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Dobrý den, vážení spoluobčané,
po dlouhé zimě vás srdečně zdravím při vydání jarního
čísla našeho zpravodaje. Dovolte mi, opět shrnout události v
naší obci a práci obecního úřadu, které se v minulém období
udály.
V prvních měsících letošního roku jsme podali čtyři
žádosti o poskytnutí dotace. Nejdůležitější, na kterou všichni
čekáme, je dotace od Operačního programu životního
prostředí, a to na vybudování kanalizace a ČOV ve Vlasaticích.
Pokud bude dotace schválena, dostali bychom přibližně 63% z
celkových nákladů akce. Výše těchto skutečných nákladů však
bude známa až po uspořádání výběrového řízení na zhotovitele
celé akce. Druhou žádost o dotaci jsme podali k JMK, a to na
opravu sálu v budově obecního úřadu, tato dotace by byla 50%.
Třetí žádost byla podána na Ministerstvo zemědělství, a to na
restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (v parku naproti
hřbitovu), kde je možno získat až sedmdesát procent z ceny
restaurování. U této žádosti to bylo administrativně náročnější z
důvodu, že socha je památkově chráněna. Přesto věřím, že se
nám dotaci podaří získat. Čtvrtou žádostí je jako v každém roce
žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí pro
naše sezónní zaměstnance. V letošním roce jsme dostali
příspěvek na tři pracovníky. Také letos Úřad práce stanovil
kritéria pro uchazeče o toto zaměstnání. Dále jsme
zprostředkovali několik jednání o možném budoucím využití
fary. Jednou z možností je, že by rekonstrukcí fary vzniklo tzv.
sociální bydlení. Tento záměr je ovšem spjat s dotací z IROP a
pokud bude Římskokatolickou farností využit, její financování
pokryje devadesát pět procent nákladů.
Další výbornou zprávou je získání dotace na dostavbu
vodovodu v ulici „Pod školou“ od JMK ve výši 700 000,- Kč. O
dotaci jsme zažádali v úvodu loňského roku. Přestože je tato
stavba již ukončena neměl by být se zpětným proplacením
dotace žádný problém. Nyní nás čeká pouze administrativní
práce, jako je prokázání oprávněnosti získání dotace,
zpracování závěrečné dokumentace apod.
Úvod roku v kulturní oblasti patřil plesům, ostatkům,
dětskému karnevalu. Ke všem akcím najdete stručný článek s
fotkou uvnitř zpravodaje. Jsem velmi rád, že naše spolky
pořádají tyto kulturní akce, díky kterým se můžeme jako
sousedé sejít, zatancovat si a popovídat. Vím, že zorganizovat
takovéto akce je velmi náročné a odměnou za toto úsilí je účast
nás občanů.
Závěrem mi dovolte popřát vám příjemně strávené chvíle
nejenom u našeho zpravodaje, ale i při krásném jarním období.
Pavel Procházka
starosta obce
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ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4.1 .201 7
Přítomni:
•
Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Karel Valenta
•
Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Omluveni:
......................................
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.

Usnesení č. 2017/1/1

Zastupitelstvo obce

Schvaluje vítěze veřejné zakázky na akci
Vlasatice- kanalizace a ČOV – projektová činnost,
a to společnost AQUA PROCON s.r.o., Palackého
tř. 768/1 2, Brno, za cenu 1 .799.000,-Kč bez DPH.
ZO dále pověřuje starostu obce k podpisu návrhu
smlouvy o dílo.
Příloha: Návrh smlouvy o dílo, protokol o jednání
komise při posouzení a hodnocení nabídek

Hlasováno: 5/0/0

Bod č. 4 schválení záměru PO ZŠ a MŠ
Vlasatice na projekt realizace učebny pro
výuky přírodních věd a schválení podání
žádosti o dotaci na IROP.

Pan starosta přednesl záměr PO ZŠ a MŠ
Vlasatice na projekt realizace učebny pro výuky
Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování přírodních věd a podání žádosti o dotaci IROP.

zapisovatele a ověřovatele zápisu

I. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost všech
členů ZO.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval: Josefa Lakatoše,
Libora Šulce
Hlasováno: 5/0/0

Konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v
kanceláři starosty.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.

Usnesení č. 2017/1/2

Zastupitelstvo obce

Schvaluje záměr PO ZŠ a MŠ Vlasatice na
projekt realizace učebny pro výuky přírodních věd
a schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP na
tento projekt v rozsahu soupisu prací a dodávek a
služeb.
Příloha: Soupis prací a dodávek

Hlasováno: 5/0/0

Bod č. 5 různé, diskuze, závěr

Pan místostarosta poinformoval občany o
navedení nové záložky na webových stránkách
obce Vlasatice. Jedná se o záložku „kanalizace a
ČOV Vlasatice“, kde budou průběžně vkládány
Program I. zasedání Zastupitelstva
všechny podklady a informace týkající se stavby
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřova-tele kanalizace a ČOV.
zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení vítěze VZ na služby „Vlasatice –
I. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:12 hod.
kanalizace a ČOV“- projektová činnost.
4. Schválení záměru PO ZŠ a MŠ Vlasatice
na
projekt realizace učebny pro výuky přírodních věd
a schválení podání žádosti o dotaci na IROP.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
5. Různé, diskuze, závěr
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

1 .2.201 7

Bod č. 2 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

Schvaluje program, tak jak byl zveřejněn.
Hlasováno: 5/0/0

Bod č. 3 schválení vítěze VZ na služby
„Vlasatice – kanalizace a ČOV“- projektová
činnost.
Pan starosta okomentoval průběh VZ na
akci, Vlasatice- kanalizace a ČOV – projektová
činnost a oznámil vítěze.
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Přítomni:
•
Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Karel Valenta
•
Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Omluveni:
......................................
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.
Jaro 2017

www.vlasatice.cz

Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování Bod č. 4 schválení přijetí dotace z rozpočtu
zapisovatele a ověřovatele zápisu
JMK na prodloužení vodovodu v ulici Pod
školou a schválení návrhu smlouvy.

II. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost všech
Pan starosta informoval, že v roce 201 6
členů ZO.
obec zažádala o dotaci z rozpočtu JMK. Tato
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou. žádost byla schválena a obec obdržela návrh
Ověřovatele zápisu jmenoval: Josefa Lakatoše, smlouvy.
Libora Šulce
Hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2017/2/2

Zastupitelstvo obce

Konstatoval, že zápis z předchozího zaseSchvaluje přijetí dotace z rozpočtu
dání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti němu Jihomoravského kraje na akci prodloužení
nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v kanceláři veřejného vodovodu a dále schvaluje návrh
starosty.
smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

Příloha: Návrh smlouvy

Hlasováno: 5/0/0

Bod č. 5 schválení návrhu ceníku obce

Program II. zasedání Zastupitelstva
Vlasatice
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu
Pan starosta přednesl návrh ceníku. Poté
2. Schválení programu
probíhala diskuze.
3. Schválení připojení obce k modelu solidárního
financování služeb v ORP Pohořelice pro rok 201 7, Usnesení č. 2017/2/3
schválení smlouvy o příspěvku
Zastupitelstvo obce
4. Schválení přijetí dotace z rozpočtu JMK na
prodloužení vodovodu v ulici Pod školou a
Schvaluje ceník obce s platností od 2.2.201 7
schválení návrhu smlouvy
5. Schválení ceníku obce
Příloha: Návrh ceníku
6. Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině PO ZŠ
a MŠ Vlasatice
Hlasováno: 4/1/0
7. Žádosti
Proti: K. Valenta
8. Různé, diskuze a závěr

Bod č. 6 schválení dodatku č. 2 ke zřizovací
listině PO ZŠ a MŠ Vlasatice

Bod č. 2 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce

Pan starosta přednesl znění návrhu
dodatku. Sdělil, že schválení dodatku je součást
žádosti o dotaci.
Usnesení č. 2017/2/4

Schvaluje program,tak jak byl zveřejněn.

Zastupitelstvo obce

Schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině
PO ZŠ a MŠ Vlasatice, kde zřizovatel umožní
příspěvkové organizaci provádět technické
Bod č. 3 schválení připojení obce k modelu zhodnocení majetku v rámci projektu vybudování
solidárního financování služeb v ORP Přírodovědné učebny na ZŠ Vlasatice.
Hlasováno: 5/0/0

Pohořelice pro rok 201 7, schválení smlouvy
o příspěvku.

