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S LOVO S TAROSTY

Vážení spoluobčané,
srdečně zdravím všechny ve svém úvodním slově
našeho podzimního zpravodaje. Jako vždy vás budu stručně
informovat o novinkách z chodu obecního úřadu a jeho práci.
Jistě jste si všimli, že na našem úřadě máme nového
zaměstnance, kterým je paní Iva Nováková. Paní Nováková
nahradila naši dlouholetou zaměstnankyni paní Lídu
Šnepfenbergovou, která odchází do starobního důchodu. Touto
cestou ji velice děkuji za velký kus práce, který pro obec
vykonala.
Nejdůležitější novinkou posledního kvartálu je získání
dotace na akci „Kanalizace a ČOV“ ve Vlasaticích. Alokovaná
částka dotace činí šedesát tři miliónů korun. V souvislosti s
touto zprávou činíme další nezbytné kroky k zahájení vlastních
prací, které s největší pravděpodobností započnou na jaře
příštího roku. Důležitou zprávou pro všechny občany Vlasatic
je, že naše obec se rozhodla zaplatit všem majitelům
nemovitostí, kteří se rozhodnou připojit ke kanalizaci, ihned po
dokončení stavby, projektovou dokumentaci k domovním
přípojkám a vyřídit všechna povolení s tím spojená. To pro ně
znamená ušetření asi pěti tisíc korun a minimum administrace.
Více informací se dočtete ve zvláštním článku uvnitř
zpravodaje.
Dále se nám podařilo získat dotaci na opravu sochy sv.
Jana Nepomuckého, a to od Ministerstva zemědělství. Výše
dotace je 11 6 886,- Kč a oprava již byla zahájena. Vzhledem k
tomu, že je tato socha památkově chráněná a znalci
nedoporučili její převoz k restaurátorovi, budete moci sledovat
průběh její opravy přímo na místě, kde socha stojí. Dále byla
dokončena oprava sálu, na kterou přispěl dotací Jihomoravský
kraj, a to ve výši 1 95 000,- Kč. Výsledek rekonstrukce budete
moci shlédnout na Babských hodech nebo na Vlasatickém
bleším trhu. Na obě akce vás všechny srdečně zvu.
I o prázdninách se v naší obci konaly různé kulturní a
sportovní akce. Článek o každé z nich najdete uvnitř
zpravodaje a tímto současně děkuji všem, kteří se jakkoli na
těchto akcích podíleli.
Věřím, že i v tomto čísle se dozvíte mnoho nových a
zajímavých informací o naší obci.
Pavel Procházka, starosta obce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
23.8.201 7
Přítomni:
•
Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Karel Valenta
•
Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Omluveni:
Josef Lakatoš
Zasedání bylo zahájeno v 18:02 hod.

Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování
zapisovatele a ověřovatele zápisu

Bod č. 3 schválení rozpočtového opatření č 5.

Pan starosta přednesl rozpočtové opatření č. 5.

Usnesení č. 2017/5/1

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 5
Příloha: rozpočtové opatření č. 5.

Bod č. 3a) schválení rozpočtového opatření č 6.

Pan starosta přednesl rozpočtové opatření č. 6.

Usnesení č. 2017/5/2

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje rozpočtové opatření č. 6.
Příloha: rozpočtové opatření č. 6.

V. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO. Bod č. 3b) schválení rozpočtového opatření č 7.
Pan starosta přednesl rozpočtové opatření č. 7.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval: Libora Šulce, Karla
Hlasováno: 4/0/0
Valentu
Usnesení č. 2017/5/3
Zastupitelstvo obce
Hlasováno: 4/0/0
schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
Konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v Příloha: Rozpočtové opatření č. 7.
kanceláři starosty.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

Bod č. 4 schválení přijetí dotace od Mze – na
akci oprava sochy sv. Jana Nepomuckého ve
Vlasaticích

Pan starosta poinformoval o udělení dotace
od
Ministerstva
zemědělství na opravu sochy sv.
Program V. zasedání Zastupitelstva
Jana
Nepomuckého
ve Vlasaticích.
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatele
zápisu
Hlasováno: 4/0/0
2. Schválení programu
Usnesení č. 2017/5/4
3. Rozpočtové opatření č. 5, 6, 7
Zastupitelstvo obce
4. Schválení přijetí dotace od Ministerstva
Zemědělství- na akci oprava sochy sv. Jana
schvaluje přijetí dotace od
Nepomuckého ve Vlasaticích
Ministerstva
zemědělství – na akci oprava sochy
5. Schválení zapojení obce Vlasatice do minimální sv. Jana Nepomuckého
ve Vlasaticích. Dotace činí
sítě sociálních služeb na rok 201 8 v ORP Pohořelice 11 6.886,- Kč.
6. Schválení odkupu části pozemku p.č. 8257 v
k.ú. Vlasatice o výměře 1 0 m2
7. Schválení uspořádání veřejné zakázky malého Příloha: rozhodnutí o udělení dotace
rozsahu na vypracování projektové dokumentace –
domovních kanalizačních přípojek a schválení členů Bod č. 5 schválení zapojení obce Vlasatice do
hodnotící komise
minimální sítě sociálních služeb na rok 201 8 v
8. Schválení smluv o centralizovaném zadávání ORP
Pohořelice.
služeb dodávky plynu a elektřiny pro obec Vlasatice
a PO ZŠ a MŠ Vlasatice
Pan starosta přednesl návrh minimální sítě
9. Žádosti
sociálních
služeb na rok 201 8.
1 0. Různé, diskuze, závěr

Bod č. 2 schválení programu

Usnesení č. 2017/5/5

Pan starosta přednesl znění programu.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
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Hlasováno: 4/0/0

schvaluje program,takjakbylzveřejněn.

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce

schvaluje zapojení obce Vlasatice do
minimální sítě sociálních služeb na rok 201 8 v
ORP Pohořelice, podíl obce Vlasatice bude činit
45.581 ,- Kč.
Příloha: Návrh minimální sítě sociálních služeb.
Podzim 2017
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Bod č. 6 schválení odkupu části pozemku p.č. Usnesení č. 2017/5/9
Zastupitelstvo obce
8257 v k. ú. Vlasatice o výměře 1 0 m2
schvaluje smlouvu o centralizovaném
Pan starosta přednesl důvody k odkupu

části pozemku p.č. 8257 v k. ú. Vlasatice.
Usnesení č. 2017/5/6

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje odkoupit část pozemku p.č.8257
v k.ú. Vlasatice o výměře 1 0 m2 od vlastníka
pozemku, a to Povodí Moravy, s.p., se sídlem:
Dřevařská 932/11 , Veveří, 60200 Brno, dle
přiloženého GP číslo 680-57/201 7, vypracovaného
Janem Benešem, Nežárecká 276/IV Jindřichův
Hradec.
Příloha: Geometrický plán.

zadávání v souvislosti s podáním centrální
poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených
služeb dodávky elektřiny a plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno prostřednictvím
makléře FIN-servis, a.s. Kladno, mezi městem
Pohořelice a obcí Vlasatice.
b) Pan starosta přednesl záměr nakupovat
elektrickou energii a plyn i pro PO ZŠ a MŠ
Vlasatice.
Usnesení č. 2017/5/10

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce

schvaluje smlouvu o centralizovaném
zadávání v souvislosti s podáním centrální
Bod č. 7 schválení uspořádání veřejné zakázky poptávky po elektřině a plynu v rámci sdružených
malého rozsahu na vypracování projektové služeb dodávky elektřiny a plynu na Českodokumentace – domovních kanalizačních moravské komoditní burze Kladno prostřednictvím
makléře FIN-servis, a.s. Kladno, mezi obcí
přípojek a schválení členů hodnotící komise
Vlasatice a její PO ZŠ a MŠ Vlasatice.
a) Pan starosta přednesl záměr obce uhradit
vypracování projektové dokumentace na akci Příloha: Návrhy smluv
Kanalizace – Vlasatice, domovní přípojky, a to
všem občanům, kteří se písemně přihlásí do 31 .
Bod č. 9 žádosti
1 2.201 7.
a) Pan starosta přednesl žádost manželů
Hlasováno: 4/0/0
Sendlerových na odkup pozemku p.č.st.587 v k.ú.
Usnesení č. 2017/5/7
Vlasatice a oznámil, že záměr o prodeji pozemku
Zastupitelstvo obce
byl řádně vyvěšen.
schvaluje záměr obce Vlasatice k uhrazení
Hlasováno: 4/0/0
ceny za vypracování projektové dokumentace
domovních kanalizačních přípojek včetně všech Usnesení č. 2017/5/11
administračních kroků a to všem občanům, kteří Zastupitelstvo obce
podají písemnou žádost obecnímu úřadu ve
schvaluje manželům Sendlerovým prodej
Vlasaticích do 31 . 1 2. 201 7.
pozemku p.č.st.587 o výměře 7 m2 v k.ú. Vlasatice
b) Pan starosta přednesl návrh na za cenu 379,07,-Kč/m2, celkem cena činí 2 654,uspořádání veřejné zakázky malého rozsahu na Kč. Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
zajištění projektových služeb na akci Kanalizace – smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 60 dní
Vlasatice, domovní přípojky a navrhl členy komise od schválení v ZO.
a její náhradníky.
Hlasováno: 4/0/0

Příloha: Žádost o odkup pozemku, návrh smlouvy

b) Pan starosta přednesl žádost paní
Miroslavy Vajďákové a pana Milana Nováka na
odkup pozemku p.č. 5276/4 v k.ú. Vlasatice a
schvaluje uspořádání veřejné zakázky oznámil, že záměr o prodeji pozemku byl řádně
malého rozsahu na zajištění projektových služeb vyvěšen.
na akci: Kanalizace Vlasatice – domovní
Hlasováno: 4/0/0
kanalizační přípojky.
Usnesení č. 2017/5/12
Zastupitelstvo obce
Dále schvaluje hodnotící komisi ve složení:
- Karel Valenta – zastupitel
schvaluje paní Miroslavě Vajďákové a panu
- Pavel Procházka – starosta obce
Milanu Novákovi prodej pozemku p.č. 5276/4 o
- Ing. Vojtěch Šíp
výměře 684 m2 v k.ú. Vlasatice za cenu dle
Náhradníci:
znaleckého posudku a to 307,72,- Kč/m2 tj. celkem
- Libor Šulc – zastupitel
- Ing.Petr Hubáček, PhD. – místostarosta obce 21 0 480,- Kč. Dále pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy, tato smlouva musí být
uzavřena do 60 dní od schválení v ZO.

