9 hochů, 1 8
dívek) za vedení s.uč.Brdečka.
V únoru se vyskytly první případy infekční
žloutenky. Během roku onemocnělo 20 žáků.
Karanténa sourozenců nemocných silně zvýšila
absenci a měla nepříznivý vliv na prospěch, i když
byly žákům posílány domů programy práce.
Závěrečné zkoužky písemné se konaly 30. a
31 .května, ústní 6.-8.června. Zástupcem ONV byl
s.řed.Vlastimil Brázda z Troskotovic. Z 22
zapsaných žáků nebyli 2 připuštěni, 2 se
nedostavili ke zkoužce. Prospěch byl slabý průměr.
S vyznamenáním nebyl nikdo, jednomu povolena
opravná zkoužka.
Školní slavnosti probíhaly podle směrnic
min.školství. Programově bohatá byla besídka
9.bžezna u příležitosti MDŽ. 7.května se konala
školní slavnost na paměť 1 0.výročí osvobození. K
9.květnu byl připraven bohatý program pro
veřejnost. 5.červen byl slaven Den dětí. Započal již
v sobotu 4.června školními závody - sportovními a
jinými hrami. V neděli dopoledne proběhlo finale,
odpoledne spartakiádní cvičení, různosti a tanec.
Po skončení byli všichni žáci pohoštěni v místě
neprodávanou a proto vzácnou zmrzlinou.
Školní rok byl ukončen 1 8 června 1 955.
Kolem hřiště byl postaven částečnou
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pomocí rodičů a přátel školy, zbytek prací školáků,
drátěný plot v délce 1 85m (hodnota materiálu
4500Kčs). kolem púarčíku byl postaven ozdobný
plot (pletivo v rámech, cena materiálu 2500Kčs)
prací brigádníků (řed.Blažek, Prucha, pokladník
MNV, Vranešic, školník).
V reservní učebně - herně, byla položena
nová podlaha - parkety, nákladem cca 7000Kčs. Z
finančních důvodů bylo provedeno jen překytování
oken, neboť obnos 8200Kčs na kontuslu, částečně
opravu ústředního topení silně zatížil školní
rozpočet (32.000Kčs).

Š KOLNÍ ROK 1 955/1 956

Na škole působili: řed.Jan Blažek, v 1 .-5. p.r.
zást.řed.Eva Petříčková, Věra Blattná, Anna
Křípalová, Ladislav Procházka, Dagmar Snášelová
(Floriánová). V 6.-8. p.r. Lud.Drápalová,
Frant.Hladík,
Oldřich
Král
(nahradil
1 .XI.G.Brdečka), Lid.Neubauerová, Petr Žižka.
Na zač.šk.r. bylo v 1 .-8.p.r. zapsáno celkem
255 žáků (1 24 h., 1 31 d.), na konci šk.r. celkem
opšt 255 žáků (1 23h., 1 32d.).
Fluktuace rodin a tím i žáků nebyla. Malé
změny byly jen u sezóních dělníků. Docházka i
prospěch se zlepšily. Celkový obrázek školy kazili
typičtí absentéři, proti nimž byl každý boj
bezvýchodný (vina u rodičů).
Infekční žloutenka se opět vyskytla ve větší
míře.
Závěrečné zkoužky byly konány ve dnech
1 8.-21 .června. Neprospěli 2 žáci. Vyznamenání
mělo 1 8%.
Na studia se hlásilo a bylo doporučeno 7
žáků, na hornictví 1 žák ( Rud.Bádr), do
kovoprůmyslu 4. Ostatní vycházející - z celé školy
celkem 45, se přihlásilo do zemědělství. Hodně na
ně zapůsobily zlepšené výsledky v místním JZD,
které toho roku vyplácelo 1 8Kčs za jednotku.
Ze školních slavností největšího rozsahu
byla oslava Dědy Mráze v sále místního kina. K
MDŽ 8.března připravila škola rovněž bohatý
program. Výbor rady žen pohostil pak všechny
školáky.
Žáci vyšších tříd navštívili v září
strojírenskou výrobu v Brně. Pro nižší třídy byly na
konci šk.r. uspořádány 1 denní autobusové výlety Vranov, Lednice, Kníničská přehrada s Perštejnem.
Žáci 6.tříd podnikli 3 denní zájezd do již. Čech.
Družina mládeže a školní stravování se
neuskutečnily, ačkoliv finanční zajištění bylo.
Hlavní důvod nutno hledat u strany rodičů: odpor
ke společnému stravování a hlavně používání
starších žáků k domácím pracem i během poledne.
SRPŠ
nevyvíjelo
žádnou
aktivitu.
Schůzovalo jen po klasifikaci nebo když učit. sbor
připravil program.
Za podpory MNV - šk. odboru, byla škola
zařazena do generálních oprav. V 5 učebnách v 1 .
poschodí byly položeny parkety, vyměněno 6 oken
na záchodech a 1 v bytě školníka. Současně byly
zhotoveny dveře ve sprchárně v celkové hodnotě
50.000Kčs. Venkovní nátěry byly provedeny z
rozpočtu.
1 5. února krátce před zahájením vyučování
spadl kus stropní omítky v tělocvičně. Bylo zjištěno
doutnání stropního trámu, částečně uloženého ve
zdivu komína. Protože bylo i ve druhém podlaží,
částečně na půdě. Uhořelo (delší dobu doutnalo)
asi 75cm trámu a desek. Ohnisko požáru bylo
rychle a krátce vlastními zdroji a silami
zlikvidováno. Po dobu opravy komína se 3 dny
nevyučovalo. Pak bylo zavedeno střídavé
vyučování, protože se ve 3 učebnách opravovaly
stropy a podlaha. Hlavní důvod požáru ten, že se
chytily saze z méně hodnotného uhlí a komín byl
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špatně zděn, v podlaží neomítnuty.
koncem února uhodily silné mrazy (25°) a
sněhové závějě odřízly Vlasatice od světa.
Nejezdily autobusy, nepřijely děti i dojíždějícíc s.
učitelé. Dovršení všeho byl nedostatek otopu.
Proto musily být ob den žákům vydávány domácí
práce.