Příloha: Návrh dodatku č. 2

Pan starosta přednesl účel modelu
Hlasováno: 5/0/0
solidárního financování služeb v ORP Pohořelice,
oznámil příspěvek pro rok 201 7 ve výši 82.752,- a Bod č. 7 žádosti
představil návrh smlouvy mezi obcí Vlasatice a
městem Pohořelice.
* Pan starosta přednesl žádost pana Marka
Jersenského o pronájem pozemku p. č. 51 38/1 v
Usnesení č. 2017/2/1
k.ú. Vlasatice.
Zastupitelstvo obce

Usnesení č. 2017/2/5

Schvaluje připojení obce k modelu solidár- Zastupitelstvo obce
ního financování sociálních služeb na území
správního obvodu ORP Pohořelice pro rok 201 7,
Neschvaluje

žádost pana
Marka
dále také z toho plynoucí výši příspěvku 82.752,- Jersenského, bytem Vlasatice 423 o pronájem
Kč. Zároveň pověřuje starostu obce k podpisu pozemku p. č. 51 38/1 v k. ú. Vlasatice ve věci
smlouvy o příspěvku ve věci spolufinancování přístřešku pro uložení dřeva.
sociálních služeb v síti ORP Pohořelice pro rok
201 7.
Příloha: Žádost o pronájem pozemku
Příloha: Návrh smlouvy

ČÍSLO
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Hlasováno: 5/0/0

Hlasováno: 0/4/1
Zdržel se: K. Valenta
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* Pan starosta přednesl žádost o poskytnutí
* Pan starosta přednesl žádost pana Marka
Jersenského o odkup pozemku p. č. 51 38/1 v k.ú. finančního příspěvku z rozpočtu obce a to Diakonii
Českobratrské církve evangelické.
Vlasatice.
Usnesení č. 2017/2/10

Usnesení č. 2017/2/6

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce

Příloha: Žádost o odkup pozemku

Příloha: Žádost o finanční příspěvek

Neschvaluje žádost o poskytnutí finančního
Neschvaluje žádost pana Marka
Jersenského, bytem Vlasatice 423 o odkup příspěvku z rozpočtu obce a to Diakonii
pozemku p. č. 51 38/1 v k. ú. Vlasatice ve věci Českobratrské církve evangelické – středisko
Betlém.
přístřešku pro uložení dřeva.
Hlasováno: 0/5/0

Hlasováno: 0/5/0

* Pan starosta přednesl žádost pana Marka
Jersenského o zábor pozemku p. č. 51 38/1 v k.ú. Bod č. 8 různé, diskuze, závěr
Vlasatice.
* Pan starosta přednesl návrh smlouvy o
zřízení věcného břemene s E. ON Distribuce, a.s.
Usnesení č. 2017/2/7
Zastupitelstvo obce

Usnesení č. 2017/2/11

Neschvaluje

žádost
pana
Marka Zastupitelstvo obce
Jersenského, bytem Vlasatice 423 o zábor
Schvaluje smlouvu o zřízení věcného
pozemku p. č. 51 38/1 v k. ú. Vlasatice ve věci
břemene č. HO- 01 4330041 71 6/001 s E.ON
uložení palivového dřeva.
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu
podpisu.
Příloha: Žádost o zábor pozemku
Hlasováno: 0/4/1 Příloha: Návrh smlouvy
Hlasováno: 5/0/0

Zdržel se: K. Valenta

* Pan starosta přednesl návrh dodatku mezi
* Pan starosta přednesl žádost paní Martiny
Valové o odkup části pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. obcí Vlasatice a panem Tomášem Malíkem.
Vlasatice.
Usnesení č. 2017/2/12

Zastupitelstvo obce

Usnesení č. 2017/2/8

Zastupitelstvo obce

Schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a
Neschvaluje žádost paní Martiny Valové, smlouvě zřízení předkupního práva ze dne 22. 1 0.

bytem Polní 791 , Pohořelice o odkup části 201 4 a pověřuje starostu obce k jeho podpisu.
pozemku p. č. 2400/1 v k. ú. Vlasatice.
Příloha: Návrh dodatku č.1

Příloha: Žádost o odkup pozemku

Hlasováno: 5/0/0

Hlasováno: 0/4/1
Zdržel se: J. Lakatoš

* Pan starosta přednesl návrh Rozpočtové
opatření č. 11

* Pan starosta přednesl žádost manželů Usnesení č. 2017/2/13
Máškových o prodloužení doby dokončení stavby Zastupitelstvo obce
RD, a to do konce roku 201 7.
Schvaluje Rozpočtové opaření č. 11 .

Usnesení č. 2017/2/9

Zastupitelstvo obce

Příloha: Rozpočtové opatření

Příloha: Žádost o prodloužení termínu

Zastupitelstvo obce

Schvaluje žádost manželů Pavlíny a
Hlasováno: 5/0/0
Martina Máškových o prodloužení termínu
dokončení stavby RD na pozemku p. č. 5278/5 v k.
ú. Vlasatice. ZO schvaluje vyvěšení záměru o
* Pan starosta přednesl návrh Rozpočtové
uzavření dodatku č. 2 ke kupní smlouvě a smlouvě opatření č. 1 2
zřízení předkupního práva.
Hlasováno: 5/0/0

Usnesení č. 2017/2/14

Schvaluje Rozpočtové opaření č. 1 2.

Příloha: Rozpočtové opatření

Hlasováno: 5/0/0
STRANA
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* Pan starosta přednesl návrh na odepsání
pohledávky Městyse Troskotovice ze dne 26. 4.
2007 ve výši 28.000,- Kč.
Usnesení č. 2017/2/15

Zastupitelstvo obce

Schvaluje odepsání pohledávky Městyse
Troskotovice ze dne 26. 4. 2007 ve výši 28.000,Kč za neinvestiční příspěvek Základní škole
Vlasatice.
Příloha: Dohoda o příspěvku

Hlasováno: 5/0/0

- Pan starosta oznámil přítomným nákup
traktoru Zetor 7711 za cenu 248.000,-Kč.
- Pan starosta oznámil zrušení položek
1 351 , 1 355, tyto položky nově nahrazuje položka
1 381 rozpočtové skladby. Je to z důvodu novely
vyhlášky 323/2002 Sb. Tyto změny jsou upraveny v
rozpočtu obce Vlasatice pro 201 7.
- Pan Ševčík podal dotaz, zda lze vybudovat
přechod před školní bytovkou. Na tento dotaz
odpověděl pan Lakatoš a proběhla diskuze.

UPOZORNĚNÍ !!!
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI
POPLATEK ZA POPELNICE A PSY, ABY TAK
UČINILI CO NEJDŘÍVE . TÍMTO KROKEM
PŘEDEJDOU SOUDNÍMU VYMÁHÁNÍ.
P OPELNICE 400,-/OSOBA
OBČANÉ NAD 70 LET 300,-/OSOBA
PES 50,-KČ
M OŽNO HRADIT OSOBNĚ NA OÚ NEBO
PLATBOU PŘES ÚČET. Č ÍSLO ÚČTU
3428651 /01 00 ZA VARIABILNÍ SYMBOL
UVÉST ČÍSLO DOMU .

II. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:10hod.

I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
ZPRÁVA Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
OBCE VLASATICE ZA ROK 201 6

D OTACE OBDRŽENÉ V ROCE 201 6

Obec Vlasatice obdržela v roce 201 6 tyto dotace
Dne 1 3. prosince 201 6, proběhlo dílčí
přezkoumání hospodaření obce Vlasatice za rok od MMR na opravu Wagnerova kříže a Centrálního
201 6. Dílčí přezkum provedli zaměstnanci kříže na hřbitově
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Celý zápis
1 32.1 32,-Kč
najdete v příloze tohoto článku. Výsledek dílčího
přezkoumání je, že nebyly zjištěny chyby a od JMK na Rekonstrukci požární zbrojnice
nedostatky.
350.000,- Kč
Pavel Procházka od JMK na zajištění voleb

1 4.294,- Kč

od ÚP na aktivní politiku zaměstnanosti

359.031 ,- Kč

od Minis.Zemědělství na odbahnění rybníku
1 .853.000,- Kč
(v roce 201 6 bylo čerpáno 781 020,- Kč)
od JMK na dostavbu vodovodu v ulici pod školou
700.000,- Kč
(nyní probíhají administrativní kroky)

OBEC VLASATICE V ROCE 201 6 ZÍSKALA
ROZHODNUTÍ O PŘIDĚLENÍ DOTACÍ VE VÝŠI

3.408.457,- KČ.

ČÍSLO

1/17

Pavel Procházka
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P ORTÁL . CZ
P OHOŘELICKO
UŽ 5 LET INFORMUJE O
AKTUÁLNÍM DĚNÍ V
REGIONU

Pohořelicku. Firmy a personální agentury zde
zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější
nabídku míst ve vašem okolí najdete na

www.pohorelicko.cz/prace

Pořádáte kulturní akci? Využijte směle
kalendáře regionálních akcí. Pozvánku můžete
publikovat v přehledném seznamu událostí
z celého regionu na adrese

www.pohorelicko.cz/kalendarakci/

Nejzajímavější a nejčtenější akce se
automaticky zveřejní na regionální facebookové
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál Pohořelicko.cz podporuje regionální dění a
spolupracuje s řadou institucí v regionu, např.
kulturními centry v Pohořelicích a Pasohlávkách a
SVČ Pohořelice. Píšeme o Pohořelicku pro

Hledáte práci v místě vašeho bydliště?
Chcete si přečíst aktuální zprávy anebo
naplánovat akci na víkend? Na webovém
portálu www.Pohorelicko.cz najdete vše, co o Pohořelicko.
dění v regionu chcete vědět.
Portál Pohořelicko.cz je v provozu od roku
201 2 a postupně se z něj stal největší informační
web v regionu. Denně přináší informace o všem, co
se v regionu děje. Portál není zaměřený na
specifické téma, a proto si na něm každý najde
něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně
aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM NEMOVITOSTÍ

(POZEMKŮ ) NA DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE
ZÁKONA Č. 458/2000 S B .

Na základě § 25odst.4písm.g)zákona č.
458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele
nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden
ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. - ,,Energetický
zákon" a ČSN EN 50341 a ČSN EN 50423 ,,Elektrická venkovní vedení s napětím...", podle níže
uvedeného zápisu z citovaných předpisů.

Věra Sychrová

Pomáháme regionům růst. Podporujeme místní dění,
provozujeme regionální kalendáře kulturních akcí, katalogy
firem nebo nabídky pracovních míst.