Usnesení č. 2017/5/8

Zastupitelstvo obce

Bod č. 8 schválení smluv o centralizovaném
zadávání služeb dodávky plynu a elektřiny pro
obec Vlasatice a PO ZŠ a MŠ Vlasatice

Příloha: Žádost o odkup pozemku, návrh smlouvy

c) Pan starosta přednesl žádost paní
a) Pan starosta přednesl záměr obce Martiny Kocichové na odkup části pozemku parc.č.
nakupovat plyn a elektrickou energii na burze 51 38/1 v k.ú. Vlasatice a oznámil, že záměr o
prodeji pozemku byl řádně vyvěšen.
společně s městem Pohořelice a Hustopeče.
ČÍSLO
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Usnesení č. 2017/5/13

Zastupitelstvo obce
schvaluje paní Martině Kocichové prodej
části pozemku parc.č. 51 38/29 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 34 m2 v k.ú.
Vlasatice, odděleného z pozemku zjednodušené
evidence, parcely původ pozemkový katastr: p.č.
51 38/1 o výměře 1 7564 m2, který je dosud zapsán
mj. na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice,
odděleného na základě Geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 669-58/201 7, vypracovaného Ing. Čestmírem Ryšavým , úředně ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem, Ing.
Čestmírem Ryšavým pod č.j.1 24/201 7, který byl
schválen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne
1 8.4.201 7 pod č.j. PGP-11 92/201 7-703, za cenu
dle znaleckého posudku tj. 63,58,-Kč, celkem 8
520,- Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.
Příloha: Žádost o odkup pozemku, návrh smlouvy, GP

d) Pan starosta přednesl žádost paní
Zdeňky Hrůzové na odkup části pozemku p.č.
51 40/2 v k.ú. Vlasatice a oznámil, že záměr o
prodeji pozemku byl řádně vyvěšen.
Usnesení č. 2017/5/14

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje paní Zdeňce Hrůzové prodej části
pozemku parc.č. 51 40/93 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 74 m2 v k.ú. Vlasatice,
odděleného z pozemku parcely č. 51 40/2 o výměře
94 51 3 m2, který je dosud zapsán na LV č. 1 0001
pro katastrální území Vlasatice, odděleného na
základě Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 344-056/2008 vypracovaného Ing.
Luďkem Drápalem, úředně ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem, Ing. Luďkem
Drápalem pod č.j. 081 /2008, který byl schválen
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne 29.4.2008
pod č.j. 11 70/2008-703, za cenu 65,83,- Kč/m2,
celkem 4 871 ,- Kč
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.

oprávněným zeměměřičským inženýrem, Ing.
Luďkem Drápalem pod č.j. 081 /2008, který byl
schválen Katastrálním úřadem pro Jihomoravský
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne
29.4.2008 pod č.j. 11 70/2008-703 za cenu dle
znaleckého posudku 65,83,- Kč/m2 celkem 9 743,Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.
Příloha: Žádost o odkup pozemku, návrh smlouvy, GP

f) Pan starosta přednesl žádost manželů
Studeníkových na odkup pozemku č.st. 41 3/4 a
části p. č.st. 41 3/1 oba v k.ú. Vlasatice.
Usnesení č. 2017/5/16

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
pozemku parc.č.st. 41 3/4, zastavěná plocha
nádvoří o výměře 3 m2 a části pozemku parc.č.st.
6660 – zastavěná plocha nádvoří o výměře 1 5 m2
v k.ú. Vlasatice, odděleného z pozemku parcely
č.st. 41 3/1 zastavěná plocha nádvoří o výměře 385
m2, který je dosud zapsán na LV č. 1 0001 pro
katastrální území Vlasatice, odděleného na
základě Geometrického plánu pro rozdělení
pozemku č. 677-59/201 7 vypracovaného Pavlem
Daňkem, úředně ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem, Ing. Zbyňkem
Červinkou pod č.j. 236/201 7, který byl schválen
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne 1 2.7.201 7
pod č.j. PGP 231 9/201 7-703.
Příloha: Žádost o odkup pozemku, GP

g) Pan starosta přednesl žádost pana Karla
Urbánka na odkup části pozemku p. č. 51 40/79 v
k.ú. Vlasatice .
Usnesení č. 2017/5/17

Hlasováno: 4/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce o prodeji části
pozemku parc.č. 51 40/11 7 – o výměře 303 m2 v
k.ú. Vlasatice, odděleného z pozemku parcely č.
51 40/79, ostatní plocha o výměře 740 m2, který je
dosud zapsán na LV č. 1 0001 pro katastrální
území Vlasatice, odděleného na základě Geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 5451 25/201 5 vypracovaného Ing. Pavlem Mátlem,
úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským
Příloha: Žádost o odkup pozemku, návrh smlouvy, GP
inženýrem, Ing. Milena Mátlová pod č.j. 86/201 5,
který byl schválen Katastrálním úřadem pro Jihoe) Pan starosta přednesl žádost manželů moravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
Kratochvílových na odkup části pozemku p. č. dne 8.9.201 5 pod č.j. PGP 2231 /201 5-703.
51 40/2 v k.ú. Vlasatice a oznámil, že záměr o
prodeji pozemku byl řádně vyvěšen.
Příloha: Žádost o odkup pozemku
Hlasováno: 4/0/0
h) Pan starosta přednesl žádost pana
Usnesení č. 2017/5/15
Milana Nováka na odkup předzahrádky před
Zastupitelstvo obce
pozemkem p.č.2398/3 v k.ú. Vlasatice.
schvaluje manželům Kratochvílovým prodej
Hlasováno: 0/4/0
části pozemku parc.č. 51 40/92 – ostatní plocha, Usnesení č. 2017/5/18
ostatní komunikace o výměře 1 48 m2 v k.ú. Zastupitelstvo obce
Vlasatice, odděleného z pozemku parcely č.
51 40/2 o výměře 94 51 3 m2, který je dosud zapsán
neschvaluje žádost pana Milana Nováka o
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice, odkoupení předzahrádky před pozemkem p.č.
odděleného na základě Geometrického plánu pro 2398/3 v k.ú. Vlasatice.
rozdělení pozemku č. 344-056/2008 vypracovaného Ing. Luďkem Drápalem, úředně ověřeného Příloha: Žádost o odkup pozemku
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schvaluje žádost paní Martiny Lakatošové
ch) Pan starosta přednesl žádost pana
Milana Nováka a paní Miroslavy Vajďákové na na pronájem obecního bytu č. 5 v obecním domě
odkup předzahrádky před pozemkem p.č.st. 1 00 v č.p. 41 6 ve Vlasaticích.
k.ú. Vlasatice.
Usnesení č. 2017/5/19

Příloha: Žádost o pronájem bytu č. 5, Vlasatice 416

Hlasováno: 0/4/0

Bod č. 1 0 různé, diskuze, závěr

Zastupitelstvo obce

neschvaluje žádost pana Milana Nováka a * Pan starosta poinformoval občany, že podal
paní Miroslavy Vajďákové o odkoupení předza- podnět na VaK Břeclav na úpravu tlaku vody v naší
hrádky před pozemkem p.č.st. 1 00 v k.ú. Vlasatice. obci, dle vyjádření VaK Břeclav bude prověřeno a
navrženo řešení.
Příloha: Žádost o odkup pozemku
* Pan Hamada podal dotaz na prodej stavebních
i) Pan starosta přednesl žádost pana pozemků v obci Vlasatice. K dotazu se vyjádřil pan
Lubomíra Demeka na pronájem obecního bytu č. 3 starosta.
ve Vlasaticích č. p. 41 6.
* Pan Ing. Šíp se dotazoval, zda obec informuje
Hlasováno: 4/0/0 občany, kteří si žádají o prodej pozemku, zda jsou
pozemku zatíženy věcným břemenem či nikoliv. Na
Usnesení č. 2017/5/20
dotaz odpovídal pan starosta.
Zastupitelstvo obce
schvaluje žádost pana Lubomíra Demeka * Pan Ševčík podal dotaz, zda lze snížit rychlost na
na pronájem obecního bytu č. 3 v obecním domě místní komunikaci, která vede kolem dětského
hřiště „Dopraváku“. K dotazu se vyjádřil pan
č.p. 41 6 ve Vlasaticích.
starosta s panem místostarostou.
Příloha: Žádost o pronájem bytu č. 3, Vlasatice 416
* Paní Jakubcová se dotazovala, kam lze vyvážet
j) Pan starosta přednesl žádost paní Martiny suť a zda nelze zajisti obecní kontejner. Opět
Lakatošové na pronájem obecního bytu č. 5 ve odpovídal pan starosta.
Vlasaticích č. p. 41 6.
Usnesení č. 2017/5/21

Hlasováno: 4/0/0

V. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:25 hod.