M ATEŘSKÁ ŠKOLA
Š K. R. 1 954-1 955

Na zač.šk.r. bylo zapsáno 39 dětí, na konci
šk. 45 dětí. Průměrná docházka během škol.r. byla
29 dětí.
Na zač.šk.r. byly děti postiženy epidemií
černého kašle a na jaře 1 955 se začalo šířit
onemocnění infekční žloutenkou. Přes důsledné
dodržování hygienických pravidel a očkování dětí
se nemoc stále šířila, až dosáhla počtu 8 případů
onemocnění. Proto byla škola 6.června z nařízení
lékaře uzavřena. V následujících dnech
onemocněla touto chorobou sa,a ředitelka školy.
Účat školy na oslavách:
21 .prosince byla uspořádána pro rodiče dětí
besídka, na níž byly předvedeny ukázky výchovné
práce.
22.prosince se účastnily děti společně s
žáky osmiletky besídky s dědou Mrázem.
Zazpívaly koledy a přednesly básně a byly za to od
dědy Mráze odměněny balíčky cukrovinek.
Rovněž při oslavách MDŽ, 1 .máje a
Mezinár.dne dětí 29.května přispěly děti mateř.
školy svými čísly ke zpestření programu.
31 .prosince 1 954 dostala škola nový motor
na čerpání vody a tak byl odstraněn nedostatek
vody, kterým škola doposud trpěla, poněvadž u
starého motoru docházelo k neustálým poruchám.
Během škol. roku byly z rodičovských
příspěvků i z rozpočzu MNV zakoupeny nové
pomůcky v hodnotě 1 .800Kčs.

Š K. R. 1 955-1 956

Na zač.škol.roku bylo zapsáno 47 dětí, na
konci 51 . Průměrná docházka během škol. roku
byla 30 dětí.
Poněvadž ředitelka školy byla při zahájení
škol. roku po infekční žloutence dosud práce
neschopná, byla 25.září přidělena na školu
zastupující učitelka Vlasta Smělíková z Pohořelic.
Působila zde do 1 5.prosince, kdy Vlasata Gráfová
opět nastoupila službu. Zdravotní stav dětí během
školního roku byl uspokojivý.
Účast dětí na oslavách, pořádaných v obci,
byla v tomto škol. roce obdobná jako v roce
minulém.
Během škol. roku byly z rodičov. příspěvků i
z rozpočtu zakoupeny nové pomůcky v hodnotě
1 .31 5Kčs.

...pokračování příště.

MarS
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30.1 0.
5.11 .
1 2.11 .
27.11 .
3. 1 2.
5.1 2.
11 .1 2.

Lampionový průvod
Babské hody
Roman Dragoun - koncert
Adventní koncert, rozsvěcování vánočního stromu
Vítání občánků
Rojení čertů
Sousedský vánoční trh

Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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

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