U vedení velmi vysokého napětí (11 0 kV) je
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 3 m,
V lesních průsecích jsou vlastníci či
uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit
zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s.,
či jím zmocněným Zhotovitelům, udržování volného
pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně
základů podpěrných bodů nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena
bezpečnost osob, technický stav nebo jeho provoz,
může být prováděna pouze se souhlasem E.ON
Česká republika, s.r.o. a za podmínek pro tuto
práci stanovených.
Oznamujeme tímto, že pokud nebude
vegetace v odpovídajícím stavu dle zákona č.
458/2000 Sb. zaměstnanci společnosti E.ON
Distribuce, a.s., či jím zmocněného Zhotovitele,
vstoupí následně na dotčené nemovitosti
(pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin
vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude
ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem
či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány zaměstnanci
naší společnosti. Za nesplnění zákonných
povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat
popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující
bezpečný a spolehlivý provoz distribučních
zařízení může příslušné vlastníky či uživatele
formou sankcí postihnout Energetický regulační
úřad.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV
je vymezeno vzdáleností 7 m a u napětí nad 35 kV
do 11 0 kV včetně, 1 2 m od krajního vodiče na obě
strany. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při
odstranění a ořezu dřevin musí být prováděny
nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. K
vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost
přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu.
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním 774
270 268 (Hodonínsko, Břeclavsko)
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od 778 764
41 4 (Kyjovsko, Židlochovsko)
vedení 1 m,
Ing. Zdeněk Bauer
U vedení vysokého napětí (22 kV) je
Ekobiomasa, s.r.o.
předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním
Za E.ON Distribuce, a.s. pověřená
ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
organizace na základě plné moci
vedení 2 m,
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INFORMACE
K ZÁPISU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Datum konání: 1 2. 4. 201 7
Zápis k povinné školní docházce
Novela školského zákona doznala změn i v
termínu zápisu k povinné školní docházce. Dříve
se uskutečňoval v období od 1 5. ledna do 1 5.
února. Nyní je přesunut na duben.
Letos tedy proběhne zápis 1 2. dubna 201 7
od 1 4,00 hodin v budově základní školy. K zápisu
se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období 1 .
9. 201 0 až 31 . 8. 2011 a rovněž děti, které již měly
školní docházku odloženou.
Další změnou oproti minulým letům je, že
pokud chce zákonný zástupce dítěte požádat o
odklad povinné školní docházky dítěte, neměl by
odkládat návštěvu pedagogicko–psychologické
poradny. K žádosti o odklad musí být doloženo i
vyjádření odborného (dětského) lékaře, takže k
samotnému zápisu donese zákonný zástupce
mimo jiné zprávu z pedagogicko–psychologické
poradny a vyjádření odborného lékaře. Žádost o
odklad povinné školní docházky obdrží zákonný

ČÍSLO
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zástupce při zápisu ve škole.
K zápisu přinese zákonný zástupce tyto
dokumenty: občanský průkaz, rodný list dítěte,
kartičku pojišťovny dítěte a žadatelé o odklad
povinné školní docházky také doporučení z
pedagogicko-psychologické poradny a doporučení
odborného lékaře.
A jak poznáte, zda je vaše dítě připraveno
ke vstupu na základní školu? Velkým pomocníkem
vám jsou samozřejmě paní učitelky v mateřské
škole. Požádejte je o rozhovor, poraďte se, jak lze
rozvíjet ve vašem dítěti schopnosti potřebné pro
vstup do základní školy. Dalším zdrojem může být
různá literatura, odborné časopisy a v neposlední
řadě internet. Připojujeme jeden z odkazů, kde se
můžete dočíst, co by mělo vaše dítě umět před
vstupem do základní školy.
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desateroprorodice
detipredskolnihoveku

Na všechny předškoláky se těšíme 1 2. dubna.
Mgr. Marcela Mikelová
ředitelka ZŠ a MŠ Vlasatice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 201 7

Hned první sobotu nového roku 201 7 se
opět sešli vlasatičtí TŘI KRÁLOVÉ, aby obešli
vesnici s koledou. Byli jsme rozděleni do tří skupin
– vždy jeden zaregistrovaný dospělý a děti. A
protože nám letos hodně mrzlo, byli jsme rádi, že
se rychle vracíme do vytopených domovů. Chtěla
bych všem vlasatickým občanům poděkovat za
obrovskou dobrosrdečnost, s jakou se každý rok
účastní tříkrálové sbírky a za ochotu přispět
neznámým lidem, kteří jsou v nouzi. Do kasiček
jsme letos nadělili krásných 1 7.1 77,- Kč . Pro ty,
kteří by snad chtěli přispět i během roku, zřídila
Charita ČR i účet nebo můžete poslat dárcovskou
sms na zvl. číslo 87777 ve tvaru sms KOLEDA.
Cena jedné sms je 30,- Kč, na konto tříkrálové
sbírky je 28,50 Kč. Všem lidem dobré vůle krásný
nový rok 201 7.
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Zdeňka Furišová
Tak jsme po roční pauze uspořádali lll.
ročník turnaje ve stolním tenise. Akce se konala
28. ledna ve Vlasaticích na obecním sále. Přihlásit
se mohli všichni občané z Vlasatic a jejich známí.
Turnaje se účastnilo 31 . hráčů různého věku. Za
startovné bylo pro hráče připraveno bohaté
občerstvení za které bych chtěl poděkovat hotelu
Le Café. Během dne hráči odehráli základní
skupiny o nasazení do vyřazovací části
turnaje.Turnaj probíhal od ranních hodin až do
pozdního večera. Všichni si dosyta zahráli a
společně se dobře pobavili. Na prvním místě se
umístil vítěz dvou předešlých ročníků Libor Šulc,
na druhém místě Otta Pitra, třetí místo Marek
Outulný a čtvrté místo Pavel Špaček. Akce se
mimořádně povedla dle ohlasu účastníků turnaje.
Chtěl bych poděkovat panu starostovi za
podporu a pomoc při pořádání turnaje.
Jiří Bém

S OUSEDSKÝ TURNAJ VE FLORBALU

Velmi zajímavý třetí turnaj soutěže
"Sousedská Liga" ročníku 201 6/201 7 mají již za
sebou naši malý florbalisté, kteří navštěvují
florbalový kroužek příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Vlasatice pod vedením pana Filipa Ramšáka.
Hráčům se podařilo vybojovat krásné a těsné
druhé místo. Takové umístění tento mladý tým
získal vůbec poprvé, díky své urputné snaze za
zlepšením florbalových dovedností a skvělému
výkonu na výše zmíněném turnaji. Radost a
nadšení z úspěchu děti dále motivuje v jejich
nasazení a tvrdé práci za dalšími cíli, například
první místo. Podaří se jim to? Přejeme hodně
štěstí.

M YSLIVECKÝ PLES

Rok se s rokem sešel a máme tu opět
tradiční Myslivecký ples, který se konal 21 . ledna
na sále Obecního úřadu.
Členové Mysliveckého spolku se tento rok
opravdu snažili, aby ples vypadal co nejlépe. Byli
jsme proto rádi, že na letošní ples zavítalo 11 6
hostů.Plesovou atmosféru podpořila kapela Trio
Relax, kterou jsme mohli slyšet i na jiných akcích v
naší obci.
Chtěl bych tímto poděkovat členům
Mysliveckého spolku a sponzorům, kteří se podíleli
na přípravě Mysliveckého plesu, a doufám, že
příští ples bude stejně vydařený jako ten letošní.

Trenér - Filip Ramšák

Jiří Homolka
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7. Š KOLNÍ PLES

7.je za námi. Přípravy byly opět veliké. Ve
škole i v tanečním kroužku. Pod vedením Ivety
Mičkové a Lenky Hubáčkové nacvičila Yveta
Jančářová, Anna Marie Dufková, Kateřina
Furišová, Michaela Roučová a Tereza Vašíčková
plesovou variaci „Zbylo nás pět.“
Chřipková epidemie se bohužel podepsala
na počtu bavících se hostů, ale při dobré
dechovce, kterou jako každý rok bravurně zahrál
Dechový orchestr Amatéři z Dobšic, jsme si to
všichni náramně užili. Nechyběl ani Černej Kašel
se svými hity 80. a 90. let minulého století.
Tombola byla bohatá, takže každý měl
možnost vyhrát nějakou drobnost. Touto cestou
bych chtěla poděkovat těm rodičům, kteří
zareagovali na naši prosbu a přispěli malým
darem. Jsou to paní Jarmila Konečná, Silvie
Puttersteinová, Lenka Špačková, Michaela
Procházková, Markéta Vodáková, Hana Řezáčová.
Děkujeme.
Děkuji žákům školy za přípravy v sále
obecního úřadu, především Michalu Hartmanovi,
Aleně Kovaříkové a Pavlu Špačkovi, kteří obětovali
i část svého volného času. Dále děkuji panu
školníku Feichtiengerovi a paní Evě Sedlákové za
vzorně odvedenou práci v bufetu, našim šatnářkám
Daně Fuksové a Tereze Doležalové, paní učitelce
Gašperákové u vstupenek, paní učitelce Dagmar
Flodrové za prodej lístků do tomboly a její
samotný průběh a paní učitelce Lucii Flodrové za
výzdobu sálu.

DĚTSKÝ

Jako každý rok se u nás konal dětský
karneval. Sešla se tu spousta dětí převlečených do
nejrůznějších kostýmů známých i méně známých
pohádkových postav, hrdinů, vojáků a zvířátek.
Určitě bych vyzvedl tvůrčí kreativitu některých
rodičů ,kteří si dali práci při vytvoření kostýmů pro
své děti. Zaslouží si pochvalu. Pro děti byla
připravena spousta soutěží a zábavy, správná
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Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

KARNEVAL

atmosféra byla navozena hudební produkcí, kterou
zajistil Zbyněk Hroudný, za což mu velmi
děkujeme.Všechny děti si odnesli malý dárek a
kapsu plnou sladkých odměn. Nálada zde byla
skvělá a karneval se jako vždy vydařil. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na přípravách i průběhu
karnevalu. Již teď se těším na příští rok.