Zastupitelstvo obce

OZNÁMENÍ OBČANŮM :
d

1 . V SOBOTU 28.1 0.201 7 OD 9 30 DO 1 0 30 HODIN PŘED OÚ PROBĚHNE
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU . D ÁLE CELOU SOBOTU 28.1 0.201 7 A
NEDĚLI 29.1 0.201 7 BUDOU U OÚ PŘISTAVENY KONTEJNERY NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD .
P OKUD BUDETE POTŘEBOVAT POMOCI S NALOŽENÍM NEBO SLOŽENÍM
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU BUDOU ZDE PŘÍTOMNI NAŠI ZAMĚSTNANCI , A
TO V SOBOTU OD 8 00 DO 1 5 00 HODIN , KTEŘÍ VÁM RÁDI POMŮŽOU .
2. U POZORŇUJEME OBČANY NA ZÁKAZ VYVÁŽENÍ JAKÉHOKOLIV ODPADU NA
OBECNÍ POZEMKY A KOMUNIKACE , A TO POD POKUTOU 50 000,- KČ .
ODPAD UKLÁDEJTE DO ODPADNÍCH NÁDOB, NEBO ZDARMA VYVÁŽEJTE (PO
PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU ) DO SBĚRNÉHO DVORA V D RNHOLCI .
ČÍSLO

3/17

STRANA

5

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
D OMOVNÍ PŘÍPOJKY KE KANALIZACI

Projekt výstavby kanalizace a čistírny
odpadních vod v naší obci se za uplynulé období
opět posunul o další významný krok vpřed. Jak již
uvedl starosta obce ve svém úvodním slově, byla
nám schválena finanční dotace na tento projekt. To
znamená, že po provedení výběrového řízení na
zhotovitele vlastní stavby, které proběhne v
průběhu zbytku letošního a na počátku příštího
roku, by již nemělo nic bránit zahájení výstavby
kanalizace, s kterým se počítá v jarních měsících
roku 201 8. V souvislosti s předpokládaným
zahájením stavby se však musí vyřešit další
související věc, kterou je vlastní napojení
nemovitostí na tuto budovanou kanalizaci. Protože
cílem zastupitelstva obce je připojení všech
nemovitostí (nebo alespoň většiny) k plánované
kanalizaci, usneslo se na svém zasedání, uhradit
všem majitelům nemovitostí, kteří se rozhodnou
připojit se v první vlně, náklady na projektovou
dokumentaci domovní přípojky.
Co to prakticky znamená? Všichni, kteří se
do konce letošního roku závazně přihlásí k
připojení ke kanalizaci, budou mít bezplatně
zajištěn projekt domovní přípojky a související
administrativní činnosti k vydání územního
souhlasu. Pro ty majitelé nemovitostí, kteří se
rozhodnout k pozdějšímu připojení ke kanalizaci,
bohužel již tato nabídka platit nebude, což pro ně
znamená nejenom vyšší finanční výdaje, ale i
starosti s hledáním projektanta, možným
nevhodným umístěním vyústění kanalizační stoky
na hranici jejich pozemku, a tak dále.
O praktické realizaci vlastních projektů
domovních přípojek i o formě, jak se přihlásit k této
nabídce budou všichni občané v dostatečném
předstihu informováni jak na webových stránkách
obce, informační schůzi na OÚ, tak zejména
informačním letákem, který jim bude doručen do
schránek.
S BĚR POUŽITÉHO ŠATSTVA PRO
DIECÉZNÍ CHARITU BRNO
V tuto chvíli je již zastupitelstvem obce
schválen vítěz výběrového řízení na realizaci
projektů domovních přípojek (AQUA PROCON,
Ve dnech 1 8. a 1 9. srpna 201 7 proběhla v
s.r.o.), a tak se dá očekávat, že vlastní práce na
projektech začnou v průběhu následujících dvou naší obci na OÚ sbírka použitého šatstva pro
měsíců. Do té doby prosím očekávejte doručení Diecézní charitu Brno. Sbírka byla úspěšná, do
sbírky lidé přinesli asi 40 pytlů oblečení, lůžkovin,
výše uvedených informačních materiálů.
ručníků, atd. A tímto zúčastněným občanům
Petr Hubáček děkujeme, textil bude plně využit a předán
Diecézní charitou lidem, kteří takovou pomoc
potřebují.
Tato sbírka se uskutečnila proto, že
Diecézní charita odstranila z naší obce kontejnery
na použitý textil. Tyto kontejnery byly odvezeny z
důvodu, že byly plněny textilními odřezky a sutí.
Sbírka použitého šatstva pro Diecézní
charitu bude v naší obci probíhat v pravidelných
intervalech.
Zaměstnanci OÚ
STRANA
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Sakrální stavby obce Vlasatice

ˇ
díl ctvrtý

V dnešním díle sakrálních staveb ve
Vlasaticích si povíme o dalších kamenných křížích.
Tyto kříže po staletí stojí na svém místě, a jsou
němými svědky všech událostí, které se v naší obci
dějí. Tyto kříže často vznikaly jako připomínka
nějaké události, které byly většinou spojeny se
smrtí. Výjimkou není ani první z dnes popisovaných
- Wagnerův kříž.

WAGNERŮV KŘÍŽ

Hoffnung ist. Vermehre den Frommen Gottes Gnad
und tilg der Sünder Missetat“ v překladu „ Ó kříži
páně, buď pozdraven tím, jenž je mou nadějí.
Rozhojni zbožnou milost boží a vyhub zlořád
hříšníků“ Ze zadní strany soklu je nápis „ Errichtet
von Thomas und Josefa aus Wostitz Anno 1 850“ v
překladu „ Postaveno Thomasem a Josefou
Susankovými z Vlasatice roku 1 850“ Kříž byl
opraven v roce 1 91 2 za 60 korun Panem Jakubem
Hotovym, který prodal svůj majetek ve Vlasaticích
a odstěhoval se. Dále jej v roce 1 934 nechal
opravit Josef Susanka, Vlasatický šafář (správce
panství). Poslední opravu zajistila obec Vlasatice v
roce 201 5 za 73 500,-Kč. Na tuto opravu se nám
podařilo získat dotaci od Ministerstva místního
rozvoje ve výši 51 450,- Kč.

– stojí na začátku cesty do Malých polí. Dříve se
touto cestou chodilo do Trnového pole.

PŘED
REKONSTRUKCÍ: 201 4

PŘI DOKONČENÍ
REKONSTRUKCE: 201 5

KÖBERLŮV KŘÍŽ
PŘED OPRAVOU 201 6

PO OPRAVĚ 201 6

Nápis na kamenném soklu zní: „Stehe stille
lieber Wandersmann, Schaue Jesu Schmerzen an,
betrachte seinen blutigen Schveiß, dann verrichte
weiter deine Reis Gewidmet zur Ehre Gottes von
Heinrich und Anna Maria Wagner im Jahre 1 927“ v
překladu „Zastav se, milí pocestný, pohleď na
Ježíšovy bolesti, pohleď na jeho krvavý pot, pak
pokračuj ve své cestě. Věnováno ke cti boží
Heinricha a Anny Marie Wagnerových v roce
1 927“. Heinrich Wagner, byl dlouhá léta starostou
Vlasatic. Chtěl nechat tento kříž pokřtít ještě za
svého života, ale vleklá choroba mu v tom
zabránila. Jeho přání tak splnili jeho potomci. Dne
9. října 1 927 za krásného podzimního počasí kříž
posvětil místní farář. Kříž byl vztyčen na místě, kde
se vždy zastavovala prosební procesí, i když tu
ještě žádný kříž nestál. V roce 201 6 obec Vlasatice
nechala tento kříž opravit. Oprava stála 98 978,Kč. Na tuto opravu obec získala dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši sedmdesáti
procent opravy.

- stál u cesty nad hájenkou mezi dvěma stromy
(Jerlín Japonský).
Dnes tam, již majestátně stojí pouze jeden
Jerlín a torzo kříže a jeho podstavce. V roce 1 901
jej nechali postavit manželé Johann a Elizabeth
Köberlovi. Na kamenném soklu byl nápis „ Maria
keinen je vergißt, der sie mit frommem Ave grußt“ v
překladu „ Marie nikdy nezapomene na nikoho, kdo
ji pozdraví zbožným Ave“ dále nad nápisem
„Gelobt sei mit Jesus Christus“ v překladu
„pochválen buď Ježíš Kristus“. V roce 1 922 kříž
nechal opravit majitel sousedního pole pan Jakob
Putner. Doufám, že i na opravu tohoto kříže někdy
v budoucnu dojde.

S USANKŮV KŘÍŽ

- stojí na okraji obce ve směru na Novou Ves
naproti fotbalovému hřišti.
Na štíhlém kvádrovém soklu, který byl v
minulosti obehnán kovaným plotem stojí železný
kříž. Na přední straně soklu je nápis „ O Kreuz des
Hern sei mir gegrüßt durch den, der meine
ČÍSLO
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N OHEJBAL 201 7

I v letošním roce 1 .7.201 7 proběhl XV.
ročník nohejbalového turnaje o pohár starosty obce
Vlasatice. 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 letošním vítězem
turnaje stal tým Skunk Unkovice (J.Feichtinger,
L.Měřinský, T.Charvát), který porazil tým
SHANGHAI (O. Matuška, R. Outulný, L. Outulný).
Třetí místo vybojovali Talpy (L. Kovařík, M. Hrůza,
M. Šiška) proti týmu Boston (P.Špaček, P.Lakatoš,
P.Veselý, R.Rolák).
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 Lence Pekařové
za celodenní péči o náš pitný režim a Pavlovi
Cilečkovi a Václavovi Shornému za výborný kotlík.
Již teď se těšíme na XVI. ročník.
Tomáš Slezák

S VATBA VE VLASATICÍCH

I v letošním roce byly prostory Vlasatického
zámečku svědkem spojení dvou lidí ve svazek
manželský. K tomuto životnímu kroku se rozhodli
po dvacetiletém vztahu slečna Michaela Bémová a
pan Aleš Klucho. Svatba proběhla v rodinném
kruhu ve výjímečné a dojemné náladě v sobotu
dne 8.7.201 7. Příchod nevěsty za hudebního
doprovodu oznámily tři malé družičky. Můj proslov
byl zakončen dlouho očekávaným ANO obou
snoubenců. Jsem moc rád, že jsem mohl být
součástí tohoto svatebního obřadu, jako
oddávající, o to víc že oba snoubence osobně
znám.

Novomanželům přeji šťastnou a veselou
cestu jejich společným životem.

VLASATICKÁ LETNÍ NOC

Začátek prázdnin jsme zahájili akcí Vlasatická letní noc. Program pro děti začal od 1 8
hodin a byl velmi pestrý. Při příchodu na obecní
dvůr byl přichystán skákací hrad, který byl využit
až do samého konce. Byly připravené různé
soutěže, kde výhrou byla vynikající dvojitá točená
zmrzlina. Děti viděly i show s pejsky a třešinkou na
dortu byla dětská diskotéka. K tanci i poslechu hrál
Zbyňa Band. Večer byl velmi vydařený a věřím, že i
příští rok se sejdeme v hojném počtu jako letos. :-)
Velké díky patří pořadatelům!
Sabina Křivánková

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE

Máme za sebou VI. ročník tenisového
turnaje ve čtyřhře, který se odehrál poslední
červencovou sobotu 29.7.201 7.
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 celého dne bylo zajištěno občerstvení a pro
děti k dispozici skákací hrad zdarma. Ozdobou
turnaje bylo večerní vystoupení kapely Máš Čas
Band, které potěšilo spoustu diváků.
Turnaj vyhráli poprvé Tomáš Pekař a Michal
Bíla, kteří po velkém boji porazili dvojici Libor Šulc,
Lukáš Wais. Třetí místo vybojovali Marek Outulný,
Víťa Veselý. A čtvrté neoblíbené místo získali
Pavel Špaček, Josef Lakatoš.
Doufám, že každým rokem bude přibývat
stále více účastníků a zájemců o tenis. Dále bych
rád poděkoval za finanční podporu Václav Shorný,
Pavel Špaček, Libor Šulc a všem sponzorům
turnaje, panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu
za velkou podporu!!!
SPONZOŘI TURNAJE: Hotel Le Café, Starobrno,
Stavebniny
Vlasatice,
Pohostinství
Jindřich
Kašpárek, Cukrárna Miroslava Maliková, Shorny
Transport, Granero Vlasatice s.r.o., MZ sport, TJ
Start Vlasatice, Obecní úřad Vlasatice.

Jiří Bém

Pavel Procházka
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LETNÍ KINO

Poslední srpnovou neděli se u nás ve
Vlasaticích uskutečnilo již skoro tradiční letní kino.
Letos byl na programu film Páni kluci, který je
oblíbený snad u všech věkových kategorií. Pro ty
nejmenší z nás se promítala i sada kreslených
pohádek před začátkem filmu. Pro diváky bylo
připraveno drobné občerstvení. Kvůli bláznivému
počasí během dne byla připravena i varianta kina v
sále, kterou jsme naštěstí ale nemuseli využít, a
tak večerní promítání neztratilo své kouzlo letní
noci. Příští rok se těšíme minimálně na stejnou
účast a další skvělý film od pojízdného kina Biograf
1 6.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Konečně jsme se dočkali a rybníček byl
zdárně dokončený a z části napuštěn, proto jsme
mohli vysadit první obsádku kapra a začít plánovat
první podzimní závody na zrekonstruovaném
rybníčku. V sobotu 2.9.201 7 ráno před šestou
hodinou bylo vše nachystané a připravené na
zahájení závodu. Zahájení se ujal pan starosta
osobně, který po krátkém proslovu sám závody
zahájil. Počasí nám moc nepřálo, ale to u
podzimních závodů občas bývá. Ve dvanáct hodin
byly závody ukončeny a po sečtení výsledků, byli
vyhlášeni vítězové. Celkem se zúčastnilo 55
závodících rybářů. Chytlo se 1 47 ks bodovaných
Lenka Hubáčková kaprů a jeden úhoř v délce 60 cm. Největšího
kapra chytil pan Josef Provázek st., v délce 66 cm.
P RVNÍ MÍSTO A VÝHRU 3 000,- KČ SI ODNESL

J AN P ROCHÁZKA S CELKOVÝM SOUČTEM 611 CM .
M ILOŠ KONEČNÝ S CELKOVÝM SOUČTEM 568 CM .
TŘETÍ MÍSTO A VÝHRU 1 000,- KČ SI ODNESL
J AN N OVOTNÝ S CELKOVÝM SOUČTEM 403 CM .

D RUHÉ MÍSTO A VÝHRU 2 000,- KČ SI ODNESL

Letos jsme poprvé vyzkoušeli, jestli u nás v
obci jsou i mladí rybáři a rybářky a uspořádali jsme
pro ně dětské závody, které se konaly v neděli
3.9.201 7 od 7.hod. Od rána pršelo, takže jsme
nečekali moc hojnou účast, ale některé děti to
vůbec neodradilo a stejně dorazily. Závody
odstartoval náš dlouholetý vedoucí závodů, pan
Uhlíř st. Děti jsme se snažili udržovat v teple a
proto jsme jim každou hodinu rozdávali horký čaj.
Původně měly být závody ukončeny ve 1 2 hod, ale
pro nepřízeň počasí a domluvě, jsme je ukončili o
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
hodinu dříve. Přesto, že podmínky byly doslova
V sobotu 2. září jsme se sešli na farní zahradě, bojové, tak se zúčastnilo celkem 1 4 chytajících
abychom se spolu s dětmi rozloučili s prázdninami. dětí. Ty nachytaly 70 kaprů, z toho největšího
Náš pán farář odsloužil mši, při které dětem popřál chytla Lucie Loubková, měřil 62 cm.
do nového školního roku mnoho úspěchů a
rodičům trpělivost. Potom jsme opékali špekáčky a N A PRVNÍM MÍSTĚ SE UMÍSTIL
hráli hry, které byly sladce odměněny. Na závěr
Š IMON M ATUŠKA S CELKOVÝM POČTEM 242 CM .
děti malovaly obrázky, které si můžete prohlédnout N A DRUHÉM MÍSTĚ SE UMÍSTILA
na chodbě obecního úřadu. Chtěla bych poděkovat
LUCIE LOUBKOVÁ S NEJVĚTŠÍ CHYCENOU RYBOU .
všem, co se na akci podíleli i těm, co přišli a krásně N A TŘETÍM MÍSTĚ SE UMÍSTIL
se bavili. A ti, co zde nebyli, bych ráda pozvala na
Š TĚPÁN M ATOUŠEK S CELKOVÝ POČTEM 224 CM .
další ročník, aby viděli, na čem se na farní zahradě
opékají špekáčky.
První tři místa byla oceněná pohárem a
Zdeňka Furišová drobnými dárky. Ostatní děti si odnesly medaile a
drobné dárky. Myslím, že děti při předávání cen
zapomněly na to, že jsou promoklé a oči jim zářily
štěstím. Všem bych chtěl poděkovat, za účast na
závodech a všem organizátorům za přípravu a
realizaci závodů. Velké díky patří i sponzorům a
paní Boščíkové za sladké občerstvení. Těšíme se
na další a tentokrát už na tradiční jarní rybářské
závody, na které Vás tímto srdečně zve Rybářský
spolek Vlasatice.
Aleš Klucho, předseda rybářského spolku
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
Vážení čtenáři,
nový školní rok 201 7/201 8 odstartoval 4.
září setkáním všech žáků a učitelů před školou. Za
přítomnosti pana starosty jsme přivítali pět
prvňáčků, pro které to byl vůbec první školní den.
Dalších 1 0 měsíců nás čeká spousta práce,
která však bude zpestřena divadelním
představením, přednáškami, exkurzemi a dalšími
akcemi, jež vyvrcholí školou v přírodě.
Všem žákům, rodičům i učitelům přejeme
dostatek sil zvládnout veškeré školní nástrahy
tohoto roku.
Marcela Mikelová
ředitelka ZŠ a MŠ ve Vlasaticích

STRANA
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KAMUDÁL
V KARIÉŘE ?
DĚLEJTE PRVNÍ KROK ZA VYSNĚNÝM CÍLEM

Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být
jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se podařilo
dávný sen proměnit ve skutečnost? Téma profese
se chtě nechtě v našem životě objevuje už od
mateřské školy. Jak ale vybrat tu správnou? Kdy
uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela
vážně? Možná dříve, než si vůbec dokážete
představit. Skvělým pomocníkem může být
kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje
s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi
či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.