Tomáš Konečný
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
N OVÝ ROK V ZŠ A MŠ VLASATICE
Vážení čtenáři,
žáci naší školy a děti z MŠ uzavřeli rok 201 6
vánoční besídkou, na kterou pilně trénovali. Podle
ohlasů občanů se zdá, že cvičili opravdu poctivě a
zodpovědně, protože se velmi vydařila. Vánoční
čas ukončili žáci 2 a 3. ročníku, kteří jako Tři
králové chodili ostatním žákům a zaměstnancům
školy vinšovat hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Do nového roku jsme tedy vstoupili všichni dobře
naladěni.
A nový rok zahájili žáci II. stupně ZŠ
návštěvou představení Malý princ v brněnském
loutkovém divadle Radost. Filozofická pohádka pro
děti i dospělé, kterou napsal Antoine de SaintExupéry, v sobě skrývá mnoho poselství. Přátelství
a jeho význam, krása, tolerance, obětavost, dobro
a zlo, odpovědnost za ty, které máme rádi. Je
důležité děti seznamovat s hodnotami, které mají v
životě smysl. A právě ty se objevily v příběhu
zinscenovaném v Brně.Divadlo Radost nás opět
nezklamalo – nápaditá scéna, krásné kostýmy,
hudba a skvělé herecké výkony. Odnesli jsme si
krásný zážitek.
Menší děti ale nebyly o divadlo ochuzeny.
Mateřskou školu navštívilo divadlo Rolničky s
pohádkou Duhové království.
V letošním školním roce se naše MŠ
zúčastnila výuky plavání v bazénu v Hustopečích.
Cílem výuky bylo osvojit si formou zábavných úkolů
a her s vodou základy plavání. Během 1 0
hodinových lekcí se děti naučily vydechnout do
vody, skákat do vody, plavat pod vodou, splývat s
deskou na břiše, splývat bez desky aj.

taky Lukáše Pavláska jsme slyšeli na recitační
soutěži.Do Vlasatic se v pátek 3. 3. 201 7 sjeli žáci
ze ZŠ v Loděnicích, Troskotovicích a Ivani, aby
společně s žáky z naší školy zaujali čtyřčlennou
porotu svým přednesem a zasloužili si potlesk,
uznání a ti nejlepší i odměnu.Soutěžilo se ve 3
kategoriích a porota měla velmi obtížný úkol.
Vybrat nejlepší! A mezi nimi, mezi nejlepšími, byli i
žáci naší školy. Pěkného umístění dosáhli Laura
Malíková (1 . místo), Jakub Boščík a Jakub Bém (3.
místo). Příjemné dopoledne zpestřili žáci
pěveckého sboru.

Od 2. 1 . 201 7 se nám opět díky finančnímu
daru společnosti WOMEN FOR WOMEN o. p. s.
podařilo zajistit pěti našim žákům obědy zdarma.
Celková částka na půl roku činí 1 2 546 Kč pro
všechny žáky.Více informací o tomto projektu se
můžete dočíst na http://www.obedyprodeti.cz/oprojektu.
V říjnu 201 6 vešla v platnost nová Koncepce
školy na léta 201 6 – 2020. Jedním z bodů je
zlepšení komunikace a informovanosti zákonných
zástupců (rodičů) o chodu školy. Rozhodli jsme se
tedy využít moderní komunikace a informace o
dění v naší škole zasílat minimálně jedenkrát za
měsíc formoue-mailu rodičům, kteří o ně projevili
zájem.
A co ještě plánujeme? Připravujeme se na
Ponožkový den, který se pořádá v rámci světového
dne Downova syndromu a proběhne 21 . března
pod heslem: „Na každou nožku jinou ponožku“.
Těšíme se na 31 . března, kdy proběhne další Noc
s Andersenem, chystáme program na oslavu Dne
Země,
zúčastníme se přednášek s tématy Zločin,
Za námi je také 7. školní ples, který se
uskutečnil 11 . února 201 7. Velké poděkování patří kriminalita, drogy, trénujeme na sportovní akce aj.
všem, kteří se na organizaci plesu podíleli.
Děkujeme skvělému Dechovému orchestru Amatéři
Děkujeme za Vaši podporu a přízeň.
z Dobšic a kapele Černej Kašel, děvčatům z
tanečního kroužku za skvělé předtančení,
děkujeme také všem sponzorům a rodičům našich
Alena Králová
žáků, kteří přispěli svými dary do tomboly.
za žáky ZŠ, děti MŠ a zaměstnance
Nejen oblíbeného Žáčka a Kratochvíla,
klasického Erbena a duši hladícího Hrubína, ale
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Vážení rodiče žáků I. stupně,
nabízíme Vašim dětem letní příměstské
tábory, které se uskuteční v letních prázdninách.
První turnus bude probíhat od 1 0. července do 1 4.
července 201 7 a druhý turnus od 1 7. července do
21 . července 201 7.
Příměstské tábory jsou službou pro rodiče
dětí I. stupně základní školy, která jim má
napomoci v jejich uplatnění na trhu práce. Služba
je určena rodičům, kteří splňují vazbu na trh práce:
• jsou zaměstnáni (pracovní smlouva na dobu
určitou či neurčitou, DPČ, DPP),
• jsou evidováni na trhu práce,
• jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace,
• jsou OSVČ,
• případně jsou na mateřské/rodičovské dovolené
za podmínky, že mají uzavřenou a nepřerušenou
pracovní smlouvu, nebo jsou OSVČ a nemají
přerušenu živnost.
Tuto skutečnost musí splňovat oba rodiče
dítěte, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. V
případě rodiče samoživitele dokládá toto pouze
tento rodič.
Vazbu na trh práce dokládá rodič
potvrzením při odevzdání přihlášky na příměstský
tábor. Potvrzení může být vydáno max. dva měsíce
před konáním daného příměstského tábora.
Pobyt je pro Vaše děti zdarma. Hradit si
musíte pouze oběd, který bude ve stejné cenové
relaci jako ve školním roce a bude jej zajišťovat
naše školní jídelna. Přesnídávky, svačiny a pitný
režim dítěte budou ve Vaší režii. Dále je na Vás
uhradit případné jízdné nebo vstupenky (ZOO,

jubilea

Svoje jubilea oslavili:
Leden 2017

koupaliště apod.) podle programu tábora.
Náplní příměstských táborů budou
sportovní, výtvarné a pohybové činnosti spojené s
pobytem v přírodě. Zázemí bude v budově
základní školy. Každý den budeme začínat v 7,00
hodin a končit v 1 7,00 hodin.
Příměstského tábora se nemusejí účastnit
jen žáci naší školy, ale i děti, které budou trávit
prázdniny např. u prarodičů. I rodiče těchto dětí
však musí splňovat podmínky uvedené výše
(vazby na trh práce).
Závaznou přihlášku si budete moci
vyzvednout v ředitelně základní školy.
P řípadné dotazy rádi zodpovíme na e-mailové

adrese: marcela.mikelova@zsvlasatice.cz nebo na
telefonním čísle 51 9 42 52 31 .

Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka

Noví občánci:
v prosinci 2016 jsme přivítali

Rozálii Jílkovou

v únoru 2017 jsme přivítali

Lauru Dubšovou

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

75. narozeniny - pí. Hartmanová Anděla

p. Sapoušek Lubomír
75. narozeniny - pí. Zavadilová Věra

Navždy nás opustili:
v prosinci 2016

Únor 2017

75. narozeniny - pí. Strnadová Bohumila

pí. Kretová Ludmila
pí. Poláčková Josefa
85. narozeniny - pí. Smolková Blažena

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
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Malík Vladimír
v únoru 2017

Furišová Alžběta
Broulíková Marie
v březnu 2017

Valentová Otilie
Novotná Květoslava
Kdo v srdcích žije neumírá...
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POŘÁD

SE NĚCO DĚJE...

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

VVH proběhla dne 1 6.1 .201 7. Po
přednesení hodnotících zpráv za rok 201 6 proběhly
volby obsazení výboru sboru. Nové obsazení
výboru: starosta Tesař Miroslav, místostarosta Jan
Magal, velitel Karel Valenta ml., vedoucí mládeže
Silvie Puttersteinová, a členové Pavlína Konečná,
Petra Blahůšková a Pavel Magal. VVH se dohodla
na plánu práce pro rok 201 7: uspořádat bál, pálení
čarodějnic, hasičskou soutěž a aktivně pracovat s
kolektivem žákovských družstev.

H ASIČSKÝ BÁL

6. Hasičský bál se konal v sobotu 1 8.března.
Letošní bál byl velmi náročný. Změnila se
legislativa a z různých technických důvodů hrozilo,
že se možná i neuskuteční. Nakonec se vše
podařilo a dnes jsme rádi, že jsme to nevzdali a bál
uspořádali. O výbornou atmosféru se opět
postarala kapela „MODUL“ z Těšan. Díky úsilí
členů a obětavosti všech sponzorů se podařilo do
tomboly připravit bezmála 250 cen. Hlavní ceny se
již tradičně losovaly o půlnoci. Letošního bálu se
zúčastnilo 11 9 platících hostů, 1 0 VIP hostů a
pořadatelé.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům a rádi
bychom touto cestou poděkovali všem lidem,
kterým není práce hasičů lhostejná a pomáhají
nám.