VOLBA POVOLÁNÍ

Služby, které pomáhají najít smysl
profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje
Centrum vzdělávání všem (CVV). Je odborníkem v
rámci individuálních i skupinových aktivit a
prezentuje se také na veřejných akcích typu
veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách
v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice
a Znojmo). Lidem v odlehlých částech regionu se
chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás
rostoucí zájem o skupinové programy, například
Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené.
Kariérové poradenství chceme podpořit především
na základních, středních a vyšších odborných
školách,“ popsala současnou strategii vedoucí
centra CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu
v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako
jediný v ČR zajišťuje dostupnost kariérového
poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme
navázáni i na další instituce. Spolupracujeme s HR

jubilea

Svoje jubilea oslavili:

odborníky v oblasti kariéry i se školami.
Poskytujeme maximálně až 1 0 konzultací,
zpravidla ale zájemci využijí v průměru dvě až tři,“
upřesnila Martina Milotová, kariérová poradkyně,
která má na starosti pobočku v Brně a v
Boskovicích.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním
prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV
absolvovali více než 500. „Na pohovor jsem šla s
daleko větším sebevědomím. Cítila jsem se
příjemně a sebejistě a hlavně jsem věděla, že to je
práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila
Martina, absolventka vysoké školy. Služeb CVV
využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění.
Během několika setkání odcházela s jasnou vizí,
co chce v životě skutečně dělat. Zjistěte více
informací o kariérovém poradenství na
www.vzdelavanivsem.cz, nebo se rovnou
objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 1 57 701
Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 1 65 343
Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592

Noví občánci:
v červnu 2017 jsme přivítali

Aleška Outulného

v srpnu 2017 jsme přivítali
Červenec 2017

75. narozeniny - p. Koubek Jan
p. Špaček Bohumil
85. narozeniny - pí. Michalčíková Františka

Tomáška Duchoně
a
Valentýnku Burdovou

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Srpen 2017

70. narozeniny - p. Mazur Zdzislaw Wladyslaw
80. narozeniny - p. Obleser Ondřej
85. narozeniny - pí. Ludínová Marie
Září 2017

75. narozeniny - p. Hrůza Václav

pí. Koubková Květoslava

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
ČÍSLO
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Navždy nás opustili:
v červenci 2017

Putterstein Jan

v srpnu 2017

Krábek Milan
Konečný Vladimír
Kreml Bohumil
Kdo v srdcích žije neumírá...
STRANA 11
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SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VLASATICE

www.sdh-vlasatice.webnode.cz

POŘÁD

SE NĚCO DĚJE...

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

Tradiční soutěž v požárním sportu se konala
v sobotu 9.září v prostoru za požární zbrojnicí.
Mladí hasiči nastoupili od 9:30hod a muži a ženy
od 1 6:00hod. Do dopolední soutěže nastoupilo 7
družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků.
Odpoledního zápolení se zúčastnily 2 družstva žen
a 5 družstev mužů. Soutěž je naší hlavní akcí
podzimu. Přípravy probíhaly již od pátku. Pro
zdárný průběh jsme si zapůjčili od ZŠ aparaturu
pro ozvučení, od obce stoly a lavice a sponzorsky
toalety. Na poslední chvíli jsme museli řešit pro
požární sport zásadní problém. Původně
domluvené terče s elektronickou časomírou z
technických důvodů nedorazily. Naštěstí pomohli
bratři hasiči ze Cvrčovic, kteří nám terče, i když bez
časomíry zapůjčili. Předpověď krásného počasí se
dopoledne sice nepotvrdila, ale postupně se počasí
umoudřilo, a nakonec se ukázalo i sluníčko.
Letošního zápolení se na pozvání zúčastnila i
družstva přátel ze vzdálených Vizovic. V letošním
roce byla slušná účast závodních družstev žáků. V
jarním kole soutěží jich sice startuje více, ale oproti
minulým rokům byl vidět nárůst. Soutěž proběhla
díky nasazení a obětavosti pořadatelů a závodníků
zdárně a bez zranění.

STRANA
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Výsledky soutěže mladších žáků :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIZOVICE A
VELKÉ P AVLOVICE
C VRČOVICE
VIZOVICE B
P OŠTORNÁ B
P OŠTORNÁ A

VLASATICE

Výsledky soutěže starších žáků :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

S TAROVICE A
VLASATICE
ŽABČICE
P OŠTORNÁ
C VRČOVICE
B LUČINA
LADNÁ
P ŘÍTLUKY

Výsledky soutěže žen:

1.
2.

VIZOVICE

VLASATICE

Výsledky soutěže muži:

1.
2.
3.
4.
5.

C VRČOVICE
VLASATICE
S TAROVIČKY
Š AKVICE
Š ITBOŘICE

DĚKUJEME SPONZORŮM, OBCI ZA ZAPŮJČENÍ
VYBAVENÍ A SEKÁNÍ SPORTOVIŠTĚ, ZŠ A VŠEM, KTEŘÍ
NÁM SE SOUTĚŽÍ POMOHLI.

Podzim 2017
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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.

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.
Výsledek starších žáků v naší soutěži pro nás byl
velmi potěšující, hlavně s ohledem na dosažený
čas. Starší žáci byli připraveni již na jarní kolo
soutěží, kde nám ale chybělo pověstné sportovní
štěstíčko, nebo vyhrávala tréma, a tak byl pro nás
výborný výsledek na domácí půdě zadostiučiněním.

Družstvo mladších žáků se v letošním roce
potýká s obměnou poloviny družstva. Po ukončení
činnosti několika starších žáků z důvodu vysokého
věku bylo družstvo starších žáků doplněno z
mladších a do mladších žáků nabrány nové posily.
Tato obměna sebou nese vždy propad ve
výkonnosti družstva, dokud se děti nesehrají. 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

ZÁSAHY JEDNOTKY:

- 31 .7.201 7 vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár větrolamu ve směru na
Troskotovice. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu
1 +3. Jednotka na rozkaz velitele zásahu PS
Pohořelice prováděla hašení pomocí proudu C,
požární asistenci a dohašování ohnisek.

- 11 .8. 201 7 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
spadený strom u hájovny na silnici směrem na
Novou Ves. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +2
a DA1 2 v počtu 1 +1 . Jednotka asistovala jednotce
HZS Pohořelice při odstraňování stromu ze silnice.
- 4.9.201 7 vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár meze na konci obce ve směru
na Troskotovice. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu
1 +5. Po průjezdu koncem obce nebyl požár dle
hlášení viditelný, proto jednotka provedla hledání
požáru až po první větrolam na Troskotovice a poté
se vrátila na začátek obce, kde se setkala s
jednotkou z Pohořelic. Jednalo se o požár
nedohašených ohnisek, které zůstaly po
ohlášeném pálení klestí při čištění koryta potoka
toho dne. Jednotka na rozkaz velitele zásahu PS
Pohořelice asistovala při hašení.

RYBNÍK Š TOURÁK

Rádi bychom touto cestou poděkovali obci
za proběhlou rekonstrukci rybníku. Projekt a
dotace na akci počítali s využitím rybníku jako
vodní zdroj pro doplňování vody při požárech a toto
bylo naplněno vybudováním čerpacího stanoviště v
rohu rybníka od Pohořelic.
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

ČÍSLO
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ
P LOT A ZÁMEK NEBYLY PŘEKÁŽKOU

nákladového prostoru odcizil dvě horská kola.
Čtyřiapadesátiletému majiteli způsobil škodu za
MarS skoro čtyřicet tisíc korun.

zdroj - www.policie.cz

por. Bohumil Malášek, 1 4. července 201 7

VYUŽIL TVRDÉHO SPÁNKU

Nejdříve musel překonat vysoký plot a
potom i visací zámek na dveřích do chaty. Až
potom se v Pohořelicích dostal zatím neznámý
pachatel k věcem, které jej v chatce zajímaly.
Zloděj odcizil horské kolo, rádio, pánské boty a
různé potraviny. Hodilo se mu asi pro další
zlodějskou výpravu i pět energetických nápojů.
Škoda je skoro deset tisíc korun.

Tvrdého spánku dvojice mladých lidí využil
nad ránem v kempu v Pasohlávkách velmi drzý
zloděj. Když oba turisté usnuli, šikovně otevřel zip
jejich stanu a odcizil volně odložený mobilní
telefon. Navíc jim sebral z peněženky menší
finanční hotovost. Škoda je skoro patnáct tisíc
korun.

P ŘIŠEL O STO PADESÁT TISÍC KORUN

Pokažený pobyt v kempu v Pasohlávkách
má především vlastní neopatrností dvojice cizinců.
Ti krátce před půlnocí zalehli ke spánku a svůj stan
nijak nezajistili. Zatím neznámý pachatel tak drze
využil tvrdého spánku mladých lidí a z otevřeného
stanu pohodlně odcizil dva batohy. V nich měli
partneři vedle osobních věcí i mobilní telefony,
platební karty a finanční hotovost. Škoda je
nejméně třicet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 27. června 201 7

Svérázné
představy
o
fungování
partnerského vztahu má čtyřiadvacetiletá žena. V
Pohořelicích žila více než dva roky s
osmačtyřicetiletým mužem. Původně harmonický
vztah dostal trhliny a před časem žena zmizela.
Muži nechala jejich dvouletou dceru a ten záhy
zjistil, že na jeho bankovním účtu nejsou žádné
peníze. Stejně tak zela prázdnotou i příruční
rodinná pokladna. Muž tak přišel o skoro sto
padesát tisíc korun. Při vyšetřování případu
policisté zjistili, že družka doma našla doklady od
mužova účtu. Za jejich pomoci si nechala na
mobilní telefon poškozeného poslat bezpečnostní
kód a všechny peníze vybrala. Žena, kterou
policisté vypátrali v Plzni, je stíhána pro krádež,
porušení tajemství dopravovaných zpráv a
neoprávněný přístup k počítačovému systému a
nosiči informací. Navíc musí počítat se stíhání za
neplacení výživného.
por. Bohumil Malášek, 29. června 201 7

BMW ZPĚT NA JIH M ORAVY

por. Bohumil Malášek, 3. srpna 201 7

VYUŽIL TVRDÉHO SPÁNKU

I MAJITEL POCHYBIL

por. Bohumil Malášek, 8. srpna 201 7

Zajímavý vývoj měla večerní silniční
kontrola osobního automobilu VW ve Cvrčovicích.
Vozidlo řídil osmnáctiletý mladík, který nikdy
nevlastnil řidičský průkaz. Navíc policisté zjistili, že
tento před jízdou požil alkoholické nápoje. Při
dechové zkoušce nadýchal půl promile. V průběhu
kontroly se hlídce svěřil, že je uživatelem drog.
Nebylo tedy divu, že následný test na přítomnost
drog byl rovněž pozitivní. To ale nebylo vše. Řidič
nepředložil doklad o povinném pojištění vozidla.
Majitel auta, který v době kontroly seděl na sedadle
spolujezdce, rovněž pochybil. Nyní se bude
zodpovídat z toho, že řízení vozidla svěřil
nezpůsobilé osobě.