STRANA
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N AŠE HASIČATA

Zimní příprava žákovských družstev již
probíhala na nové zbrojnici. Nové prostory se
osvědčily pro nácvik tzv. uzlovacích disciplín a
teoretickou přípravu. Před vánocemi jsme si s
dětmi udělali vánoční posezení. Ozdobili jsme si
stromeček, obdarovali děti dárečky, všichni donesli
na ochutnání trošičku cukroví, starší žáci se
postarali o přípravu nápojů, povídali jsme si a
promítali kreslený film. Pro letošní rok byly
připraveny tři uzlovací soutěže, a to v Bořeticích,
Perné a Starovicích. Soutěž v Bořeticích, která se
měla konat v lednu byla pro obrovskou nemocnost
hlavně pořadatelů zrušena. Náhradní termín byl
stanoven na 25. března. Soutěže ve Starovicích
28. ledna jsme se nezúčastnili pro nemoc našich
dětí a vedoucích. Jedinou uzlovací soutěž naše
děti absolvovaly v Perné a to v jednotlivcích i
družstvech mladších i starších žáků. Soutěžilo se
vyřazovacím způsobem. Ve všech kategoriích naše
děti skončily před finálovými branami na 5-6 místě.
Snad se bude v Bořeticích dařit více.
Všichni se již těšíme, až konečně jaro ukáže
svoji sílu a děti budou moci venku začít trénovat
hlavní disciplíny požárního sportu.

P ÁLENÍ ČARODĚJNIC

V plánu práce na letošní rok jsme si opět
stanovili poslední dubnový den uspořádat „Pálení
čarodějnic“, proto si vás tímto dovolujeme na tuto
akci předběžně pozvat.
JEDNOTKA

SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ZÁSAHY JEDNOTKY 201 7:

- 1 6.3. 201 7 vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár trávy v k.ú. Vlasatice u hřbitova.
Jednalo se o požár travního prostu na ploše cca
60x60m. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +4.
Požár se podařilo lokalizovat (zabránit jeho šíření)
občanům ještě před příjezdem naší jednotky.
Zásahu se zúčastnily jednotky HZS Pohořelice,
HZS Židlochovice, JSDH Jiřice u Miroslavi. Naše
jednotka
prováděla
dohašování
pomocí
jednoduchých hasebních prostředků (lopaty apod.)
a řízení dopravy. Jednotka JSDH Jiřice u Miroslavi
dohašování pomocí vysokotlakého proudu a HZS
Pohořelice dohašování pomocí hasících vaků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za
obětavost a nasazení občanů, kteří se podíleli na
hašení.

Jaro 2017

www.vlasatice.cz

J EDNOTKA - SHRNUTÍ ROKU 201 6

Akce, kterých se zůčastnili členové JSDHo v
roce 201 6
- 23.4.201 6 členové zajišťovali plynulost silničního
provozu během akce Koňské - Hobby závody ve
Vlasaticích.
- 1 4.5.201 členové zajišťovali plynulost silničního
provozu během akce "Žehnání motorkám a
ostatním jednostopým vozidlům".
- 1 0.9.201 6 pomáhali členové zajišťovat řízení
dopravy a zdravotnickou pomoc na akci
"Valtické cyklobraní".
- 30.1 0.201 6 pomáhali členové zajišťovat řízení
dopravy a doprovod průvodu na akci ve
Vlasaticích, "Cesta s lampionem".
- 6.11 .201 6 výcvik jednotky s výškovou technikou a
práce ve výškách
- 21 .a 22.11 .201 6 se strojníci zúčastnili povinného
kurzu strojníků
- 25.11 .201 6 se velitelé zúčastnili povinného kurzu
velitelů

ZÁSAHY JEDNOTKY 201 6:

- 27.2.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK na požár sazí
v komíně rodinného domu ve Vlasaticích č.p. 95.
Jednotka vyjela s DA1 2 v počtu 1 +3.
- 26.4.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK na požár
učebny Základní školy ve Vlasaticích. Jednotka
vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +4. Jednalo se o taktické
cvičení.
- 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. Požáru se
zúčastnilo 1 2 požárních jednotek.
- 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.
- 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 .
- 21 .9.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár posedu ve směru na Branišovice. Jednotka
vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +2.
- 31 .1 2.201 6 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár dřeva a odpadu ve Vlasaticích. Jednotka
vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +3. Jednotka
spolupracovala s jednotkou HZS Pohořelice. Na
rozkaz velitele zásahu prováděla jednotka hašení
složeného palivového dříví a dřevěných briket.
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
www.sdh-vlasatice.webnode.cz

S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

MarS
zdroj - www.policie.cz
V PRÁCI VYDRŽELA DO DRUHÉHO DNE

Opravdu originálním způsobem se rozhodla
opatřit si peníze na dárky padesátiletá žena. V
Pohořelicích se nechala zaměstnat jako obsluha
tamního baru. Druhý den převzala peníze na
výplatu výher z automatů a okamžitě z podniku
zmizela. I když zaučující ženu personál stíhal i na
ulici, unikající kolegyni se chytit nepodařilo. Majitel
podniku tak přišel o patnáct tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 22. prosince 201 6

VYUŽILA NABÍDNUTÉ PŘÍLEŽITOSTI

Nabídnuté příležitosti využila v Pohořelicích
na konci listopadu šestačtyřicetiletá žena. Dorazila
k bankomatu, v němž byla vložena platební karta.
Neváhala tedy a vybrala tisícikorunu. Potom
spokojeně odešla. Kartu v přístroji zapomněl
čtyřiašedesátiletý muž, který si krátce před tím
ověřoval stav svého konta. Pohořeličtí policisté na
ČÍSLO
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základě získaných kamerových záznamů ženu
vypátrali a té nezbylo nic jiného, než se přiznat.
Nyní ji stíhají za neoprávněné opatření, padělání a
pozměnění platebního prostředku.

por. Bohumil Malášek, 2. ledna 201 7
S CÉNÁŘ ÚPLNĚ NEVYŠEL

Způsob jak obelstít pohořelické policisty
vymyslel jedenapadesátiletý muž, který má
vyslovený platný zákaz řízení motorových vozidel.
Luxusní vozidlo Audi, které mají ve svém hledáčku
tamní policisté, z kanceláře ve městě řídila
podnikatelova asistentka. Na okraji Pohořelic pak
za volant usedl muž a pokračoval v jízdě. Jenže v
minulých dnech se akce úplně nepovedla. Policejní
hlídka muže za volantem přistihla a on začal
litovat, že tak dobře vymyšlený scénář zcela
nevyšel. Při vyšetřování případu pak policistům
sdělil i jméno ochotné asistentky. Ta při výslechu
všechno potvrdila. Asi ale netušila, že svým
jednáním muži napomohla ke spáchání trestného
činu. I tak musí nyní stejně jako její šéf počítat s
trestním stíháním.
por. Bohumil Malášek, 4. ledna 201 7
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N ADÝCHAL PŘES DVĚ PROMILE

Potácející se postava, která vyšla pozdě
večer z hospody v Pasohlávkách, musela upoutat
pozornost projíždějící policejní hlídky. Když se muži
podařilo nasednout na neosvětlené kolo, vyrazil po
cyklostezce, přes přechod pro chodce a chodníku k
domovu. Policisté muže zastavili a dechová
zkouška jim jen potvrdila očekávané.
Dvaačtyřicetiletý opilec nadýchal přes dvě promile.
por. Bohumil Malášek, 1 7. ledna 201 7
P ŮL ROKU ZÁSOBOVAL PERVITINEM

Skoro půl roku se věnoval poměrně
intenzivní výrobě pervitinu šestatřicetiletý muž.
Toho před časem zadrželi policisté zásahové
jednotky krátce poté, co se před půlnocí vrátil do
rodinného domku ve Cvrčovicích z výjezdu do
polských lékáren. Tam byl nakupovat léky a
suroviny potřebné k výrobě zakázané látky. Pervitin
vyráběl v příbytku u své přítelkyně ve Cvrčovicích a
na chatě v Ivančicích v rekreační oblasti poblíž
Stříbského Mlýna. Policisté odhadují, že během
posledního půlroku dokázal vyrobit asi čtvrt
kilogramu drogy. Při domovní prohlídce našli
kriminalisté vedle šedesáti balení léků potřebných k
výrobě pervitinu i chemikálie a kompletní varnu.
Muž se nevěnoval jen výrobě zakázané látky, ale
pěstoval i konopí. V domě byl nalezen také skoro
kilogram sušené marihuany. Pachatel zakázanými
látkami zásoboval drogově závislé na Ivančicku a
Pohořelicku. Policisté stíhají muže vazebně. Navíc
také zjišťují jeho zapojení do další trestné činnosti.
Směřuje je k tomu skutečnost, že při domovní
prohlídce byl vedle střelné zbraně zajištěn i
motocykl Triumph, který byl odcizen v Rakousku.
por. Bohumil Malášek, 24. ledna 201 7
S EBRALA NA STOLE ODLOŽENÝ MOBIL

O předvánočním bujarém večírku skupiny
mladých lidí v jednom z pohořelických nočních
podniků se naskytla devětadvacetileté ženě
příležitost, která z ní udělala zloděje. Z dobře se
bavící skupiny na chvíli odešel stejně starý mladík.
To byla chvíle, kdy zlodějka sebrala jeho na stole
odložený mobilní telefon a rychle skupinu opustila.
To byl právě moment, který při vyšetřování sehrál
důležitou roli a navedl pohořelické policisty na
možnou pachatelku. I když ta docela dlouho
zapírala, nakonec přiznala, že telefon v hodnotě
nejméně deset tisíc korun sebrala a policistům ho
vydala. Nyní je stíhaná za krádež.
por. Bohumil Malášek, 28. ledna 201 7
N A SENIORKU SI POČKAL PŘED DOMEM

horkovzdušnou pistoli, elektrické nůžky na plot a
další věci. K tomu sebral i odstavené elektrokolo
Author. Škoda je skoro třicet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 7. února 201 7
P OSÍLAL I BEZCENNÉ FALZIFIKÁTY