Policisté Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje převzali dnes v Praze vůz
BMW i8 v policejních barvách. Stejný vůz měli
por. Bohumil Malášek, 21 . srpna 201 7
policisté ve výbavě již od začátku května. Po jeho
havárii tak dostávají nový vůz. Ten je stejně jako
původní, zapůjčen za totožných podmínek. Ve M AJITEL PŘIŠEL V PRAVÝ ČAS
V pravou chvíli dorazil v Branišovicích ke
výkonu služby se s ním budou moci motoristé
potkat především na dálnicích a silnicích prvních svému vinnému sklepu jeho pětašedesátiletý
majitel. A jen zíral. Před poničenými vraty bylo
tříd na jihu Moravy.
por. Bohumil Malášek, 28. června 201 7 připraveno nemalé množství lahví vína, kalové
čerpadlo, prodlužovací elektrický kabel, elektrické
sekací kladivo a další věci. Ty si před sklep
připravil zatím neznámý pachatel, který se do
sklepa dostal po poničení zámků dveří. Majiteli tak
způsobil přímou škodu za několik stokorun. Pokud
by připravený lup odnesl, škoda by byla mnohokrát
vyšší.
por. Bohumil Malášek, 24. srpna 201 7

OKRÁDALA SENIORY O CELOŽIVOTNÍ ÚSPORY

P RÁCE SE NEBÁL

Po kuřivu zatoužil v Pohořelicích zatím
neznámý pachatel, který se navíc nebál tvrdě
zapracovat. Zloděj si vytipoval tamní trafiku, do níž
se dostal jednoduše násilným způsobem, když ve
stěně vytvořil nemalý otvor. V provozovně odcizil
cigaretové výrobky za nejméně sto tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 2. července 201 7

D ODÁVKA KOLA NEOCHRÁNILA

Dobré informace asi musel mít zloděj, který
si v Pasohlávkách vytipoval na pozemku poblíž
rekreační chaty odstavenou dodávku Fiat. Zloděj si
násilím otevřel zadní dveře vozidla a z
STRANA
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Jihomoravským kriminalistům společně s
kriminalisty Územního odboru Brno-venkov se
podařilo objasnit sérii případů okradených seniorů
v rámci celé České republiky. Prozatím sedm
skutků má mít na svědomí šestatřicetiletá žena z
Brna, která si od poloviny loňského roku přišla na
téměř tři sta tisíc korun.
Podezřelá si vždy vmyslela nějakou legendu a
vetřela se starším lidem do bytu či rodinného
domu. Tvrdila, že jde zkontrolovat vodoměr nebo,
že je pracovnice pojišťovny a přišla vrátit přeplatek.
Scénář byl pak vždy totožný. Žena vytáhla
bankovky a žádala o rozměnění. Přitom si
vysledovala, odkud senior bere peníze a pak jen
vyčkala na vhodný okamžik a úspory odcizila.
Nejvyšší částku si zlodějka odnesla v Turnově, kde
zazvonila u rodinného domu pětadevadesátiletého
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muže. Za užití výše uvedené lsti se ji podařilo
ukrást finanční hotovost sto sedmdesát pět tisíc
korun.
V Chrudimi obdobným způsobem žena okradla
pětaosmdesátiletou paní o čtyři tisíce korun, což ji
zřejmě bylo málo a odnesla si i zlaté šperky v
hodnotě patnáct tisíc korun.
Dva z případů evidovali policisté právě na Jižní
Moravě.
V
Kuřimi
zlodějka
okradla
třiadevadesátiletou seniorku o šestadvacet tisíc
korun a v obci na Znojemsku pak
sedmaosmdesátiletou ženu o osm tisíc korun.
Na základě přijatých oznámení z různých koutů
republiky a zajištěných stop na místech činu vyšlo
najevo, že se jedná o stejnou pachatelku. Díky
usilovné práci kriminalistů se podařilo podezřelou
ženu zadržet a obvinit z trestných činů krádež a
porušování domovní svobody. Nyní jí za její
jednání může hrozit až na pětiletý pobyt za
mřížemi.
por. Bc. Andrea Cejnková, 24. srpna 201 7

KOČÁRKY NABÍZELA, ALE NEDODÁVALA

Další z internetových podvodů se podařilo
objasnit kriminalistům z Územního odboru Brno
venkov. Jedenadvacetiletá žena nabízela na
inzertním portále k prodeji dětské kočárky. Od
zájemců po telefonické, případně mailové
komunikaci, vylákala buď plnou cenu nebo zálohu
na zboží. Pak s nimi přestala komunikovat a
nabízený kočárek samozřejmě nedodala.
Kriminalistům se podařilo ženě prokázat pět
případů, při nichž získala od poškozených skoro
deset tisíc korun.

číšnického fleku více než čtyřicet tisíc korun.
Jakmile muž procitl, zjistil, že hosté jsou pryč a s
nimi i odcizené peníze. Když mu to pohled na
záznamy z bezpečnostních kamer mu jen potvrdil,
přivolal policisty. Ti případ, v němž hraje stěžejní
roli jim velmi dobře známá dvojice, vyšetřují.
por. Bohumil Malášek, 1 3. září 201 7

ODSTŘELILI OSMNÁCT OBJEKTŮ

Celý týden pracovaly více než dvě desítky
vodních záchranářů, hasičů a policistů na hladině
Pálavských jezer. Jejich úkolem bylo postupně
společně likvidovat stromy pod hladinou jezera,
které působí potíže především v lodní dopravě. Při
nízké hladině způsobené dlouhotrvajícím suchem
totiž poměrně často dochází k poškození
projíždějících lodí a jejich motorů. Navíc mohou
vznikat nebezpečné situace. Střelmistři spolu s
potápěči spotřebovali při dvaatřiceti odstřelech 285
kilogramů průmyslové trhaviny. Podařilo se jim
takto z pod hladiny odstranit osmnáct překážek.
Největší byl strom a obvodu pět a půl metru. Z na
začátku týdne vytipovaných pětapadesáti objektů
se tak podařilo odstranit jen část. O tom, zda se
skupina, která si měla mimo jiné prověřit spolupráci
v náročných podmínkách, na hladinu opět vrátí,
budou jednat představitelé zainteresovaných
složek.
por. Bohumil Malášek, 1 5. září 201 7

por. Bohumil Malášek, 30. srpna 201 7

ZMIZELA HNED ČTYŘI JÍZDNÍ KOLA

Za odpočinkem a zábavou rozhodně
nevyrazil do kempu v Pasohlávkách zatím
neznámý pachatel. Ten v noci před jednou z chatek
odstranil bytelný zámek, kterým byla ke konstrukci
chaty zajištěna dvě jízdní kola, která následně
odcizil. Ve stejnou dobu zmizela z břehu přilehlého
jezera nezajištěná pramice. Ta sice byla později
nalezena, ale bez lodního elektromotoru. Majitelům
tak způsobil škodu za více než dvacet tisíc korun.
O jízdní kola se zajímal v Rosicích pravděpodobně
jiný pachatel. Ten se snadno dostal do
nezamknutého zahradního domku vedle bytového
domu. Z něj odcizil dvě nezajištěná horská kola.
Hodila se mu i odložená vibrační bruska a LUP ZAJÍMAVĚ NAVÝŠIL
vysokotlaký čistič. I v tomto případě je škoda
Zajímavě si navýšil lup zatím neznámý
nejméně dvacet tisíc korun.
pachatel. Tomu se podařilo v Pohořelicích využít
por. Bohumil Malášek, 1 . září 201 7 nepozornosti a neopatrnosti dvaašedesátiletého
muže, kterému odcizil z batohu peněženku s
V KEMPU ZMIZELA DVĚ KOLA
finanční hotovostí, osobními doklady a dvěma
Na konec letní sezóny se vypravil do platebními kartami. Pohotový zloděj pak o několik
Pasohlávek zatím neznámý pachatel, který se desítek minut později dokázal v Brně pomocí
pravděpodobně zaměřuje na krádeže jízdních kol. odcizené platební karty získat dvacetitisícovou
V noci se mu v jednom z kempů podařilo snadno hotovost. Muž tak přišel o skoro třicet tisíc korun.
odcizit v boxu pro karavany odstavené nezajištěné
por. Bohumil Malášek, 1 9. září 201 7
jízdní kolo. Pětačtyřicetiletému cizinci tak způsobil
škodu za skoro čtyřicet tisíc korun. Stejně P NEUMATIKY POHODLNĚ ODVEZL
jednoduchou roli měl asi stejný pachatel v jiné části
Problém s odvozem lupu rozhodně neměl
kempu. Tam odcizil horské kolo v hodnotě čtyřicet zloděj, který se dostal po odstranění mříže a
tisíc korun. To si pětatřicetiletý majitel na noc násilném otevření okna do skladových prostor
odstavil vedle chatky a nijak nezajistil.
pohořelické firmy. Tam se po poničení zámku dveří
por. Bohumil Malášek, 7. srpna 201 7 dostal do kanceláře, kde našel klíče od v areálu
zaparkovaného osobního automobilu. Do něj pak
VYUŽILI SPÁNKU BARMANA
naložil dvě sady pneumatik s hliníkovými disky a
Nabídnuté příležitosti dokonale využil a v odjel. Firmě tak způsobil škodu za nejméně sto
Pohořelicích pětadvacetiletý muž a jeho stejně tisíc korun.
stará parťačka. Nad ránem se oba bavili v tamním
por. Bohumil Malášek, 27. září 201 7
baru s hernou. Když osmadvacetiletý barman
únavou na chvíli usnul, oba hosté využili příležitosti
a číšníkovi odcizili z odložené vlastní peněženky a
ČÍSLO
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Z HISTORIE VLASATIC
PŘEPIS

1 4.díl

KRONIKY Z „ POVÁLEČNÝCH “ LET

Měl jsem možnost oskenovat kroniku Vlasatic z
let a nyní ji převádím do elektronické
podoby, aby se do ní mohl podívat kdokoliv bez toho,
aby musel do Státního okresního archivu v Mikulově.

„ poválečných“

P RVNÍ TELEVIZOR

MarS

Dne 26.11 .1 958 se objevil první televizor ve
Vlasaticích. Jako první majitel si jej zakoupil Jan
Schwanzer. Jeho příkladu následovali pak další
občané: J. Buriánek, Mir. Čožík, Matěj Pavlata,
František Vlach a jiní.
Pro zimní bohatou sportovní
činnost a to uspořádání
mistrovství světa v hokeji v
Československu r.1 959, které
měla
vysílat
televize,
zakoupilo představenstvo JZD
na přání mladých členů televizor, který dočasně
umístilo ve velké místnosti na radnici a tak
umožnilo shlédnout významné sportovní utkání.

ZRUŠENÍ STS

V roce 1 960 byla zrušena STS a její
zaměstnanci přestoupili buď do místního JZD nebo
do JZD v okolních obcích. Také stroje byly
rozděleny zemědělským závodům, které nyní
potřebují stále ve větší míře kvalifikované opraváře,
neboť se stále zvětšuje strojní vybavení a
mechanizační prostředky těchto závodů. JZD
Vlasatice získalo též některé stroje ze zrušené
STS.

S ČÍTÁNÍ LIDU

Sčítání lidu, které bylo prováděno v celé
republice ke dni 1 . března 1 961 , mělo současně za
úkol zjistit i stav obytných domů a velikost
obývaných bytů a jejich moderní zařízení s
elektrickými spotřebiči. Pro obec Vlasatice byla
zjištěna následující data: Počet obyvatel Vlasatic
971 osob. Trvalý pobyt vykazuje 491 mužů a 472
žen, celkem 963 občanů, z nichž bylo dočasně
nepřítomno 77. Dočasný pobyt z důvodu
zaměstnání ohlášen u 39 osob, z jiného důvodu 6
osob. V obci bylo zjištěno 1 94 rodinných domků, 1 8
zemědělských usedlostí, 3 bytové domy, 5
neobývaných budov, 7 neosídlených. Počet bytů
trvale obydlených je 237, neobydlených 6.
Obytných místností s podlahovou plochou nejméně
8m2 je 41 8, celková výměra obývané plochy je
7862,8m2.
Sčítání prováděli sčítací komisaři navržení
MNV a to s. Bedřich Tichý a s. Bohuslav Šiška.

Učitelský sbor pomáhal ZDŠ při vyplňování
tiskopisů pro sčítání.

KULTURNÍ AKCE ZA POSLEDNÍCH 5 LET

V roce 1 958 hostovalo ve Vlasaticích asi v
polovině měsíce ledna Vesnické divadlo z Prahy.
Jeho členové sehráli odpoledne pro děti
maňáskovou hru ,,Guliver v Maňáskově" a večer
pro dospělé hru ,,Vassa Železnovová". Místní
ochotníci pod vedením s. Krábka předvedli
začátkem dubna hru ,,Divá Bára". Osvětová
beseda Vlasatice nacvičila ke dnům květnových
oslav hru ,,Naši furianti", kterou předvedla i v
Troskotovicích. 22.5.1 958 přijeli do Vlasatic
studenti z JSŠ z Brna - Tábora a sehráli odpoledne
i večer Drdovy ,,Hrátky s čertem".
R.1 959 hostovalo ve Vlasaticích dvakrát
Divadlo bratří Mrštíků a sehrálo divadelní veselohry
,,Adam a Eva" a ,,Růžové dopisy". Místní ochotníci
nacvičovali hru ,,Selská láska", ale bezvýsledně,
protože se nepodařilo obsadit všechny mužské
role. V polovině května sehráli žáci ZDŠ pohádku
,,Jak Jaromil ke štěstí přišel". Koncem května
hostovali u nás členové OB Žabčice se hrou
,,Slavík". 1 6.6.1 959 se konala oslava MDD.
Hlavním číslem programu byly ukázky
spartakiádních cvičení. Pro nepříznivé počasí
nebylo možno cvičit na hřišti u školy a oslava se
konala na sýpce JZD.
Rok 1 960 byl poměrně chudší na kulturní
akce. V květnu 1 960 sehráli žáci ZDŠ pohádku
,,Jak květinky přezimovaly" a v listopadu opět
pohádku ,,Princezna Pampeliška".
V únoru 1 961 hostovalo ve Vlasaticích opět
Divadlo bratří Mrštíků hrou ,,Kašpar, Melichar,
Baltazar" a o něco později OB Pohořelice hrou
J.Langera ,,Velbloud uchem jehly". V červnu
sehráli žáci ZDŠ a svazáci pod vedením s. učitelky
Havlové hru ,,Medová pohádka".
V roce 1 962 sehráli místní ochotníci OB
Vlasatice koncem měsíce března divadelní hru o
Kmochovi se zpěvy ,,Muziky, muziky". 1 8.května
vystoupili opět žáci s pohádkou ,,Jendův výlet na
měsíc". V tomto roce se též uskutečnilo několik
zájezdů do brněnských divadel.
V roce 1 963 se prováděly úpravy v budově
radnice a nebylo proto možno žádné kulturní akce
uskutečniti. Velmi časté byly zájezdy do divadla v
Brně.

N EŠŤASTNÝ 27. BŘEZEN 1 962

Při provádění postřiku ovocných stromů na
zahradě u Janatkových přišel o život občan z
Pohořelice František Procházka, traktorista STS
Hustopeče. Nešťastnou náhodou byl zachycen
motorem pro postřik a před zraky své ženy, která
mu v práci pomáhala, bylo mu vyrváno svalstvo
nohou až k dutině břišní tak, že zemřel dříve, než
přijela lékařská pomoc. Současně v onu uvedenou
chvíli houkala na poplach siréna na škole, protože
se u občana Ladislava Horáka vznítilo maso v
udírně a jen díky rychlému zásahu požárníků se
zabránilo ohni.

C HŘIPKOVÁ EPIDEMIE
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Začátkem měsíce února se rozšířila v
našem kraji a vůbec v celé republice chřipková
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epidemie. Tato chřipka se vyznačovala zvláštními a
odlišnými znaky od běžné chřipky: dlouhotrvajícím
bolením hlavy a poměrně dlouhým trváním.
Zajímavé bylo, že jí byli postiženi více muži než
ženy, u mladých lidí byl průběh nemoci normální,
starší lidé si naříkali po nemoci na špatné dýchání.
Zemřelo na ni ve Vlasaticích několik starších
občanů: Karel Kříž, Vojtěch Vrbka, Stanislav
Heszek, Antonín Uhlíř. Postižení byli to lidé
většinou se srdeční vadou.

N EBÝVALÝ VÝSKYT POLNÍCH HRABOŠŮ

V letní a podzimní době r.1 961 se
rozmnožilo za příznivých podmínek nebývalé
množství polního hraboše, který se stal velikým
škůdcem na podzimních polních kulturách a
nejvíce na jetelovinách. Ozimy a jeteloviny musely
být na jaře 1 962 ve velkých plochách zaorány.
Zimní období s dešti přivodilo konec nadměrnému
množství škůdců.

ROZMARY POČASÍ

Velmi nepravidelné počasí v jarní době
způsobilo značné opožďování polních prací. O
velikonocích t.j. okolo 22.dubna 1 962 byla u nás
naměřena pro tuto dobu neobvyklá teplota přes
30°C po několik dní. Po příliš horkých dnech se
opět ochladilo a udržovala se zase příliš nízká
teplota. Časté deště rozbahnily cesty po celé vsi a
chůze byla velmi nesnadná, neboť chodci tonuli v
blátě, proto rada MNV dala vozit štěrk skoro po
celé obci a občané si brigádnicky upravovali
chodníky.
V neděli 1 0.května 1 962 přišla znenadání
bouře, uhodilo do elektrické sítě a několika
občanům, z nichž jmenuji Ladislava Vašíčka a
Václava Skaláka, byl poškozen televizor nebo
rádio. Skoro celý květen i červen byly měsíce velmi
chladné. Plodiny se opožďovaly ve vzrůstu a řepa
cukrovka se začala jednotit v JZD teprve
26.května.

Ú PRAVA SILNICE

ZMĚNA VE VEDENÍ FARY

V měsíci dubnu t.j. přesně o velikonocích
odchází z Vlasatic řím.katol.farář František Vlach
na nové působiště do Ostrovačic u Brna. Na jeho
místo nastupuje zde farář Antonín Kabátek, který
před tím působil v Hodonicích u Znojma.

Č INNOST S VAZARMU

V r.1 961 se oživila činnost ve Svazarmu ve
Vlasaticích. Velký zájem o jeho činnost se projevila
především provedením školení řidičů motorových
vozidel pro všechny kategorie. Školení se
provádělo vždy dvakrát týdně v budově školy ve
večerních hodinách a trvalo od počátku měsíce
prosince 1 961 do konce března 1 962, kdy byly
prováděny závěrečné pohovory a zkoušky jízd.
Počet přihlášených do kurzu byl více jak 50 osob, z
toho počtu též mnoho žen. Do kurzu dojížděli
zájemci z Nové Vsi i z Branišovic.

KSČ VE VLASATICÍCH

Stranická organizace KSČ má počet členů
asi kol 60, registrovaných asi kol jednoho sta. Pro
zlepšení práce ve straně a za zvýšení
odpovědnosti za zemědělskou výrobu v Jednotném
Zemědělském Družstvu byla převedena Vesnická
organizace KSČ na závodní organizaci KSČ, při
JZD Vlasatice. Život KSČ je řízen stranickým
výborem, ve kterém se od r.1 957 střídali ve funkci
předsedy tito soudruzi: Alois Musil, Josef Práza,
Julius Sapoušek, Jan Petták.