Na zajímavou částku si během několika
týdnů na internetu přišel osmnáctiletý mladík. Po
tom, co se mu povedl fingovaný prodej značkových
tenisek a zájemce mu dopředu poslal více než pět
tisíc korun, přeorientoval se na značkové doplňky.
Na internetu nabídl luxusní kabelku za téměř
třináct tisíc korun. Když zájemkyně poslala na jeho
účet požadovanou částku, odeslal jí téměř
bezcenný falzifikát. Stejně tak to udělal i v dalších
třech případech. Mladý podvodník, který tímto
způsobem získal nejméně padesát tisíc korun, si
počínal poněkud naivně. Peníze za nabízené zboží
si totiž nechával posílat na svůj účet. Pro
kriminalisty tedy nebylo zvláštním problémem
porovnat podobné případy a mladíka vypátrat.
Navíc zjišťují, zda nejsou další podobné
internetové podvody jeho dílem. Mladík je nyní
stíhaný za podvod a za porušení práv k ochranné
známce a jiným označením.
por. Bohumil Malášek, 21 . února 201 7
V TREZORU BYLA SBÍRKA MINCÍ

Starožitnosti asi miluje zatím neznámý
pachatel, který se v průběhu dne vloupal do
rodinného domku v Medlově. Do obydlí se dostal
po násilném otevření balkónových dveří v zadní
části domu. V příbytku čtyřiačtyřicetiletého majitele
odcizil dva letité psací stroje, gramofon na kliku,
housle a několik fotoaparátů. Hodily se mu i zlaté
šperky. Zloděj odnesl také malý trezor. Pokud
očekával, že v něm po otevření najde zajímavou
finanční hotovost, asi byl zklamaný. Majitel v něm
měl uloženou sbírku starých mincí. Pokud se mu
dvě stovky mincí podaří prodat, lup si obohatí o
vcelku zajímavou hotovost. Škoda je skoro šedesát
tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 . března 201 7
C IZINEC SE POKUSIL UTÉCT

V úterý dopoledne pátrali policisté na jihu
Moravy ve spolupráci s rakouskými kolegy po
osobním automobilu BMW, který byl odcizen v
Rakousku. Hlídka židlochovických policistů na
hledané vozidlo narazila v obci Ledce. To ve chvíli,
kdy jeho řidič pravděpodobně několik minut před
tím odcizil registrační značky ze zaparkovaného
osobního automobilu Audi. Tyto už měl na
luxusním bavoráku připevněné. Když muž spatřil
policejní hlídku, dal se na útěk. Policisté
čtyřiadvacetiletého muže z bývalého Sovětského
svazu dostihli a za použití donucovacích
prostředků mu přiložili služební pouta. Cizinec
skončil v policejní cele a následně byl předán
rakouským kolegům.

Na čtyřiaosmdesátiletou seniorku si počkal
před jejím modřickým domem zatím neznámý
pachatel. Když se žena vracela z dopoledního
nákupu, nahovořil jí, že jí nese přeplatek za plyn.
Nechal se pozvat do domu, kde najednou
potřeboval rozměnit peníze. Když mu ochotná
seniorka vyhověla, muž jí ještě zaměstnal
por. Bohumil Malášek, 2. března 201 7
vyplněním formuláře. Potom jí ze skrýše sebral
odloženou hotovost, kterou obohatil o další peníze ZÁMEK SNADNO PŘEKONAL
z peněženky. Důchodkyně tak přišla o skoro dvacet
Živnost si klidně může založit zatím
tisíc korun.
neznámý pachatel, který se o víkendu vydal do
por. Bohumil Malášek, 1 3. února 201 7 areálu technologického parku v Pohořelicích. Tam
na dveřích do stavebního kontejneru poničil a
S EBRAL I ELEKTROKOLO
snadno překonal zámek a z příručního skladiště
Pro ruční nářadí a náčiní si přišel do odcizil stavební firmě vedle několika vrtaček a
Pohořelic do kůlny vedle rodinného domku brusek i trafosvářečku a další věci. Škoda je skoro
čtyřiasedmdesátileté majitelky zatím neznámý dvě stě tisíc korun.
pachatel. Na pozemek se dostal po překonání
por. Bohumil Malášek, 6. března 201 7
plotu, do kůlny pak po poničení visacího zámku
dveří. V ní pak odcizil vrtačku, úhlovou brusku,
STRANA
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15 LET HUDEBNÍHO ATELIÉRU

Hudební ateliér Mgr.Pavla Kratochvíla byl
založen v září 2001 . Od samého počátku v něm
vyučovali dva pedagogové, Mgr.Pavel Kratochvíl a
dipl.um. Pavlína Krejčová-Kratochvílová.
Svoji činnost začínal s jednou učebnou na
sokolovně v Pohořelicích a cca 20 žáky.
První dva roky měl pobočku také ve
Vranovicích, která s narůstajícím počtem žáků v
Pohořelicích zanikla.
Postupem času bylo nutné přidat další
učebnu, neboť počet žáků se neustále rozrůstal.
Hned v prvním roce se žáci zúčastnili mezinárodní
soutěže v komorní hře ve Vidnavě, kde komorní
trio v silné konkurenci vyhrálo 1 . místo. Na tento
první úspěch pak navazovaly i další. Je téměř
nemožné všechny úspěchy vyjmenovat, a tak snad
jen pár nejdůležitějších:
1 . místo na mezinárodní soutěži ne Vidnavě 2002
1 . místo na mezinárodní soutěži v Teplicích 201 5
1 . místo v celostátní soutěži v Orlové
201 6
Nespočetné množství 1 .míst v okresních či
krajských soutěžích.

Na vánočním koncertě konaném 1 8.
prosince 201 6 jsme oslavili 1 5. výročí vzniku
Hudebního ateliéru. K tomuto výročí bylo vydáno
CD 1 5 let Hudebního ateliéru Mgr.Pavla
Kratochvíla. Na tomto CD jsou nahrávky výkonů
nejlepších žáků a vítězů mnohých soutěží za dobu
existence ateliéru. Krom sólistů je na CD též 5
autorských písniček Pavla Kratochvíla, které zpívá
dětský sbor RADOST.
Slavnostního křtu CD se ujal starosta
Pohořelic Ing.Josef Svoboda, který nám popřál
mnoho úspěchů do dalších let.

Žáci Hudebního ateliéru za dobu se své
existence absolvovali velké množství koncertů jak v
Pohořelicích, tak i v okolních obcích. Jejich
V polovině února 201 7 se Tereza
profesionální výkony lákají na koncerty stále větší Kratochvílová zúčastnila klavírní soutěže ve
počet posluchačů.
Střelicích, kde v silné konkurenci získala krásné 2.
místo. GRATULUJEME!
V roce 201 2 vznikl dětský pěvecký sbor
RADOST, který ve svém počátku měl 1 5 členů. V
Za Hudební ateliér
současné době se rozrostl na 30 zpěváčků. Od
Mgr.Pavel Kratochvíl
samého počátku zpívá pouze autorské písničky
složené a otextované svým sbormistrem Pavlem
Kratochvílem.

V roce 201 6 uskutečnil Hudební ateliér na
1 6 akcí se svými žáky. Zároveň se žáci zúčastnili
soutěže v komorní hře, kde v získaly dva soubory
1 .místa v okresním kole, 1 . místa v krajském kole a
klarinetové kvarteto zvítězilo a získalo 1 . místo v
celostátním kole.
ČÍSLO
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Sakrální stavby obce Vlasatice

díl druhý

V minulém čísle jsme si stručně představili
všechny stávající, ale také již zaniklé sakrální
stavby v katastru obce Vlasatice. V tomto a dalších
číslech vám budu postupně tyto stavby popisovat
podrobněji.

SVATÉHO ANTONÍNA
KAPLEbyla
postavena roku 1 880 na náklady paní

Agnes Schindler. Tato kaple leží na kraji obce v
rozcestí cest na Branišovice a na Pohořelice. Tato
kaple je památkově chráněná, byla zakreslena již
při Josefínském mapování a to v roce 1 783. V
inventárním seznamu obce z roku 1 830 je uvedeno
„1 zděná mariánská poklona u Hopfengärten
(chmelnic), odhadní hodnota 5zl.“ Zahrady
Hopfengärten byly tehdy ještě oplocené, vrátka
byla přímo proti mariánskému obrazu, oddělená od
něj asi 1 4 metrů širokým dobytčím průhonem,
vedoucím k pastvinám Roßwejde a Mühlhaide.
Kolem roku 1 880 nechala Agnes Schindler na
místě zchátralé poklony postavit zděnou kapli s
obrazem bičování spasitele. Do roku 1 990 ji
rámovaly dva mohutné stromy, jež pak musely být
odstraněny, protože hrozily pádem.

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

kostela. Ve Valticích je autorem sochy sv. Jana
Nepomuckého. V Horních Věstonicích, Vlasaticích
a Bavorech se podílel na sochařské výzdobě
tamních kostelů. Zemřel r. 1 780 jako 83.letý.
Svatý Florián, mučedník ze 4. století je
považován za patrona profesí, které souvisejí s
ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či
pekařů. Socha měla původně po svém obvodu
balustrádu (ozdobné kamenné zábradlí), její
dominantnost byla podtržena třemi schody, které k
ní vedly. Na přední straně soklu je nápis STATVA
HONORI S. FLORIANI DEVOTA PRO SINGVLARI
OPE WOSTICENSIVM EXISTIT v překladu „socha
zasvěcená svatému Floriánovi vznikla jako dík za
jedinečnou pomoc obyvatelům Vlasatic“ Zadní
strana soklu nese prosbu: S FLORIANE
SVFFVNDE AQVAS NEIGNIS TEMPORALIS NEC
ETERNVS NOS EXVRAT „svatý Floriane, vylij
vodu, aby nás nespálil častý ani věčný oheň“
Zvýrazněná písmena označují datum vzniku sochy
a to rok 1 739. V čem spočívala jedinečná pomoc
obyvatelů Vlasatic z předního nápisu již nevíme.
Svatý Florián se ve Vlasaticích těšil vždy
velké úctě. V dochovaných obecních účtech se ve
výlohách každoročně objevovala položka „panu
faráři za mši sv. Floriánovi“ v roce 1 801 tak dostal
30 krejcarů, v roce 1 805 1 zlatý a 30 krejcarů a v
roce 1 822 již 5 zlatých. Také „školmistr“ dostával
toho dne zvláštní odměnu za hru na varhany.
Socha sv. Floriána byla a je majetkem obce,
vyplívá to také z inventáře roku 1 830 „statua S.
Flotiani s 1 železnou lucernou - odhadní cena 20
zlatých“.
Socha Sv. Floriána byla účastna mnoha
dětských her, ale také neštěstí, toto připomíná
zápis v matrice, kdy 1 4. 2. 1 809 byla jedenáctiletá
Josepha Kowarz z Veverské Bítýšky zabita
kamenným zábradlím Svatého Floriána (dívka byla
ve Vlasaticích na návštěvě). Kamenná balustráda,
byla sice po neštěstí opravena a dále využívána
např. při výročních trzích obchodníky pro odložení
svého zboží nebo jako dobrá vyhlídka při
slavnostním procesí nebo svatebního průvodu, ale
do dnes se bohužel nedochovala.
Pavel Procházka

S OCHAstojí
SVATÉHO F LORIÁNA
v parku za kostelem.

Sochu vytvořil
Ignaz Lengelacher narodil se 25. července 1 698 v
Untergeißenberg u Weilheimu v Bavorsku.Od r.
1 71 7 pomáhal Giovanni Giulianimu, Lorenzovi
Mattielimu a Giovanni Stanettimu vyzdobit
sochařskými díly zahrady Belvederu ve Vídni. Po
požáru Mikulovského zámku přijal nabídku knížete
Waltera z Dietrichsteinu r. 1 720 opětovně vytvořit
sochařskou výzdobu tohoto zámku vytvořil
sochařskou výzdobu brněnského paláce
Mitrovských z Nemyšle dále je autorem sochařské
výzdoby kostela sv. Michala v Dolních Věstonicích
nebo se podílel na sochařské výzdobě zámku a
města Moravský Krumlov. Ve Znojmě je autorem
sochařské výzdoby hlavního oltáře tamního farního Foto 1 966
STRANA

16

Jaro 2017

www.vlasatice.cz

REKONSTRUKCE FARY VE VLASATICÍCH

Dva roky vedeme s panem farářem jednání
o možném budoucím využití fary a přilehlých
prostor. Těchto jednání se z vlastní iniciativy
účastní také paní Markéta Vodáková. Tato budova
je ze strategického hlediska na velmi dobrém
místě, bohužel Římskokatolická farnost není
ochotna tuto budovu ani areál prodat nebo převést
na obec. Pro nás zase není možné, kdy plánujeme
budování kanalizace, investovat do nemovitostí,
které nejsou v našem vlastnictví, byť by byla
možnost dlouholetého pronájmu. Nicméně v
minulém měsíci jsme zjišťovali možnost čerpání až
95% dotace na sociální bydlení z IROP. Budova
fary by mohla projít rekonstrukcí a vznikl by z ní
bytový dům pro sociálně potřebné (senioři, sociálně
slabé, lidé do třiceti let apod.). Nyní probíhá
vyčíslení nákladů na projekt a celou stavbu. Poté
budeme dál administrativně pomáhat farnosti k
provedení tohoto ušlechtilého záměru.
Pavel Procházka

Z HISTORIE VLASATIC

1 2.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.

„ poválečných“

S TAVBA UČITELSKÉHO DOMU

MarS

V roce 1 957 bylo započato s výstavbou
učitelského domu ve Vlasaticích. Stavbu prováděla
učňovská škola z Hustopeče, která zde byla
ubytována v mysliveckém domě. Byly zbudovány 4
bytové jednotky v podélném seskupení, z nihž
první je třípokojový, ostatní dvoupokojové. V
nových bytech jsou vodovody a koupelny. Stavba
byla dokončena v r. 1 958. Tím bylo zajištěno
ubytování pro ženaté učitele. Pozemek kolem
domu a nazad byl určen na zahradu učitelům.
Prvními nájemníky v učitelském domě se stali
novomanželé Křižákovi, novomaželé Koubkovi a
rodina učitele Oldřich Krále, který dosavad bydlil v
mateřské škole. Dům dostal popisné číslo 6.

N EOPATRNOST PŘI ZACHÁZENÍ S OHNĚM

Dne 5.října 1 956 vznikl požár v přípravně
krmiv v JZD ve dvoře u Hujíkových. Příčinou snad
bylo odhození hořící zápalky neopatrně na
roztroušenou slámu. Včasným zákrokem byl požár
včas lokalizován a vzniklá škoda nebyla tak velká.
Dne 11 .června 1 959 vyhořela v noci kačárna
u Troskotovického rybníka. Oheň vznikl od kamen,
kterými se kačárna vytápěla. Pro odlehlost od vsi
nebylo možno včas zakročit a celá dřevěná stavba
zhořela do základů. Zároveň uhořelo 2000 malých
kachniček.
Dne 25.1 0.1 959 vznikl požár ve skladišti u
dočasně zřízeného vepřína vedle pekaře
Novotného. Oheň vznikl vznícením dřeva od
pařáku, ve kterém se právě vařily brambory.
Protože se to stalo večer asi po 8.hodině, byl oheň
včas zpozorován a uhašen. Škoda byla jen
nepatrná.
ČÍSLO
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JZD V R.1 959

Během roku vstoupili další členové do
družstva a počet členů při uzávěrce činil 207 členů
a 6 zaměstnanců. Celková výměra půdy činila
1 030,87ha.
Představenstvo JZD:
Pavel Vintrlík, předseda
Vratislav Palášek, agronom
Jan Kříž, účetní
Karel Smolka a Alois Hujík, zootechnici
Výše odměny za pracovní jednotku byla
1 0Kčs, naturálie činily 6Kčs, celkem tedy 1 6Kčs.
Na naturálie připadlo: 1 kg pšenice, 0,5kg žita, 1 kg
ječmene, 1 /8l mléka, 0,5kg kukuřice a 2kg
brambor.
Hektarové výnosy: pšenice
24,- q
žito
21 ,5q
ječmen
29,- q
oves
23,- q
kukuřice
32,4q
brambory 1 86,- q
cukrovka
225,- q
Nesplněny zůstaly plány v dodávce mléka
přibližně o 1 00000litrů, vejce a maso. Vzhledem
nesplněné živočišné výrobě se snížila velmi
odměna na pracovní jednotku. Snížila se však také
proto, že JZD splácelo dluhy za minulé roky. Při
letošní uzávěrce jsou již veškeré výpujčky
splaceny.

S KLIZEŇ VE SNĚHU

Pro velmi opožděné polní práce, hlavně
sklizně řepy a brambor a také proto, že se záhy
přihlásila zima, zůstalo na poli mnoho hektarů
nesklizené kukuřice. Tato se sklidila až v prosinci,
kdy napadlo sněhu a mrzlo již. Při špatné pracovní
morálce sklizeň vázla a tak představenstvo JZD
pohrozilo družstevníkům, nebudou-li pracovat při
sklizni kukuřice, nedostanou naturálie. A také
důsledně tak postupovalo.

VÝSTAVBA JZD

V roce 1 959 vybudovalo JZD novou kovárnu
dokončením rozestavěné jednotky z r.1 948 v
blízkosti hlavní budovy JZD.
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ČSSS V ROCE 1 959

Celková výměra půdy státního statku činila
631 ,96ha, z toho orné 61 7ha. Průměrné výnosy z
1 ha byly:
pšenice
25,25q
žito
25,33q
ječmen
26,53q
oves
22,- q
kukuřice
27,- q
brambory ranné
87,8q
brambory pozdní 11 5,4q
cukrovka
21 7,-q
zelenina
1 04,85q
Stavy dobytka a užitkovost:
Dojnice (průměrný stav roční) 1 26 kusů
Průměrná dojivost na kus a den 6,75 litrů
Průměrná dojivost na kus za rok 2462 litrů
Narozeno telat za rok
81 kusů
Prasnice (průměrný stav roční) 95 kusů
Odstav selat od 1 prasnice za rok 1 4,28 kusů
Mladý hovězí dobytek (prům.r.stav) 1 00 kusů
Vepřový říz (prům.r.stav)
226 kusů
V roce 1 959 bylo průměrně ve stavu 1 2 párů
koní, 5 traktorů kolových a 1 pásový. V rostlinné a
živočišné výrobě pracovalo 1 09 dělníků, technickohospodářských pracovníků bylo 6. Průměrná
měsíční mzda 1 pracovníka za rok činila 1 2
225Kčs, měsíční mzda 1 01 8Kčs.

VÝSTAVBA ČSSS

V roce 1 959 byly provedeny na celém
objektu státního statku vnější opravy. Byla
opravena poškozená omítka i poškozené zdivo,
veškeré budovy zeleně olíčeny. Dále byl zbudován
pojízdný včelín pro 25 včelstev.

VÍTÁNÍ DO ŽIVOTA

První slavnostní uvítání nových občánků do
života se uskutečnilo dne 1 4.června 1 959. První 4
dítky uvítány za přítomnosti předsedy MNV, který
provedl obřad vítání, matrikáře, předsedy sboru pro
občanské záležitosti, výboru žen, pionýrské
organisace a čestných hostí a diváků. Při slavnosti
zpívali pionýři, delegace z VZ darovala maminkám
pěkné soupravičky pro robátka.
Od té doby se všechny novorozeňata vítají
do života. Zápis o každém vítání se provádí do
zvláštní pamětní knihy, která byla k tomuto účelu
zakoupena. Zapisují se do ní nejen rodiče dítěte,
ale i kmotři. Rodiče potom obdrží ještě na památku
tištěné blahopřání.

Ú PRAVA OBŘADNÍ SÍNĚ

V letní době došlo k nové úpravě obřadní
síně, která byla přenesena do větší místnosti,
protože dosavadní síň nestačila pojmout často
všechny hosty při svatebním obřadu i při vítání do
života. Nová síň byla vkusně vymalována,
provedena nová výzdoba čelní stěny z řaseného
sametu, zbudován stupínek, zakoupen nový
skleněný lustr a nové koberce. Také stěny byly
ozdobeny novými obrazy. Zakoupena byla kopie
Manesova obrazu ,, Rodina na Hané" a ,,Kytice
růží".

Ú ZEMNÍ REORGANIZACE

V roce 1 960 dochází k územní reorganizaci
krajů a okresů. Tvoří se větší celky krajů a okresů a
tím se zmenšuje jejich počet. Po zrušení okresu v
Židlochovicích připadají Vlasatice k okresu Břeclav
a jsou na nejzápadnější části nového okresu,
neboť sousední (obec) Troskotovice jsou již okres
znojemský.
STRANA
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Toto řešení po stránce spojení s okresním
městem není zrovna pro Vlasatice šťastné, neboť
cesta autobusem a vlakem s přestupy je poměrně
dlouhá, zvláště cesta nazpět. Obě cesty činní
zhruba 1 00km, zatím co spojení na Brno je nejen
výhodnější, častější, činí jen asi 70km a trvá
mnohem kratší dobu.
Změna hranic okresu se dotkla i matričního
obvodu. Obec Troskotovice přišla pod matriční
obvod v Jiřicích a též Nová Ves přestoupila do
matričního obvodu v Pohořelicích.

VOLBY V ROCE 1 960

Po uplynutí tříletého období se opět konaly
volby v roce 1 960. V přípravném období před
volbami se voliči seznámili s kandidáty na poslance
do MNV, OKV, KNV a NS. Pro volby poslanců do
MNV byly Vlasatice rozděleny na 1 8 volebních
obvodů a volby se konaly v neděli dne 1 2.června
1 960.
Kandidáti na poslance MNV:
Volební obvod č.1
František Brabenec Vlasatice č.377
Volební obvod č.2
Karla Horáková
Vlasatice č.1 78
Volební obvod č.3
Vlasta Špačková Vlasatice č.291
Volební obvod č.4
Marie Koubková Vlasatice č.1 51
Volební obvod č.5
Petr Pavlica
Vlasatice č.1 63
Volební obvod č.6
František Tulis
Vlasatice č.47
Volební obvod č.7
Adolf Špaček
Vlasatice č.250
Volební obvod č.8
Josefa Jirková
Vlasatice č.51
Volební obvod č.9
Josef Práza
Vlasatice č.297
Volební obvod č.1 0
Zdeněk Zavadil
Vlasatice č.6
Volební obvod č.11
Jan Slaný
Vlasatice č.373
Volební obvod č.1 2
Pavel Vintrlík
Vlasatice č.1 48
Volební obvod č.1 3
Alois Musil
Vlasatice č.1 84
Volební obvod č.1 4
Bohuslav Šiška
Vlasatice č.397
Volební obvod č.1 5
Julius Sapoušek Vlasatice č.347
Volební obvod č.1 6
Jaromír Beran
Vlasatice č.348
Volební obvod č.1 7
Vladimír Slezák
Vlasatice č.41 5
Volební obvod č.1 8
Bohuslav Směšný Vlasatice č.1
Kandidát na poslance do ONV:
Josef Brázda, Vlasatice č.297
Kandidát na poslance do KNV:
Ludmila Hložková, Přibice
Kandidát na poslance do NS:
Božena Procházková, Pohořelice
Všichni kandidáti byli zvoleni. Volební účast
byla 99% zapsaných voličů. Při agitaci k volební
účasti se vyjádřil občan Jan Mlýnek z čp.79, že
půjde k volbám, až dostane povolení k zabíjačce.
Jaro 2017
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S LOŽENÍ RADY MNV

Rostlinná výroba překročila plánované
výnosy, kdežto živočišná výroba zaostala pod
Po volbách se vytvořila z nově zvolených plánem.
poslanců rada MNV v tomto složení:
ČSSS V ROCE 1 960
František Tulis, předseda MNV
V roce 1 960 zvýšila se výměra zemědělské
Bohuslav Šiška, tajemník MNV
Pavel Vintrlík, Petr Pavlica, Josef Brázda, Vladimír půdy státního statku o 21 3,45ha proti roku 1 959 a
to tím, že státní statek převzal uvedenou půdu z
Slezák, Julius Sapoušek a Zdeněk Zavadil.
katastru Troskotovice. Osev jednotlivých kultur je
plánován a dáván nadřízenými složkami.
Rozdělení jednotlivých komisí:
Předseda zem.komise
Průměrné výnosy z 1 ha u ČSSS:
Pavel Vintrlík
Předseda finanční a plánovací komise
pšenice
26,7q
Josef Brázda
žito
21 ,9q
Předseda školské a kult.komise
ječmen
27,8q
Petr Pavlica
oves
1 9,2q
Předseda bezp.a trestní komise
kukuřice
35,- q
Julius Sapoušek
cukrovka
457,- q
Předseda zdravotní a soc. komise
brambory
76,- q
Josefa Jirková
Předseda komise pro vnitřní obchod
Průměrný stav dojnic byl 1 71 kusů,
Marie Koubková
prům.denní dojivost 6,66l na den, za rok 2432 litrů.
Předseda soutěžní komise
Prasnice - průměrný stav 1 25 kusů, odtav.selat za
František Tulis
rok od jedné prasnice byl 1 7 selat.
Předseda komise pro výstavbu
Kolísající výnosy jsou zaviněny bonitou
Vladimír Slezák
půdy. Půda je z části zamokřena, z části písčitá a
Předseda komise pro občanské zál.
štěrkovitá, přebíraná půda nebyla hnojena
Bedřich Tichý
chlévskou mrvou šest i více roků.
Předseda výboru žen
Štěpánka Malíková

ZMĚNA VE VEDENÍ ŠKOL

Po patnáctiletém působení ve Vlasaticích
odchází na nové působiště do Rakvic dosavadní
ředitel osmileté střední školy s. Jan Blažek.
Zatímním správcem školy na 1 rok byl jmenován
učitel František Hladík. Současně odchází ředitelka
mateřské školy Vlasta Gráfová do Brna, kde má
vlastní dům. Na její místo byla jmenována Jiřina
Fučíková z Rajhradu.

JZD V ROCE 1 960

Při výroční členské schůzi bylo zvoleno nové
představenstvo JZD ve složení: Josef Brázda,
předseda, Jan Kříž, účetní, Vratislav Palášek,
pokladník, Jan Krchňavý, agronom, František Tulis,
skladník, Pavel Vintrlík a Alois Hujík - zootechnici,
Václav Koubek, mechanizátor.
Celková výměra půdy dosáhla 1 079,87ha.
Počet členů JZD poklesl, ačkoliv se zvětšila plocha.
Odstěhovali se některé početnější rodiny:
Dibďákovi, Kloubovi, Mišunovi a j.
Odměna za pracovní jednotku se oproti
předcházejícím rokům opět zvedla a pracovní
morálka se velmi zlepšila. Výše jednotky byla
1 6Kčs, když se před tím vyplácela záloha 8Kčs,
činil doplatek také 8Kčs. K tomu byly vydávány
naturálie v hodnotě 3,70Kčs. Členové dostali na
každou pracovní jednotku 1 kg pšenice, 0,5kg žita,
0,5kg ječmene, 0,5l mléka.
Průmětné hektarové výnosy u hlavních plodin v
JZD v r.1 960:
pšenice
25,5q
žito
24,6q
ječmen
26,85q
směska
1 9,9q
kukuřice
31 ,5q
cukrovka
373,-q
brambory 1 02,-q
ČÍSLO
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P ŘÍČINY ŠPATNÉHO CHOVU

Stájové prostory pro dobytek jsou zastaralé
a nevyhovují již dnešní pokrokové technice v
živočišné výrobě. Statek nemůže zvýšit stav
dobytka, hlavně hovězího tak, aby odpovídal
poměru k hektarové výměře. Koncem roku 1 959
bylo ve státním statku zřízeno oddělení isolace pro
brucelosu a TBC skotu v rámci státních statků pod
správou v Miroslavi. Stádo prasnic na chov
onemocnělo sípavkou a na základě veterinárního
opatření bylo celé stádo v roce 1 959 a v r.1 960
likvidováno. Byly nakoupeny mladé prasničky na
aukčních trzích a založeno nové stádo.

VÝSTAVBA ČSSS

V roce 1 960 byly v ČSSS Vlasatice
postaveny garáže pro traktory. Potom byly
provedeny generální opravy bytů pro zaměstnance
čp.11 8, 1 30 a 1 66.
Ve státním statku každoročně pracují na
polích dělnice ze Slovenska, převážně mladé a
svobodné, které bydlí ve dvoře. A to nedá spát
mnohým vlasatickým mládencům, kteří si potom
berou za manželky Slovenky. Proti tomu by až
potud nebylo námitek, kdyby v některých
případech, sice ojedinělých, nedocházelo k
nedovoleným návštěvám v opilosti a v době noční,
k případům, které pak řeší trestní komise.

Ú PLNÁ SOCIALIZACE VESNICE
Na podzim v roce 1 960 byla dokončena
úplná socializace naší vesnice. Poslední soukromě
hospodařící rolníci, kteří vesměs neplnili stanovené
dodávky státu a nechtěli vstoupit do JZD, rozhodli
se vstoupit do ČSSS: Jan Mlýnek, Václav Šedivý,
Josef Konečný a Ludvík Halouzka.
...pokračování opět příště.
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ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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