M YSLIVECKÁ SPOLEČNOST

V roce 1 956 převzala Myslivecká společnost
domek pod radnicí a upravila jej pro své používání
jako klubové místnosti. Brigádnicky byly provedeny
hrubé opravy uvnitř domku. V roce 1 962
provedena nově fasáda domku z ulice a oprava zdí
u přilehlého dvorku. Úprava si vyžádala náklad asi
1 6000Kčs celkem. Od r.1 958 se jeví při honech
pokles u odstřelu koroptví. V r.1 961 se prováděl
odchyt bažantů, kterých se chytilo celkem 21 2
kusů.
Od začátku r.1 963 se rozdělila Myslivecká
společnost podle zemědělských závodů na JZD a
ČSSS. Nynější název je Myslivecké sdružení
Vlasatice 1 a 2 s názvy Hubertus a Rozvoj.

V době od počátku března do poloviny
května byla upravována silnice z Nové Vsi do
Vlasatic a přes obec až k rozcestí k Branišovicím.
Vozovku nejdříve zaměstnanci správy silnic rozorali
pluhem, potom zahrnuli navezeným štěrkem. Po
uválcování vozovky byl povrch zaléván asfaltem. O BNOVENÍ ČINNOSTI ODDÍLU KOPANÉ
Úprava dalšího úseku silnice od zastávky autobusu
u Puttersteinových až do Troskotovic a dále do Jiřic
V letní době r.1 962 obnovil znovu svou
byla prováděna správou silnic za Znojma až v roce činnost oddíl kopané TJ Družstevník Vlasatice.
1 963.
Přihlásil se do mistrovské soutěže v rámci okresu
Břeclav a byl zařazen do IV.třídy západní části
OPRAVA KOVOMATU
okresu. Bohužel výsledky na hřišti dokazují, že
oddíl nemá dosud správnou metodu tréninku a
V červnu 1 962 prováděla Jednota opravu potřebuje také větší osobní ukázněnost
prodejny kovomatu ve Vlasaticích, která nese jednotlivých fotbalistů. Někteří hráči se nedostaví
název ,,Potřeby pro domácnost". Prodejna byla před zápasem na hřiště a poškodí tak celé
přeměněna v samoobsluhu a její novou vedoucí se mužstvo. V podzimní soutěži zůstal oddíl na
stala s. Emilie Malá.
posledním místě v tabulce a nezískal ani jeden
bod, ačkoli měl
mnohdy vítězství
na dosah ruky.

ILUSTRAČNÍ FOTO
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Š KOLNÍ KUCHYNĚ MŠ

Od 1 .října 1 962 byla dána do provozu školní
kuchyně v mateřské škole, na kterou se již dlouho
čekalo. Přípravné práce pro její otevření byly již
zahájeny již v r.1 961 , kdy byly brigádnicky
upravovány místnosti v suterénu mateřské školy. Z
bývalé prádelny bylo probouráno ještě jedno oknoa
zde zřízena kuchyně. V přilehlé místnosti, která
dosud sloužila jako skladiště, byla upravena
jídelna. Vybavení do jídelny se částečně zakoupilo
z prostředků MNV. Stravování se uskutečnilo, až
byla získána kuchařka s. Marie Strnadová.
Kapacita provozu je asi 60 obědů denně.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA V JZD

Plánovaná dodávka mléka 502202l,
skutečně splněna 400338l, plán vajec 31 0200ks,
splněno 1 74500kusů. Plán dodávky hov.masa
98300kg, splněno 73860kg, plán dodávky
vepřového masa 1 20585kg, splněno 9411 8kg.

skot krávy prasata prasnice
stav k 1 .1 .1 962
726 243
1111 1 35
přírůstek během r. 1 96
1 675
nákup
1 51
1
9
převod do stavu plem.
67
36
přírůstek celkem
347
68 1 684 36
úbytek - dod.státu
282 11 7 11 56 1 5
N OVÁ AUTOBUSOVÁ LINKA VLASATICE - H USTOPEČE
prodej členům
327
uhynutí
39
69
Dne 25.října 1 962 byl zahájen provoz na stav k 31 .1 2.1 962 752 1 94 1 236 1 34

nově zřízené autobusové lince Vlasatice Drůbež ve společném chovu 1 .1 .1 962
Pohořelice - Hustopeče. Nutnost zřízení této linky ji
vyžadoval určitý počet dělníků STS Hustopeče, 5655ks, 31 .1 2.1 962 0kusů, koně na začátku 37, na
kteří tam denně musí dojíždět za prací. Autobuse konci 30.
ČSAD má stanoviště ve Vlasaticích a řidičem je s.
Milan Krábek. Nové zřízení autobusové linky využili
ihned žáci učňovské školy stavební, kteří dojížděli
z Hustopeče na stavbu nového kravína JZD ve
Vlasaticích a později na stavby u státního statku.

JZD V ROCE 1 962

V roce 1 962 hospodařilo JZD na výměře
1 069,46ha zemědělské půdy, z toho 1 041 ,1 6ha
orné. Počet všech členů byl 1 89 a celkem
sdruženo 1 06 zemědělských závodů. počet
záhumenkářů 1 02, z toho ve společném
obdělávání 69, výměra záhumenků činila 40,39ha
H OSPODAŘENÍ JZD
orné půdy.
P RACOVNÍCI JZD
V letošním roce nedotovalo JZD PZF, ale
Koncem r.1 962 uvádí statistika pracovníků JZD: použilo PJ 23.51 9Kčs, NF-1 3%, SF-3,55%, KF-1 %.
Plánovaná jednotka byla 1 8Kčs a vyplácena též
mužů žen celkem
1 8Kčs, k tomu v naturáliích ještě 2,28Kčs.
79
88
1 67
z toho ve stáří do 25 let
11
14
25
Jarní práce na polích vzhledem k
z toho ve stáří 26 - 45 let
24
33
57
nepříznivému počasí zahájeny značně opožděně a
z toho ve stáří 46 - 60 let
41
39
80
také nízká teplota nepřála v jarních měsících
z toho ve stáří nad 60 let
3
2
5
vzrůstu plodin. Byla proto velká obava, že bude ve
v rostlinné výrobě pracuje 42
54
96
všech plodinách neúroda, nedostatek krmiva a
v živočišné výrobě
11
33
44
podobně, zvláště když jeteloviny a ozimy byly
v přidružené výrobě
8
0
8
zaorány. Přesto se rostlinná výroba vyrovnala se
ve stavebnictví
6
0
6
všemi úkoly a v některých plodinách naopak
ve správě a v řízení JZD
12
1
13
překročila plánované výnosy. Zejména se vydařil
ječmen, pozdní brambory, cibule a cukrovka.
VÝNOSY PLODIN V JZD
Výnos brambor byl vskutku ojedinělý, protože
plodina
plocha hekt. celkově dodáno
celkově v celém kraji byla neúroda brambor vlivem
osevu výnos skl. státu
sucha. Urodily se na polích za Křížovým rybníkem,
kde měly přece jen dostatek spodní vláhy. Také
pšenice ozimá 1 25ha 30,56q 3820q
1 832,1 2q
plán cibule byl překročen. Poněvadž se však
pšenice jarní 64,5 30,21 1 940
951 ,60
prodávalo mnoho cibule přímo spotřebitelům za
žito
15
1 7,66
265
0,56
vyšší cenu a nikoli na státní nákup, muselo JZD
ječmen jarní 21 5
35,62 7660
3373,34
zaplatit na dani asi 60.000Kčs a nedosáhlo tak
oves
21
33,80
71 0
-finančního prospěchu. Živočišná výroba zůstala
kukuřice
40
20,40
81 6
-pod plánem a nesplnila tržbu a tak se mohla
hrách na zrno 1 2
21 ,66
260
1 67,25
konečná bilance vyrovnat jen tak tak.
bob koňský
5
1 4,70
-Stavby JZD
hořčice
21
-90,5
70,20
cukrovka
90 302,79 27251 ,2 27251 ,20
JZD Vlasatice dostavělo v roce 1 962 přední
tabák
5
8,63
43,1 5
43,1 5
část budovy dílen a zastřešilo je, aby zde mohly
brambory ranné 1 0 96,91 969,11 867,82
býti prováděny opravy větších strojů, traktorů a
brambory ostatní 40 1 90,83 7633,20 1 705,kombajnů. V podzimní době se započalo se
mrkev
3,5 nesklizena pro zamrznutí
stavbou nového kravína při silnici k Nové Vsi.
cibule
8,6 1 33,45 11 47,70 11 32,60
Stavba se však nedokončila podle předem
okurky - salát 4 1 24,42 497,68 497,68
stanoveného plánu a její dokončení bylo hotovo
okurky - nakl. 2
72,42
1 44,85 1 44,85
teprve na podzim r.1 963 při čemž byly plánovan é
rajčata
STRANA
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náklady o hodně překročeny.
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průměrný stav 1 54 kusů. Od 1 prasnice průměrně
narozeno 1 6,1 6 kusů selat, odstaveno 1 2,56,
Státní statek Pohořelice, oddělení Vlasatice uhynutí selat činilo 3,60%. Dále bylo chováno 1 00
obhospodařoval v r.1 962 869,70ha zemědělské včelstev. Včelstvo špatně přezimovalo a bylo velmi
půdy, z toho 854,1 9ha orné. Obilniny byly zeslabeno. Snůška medu byla minimální.
pěstovány na 54% půdy, technické plodiny 1 2,60%,
brambory na 1 ,70%, zelenina na 1 ,20%, víceleté P RACOVNÍCI STÁTNÍHO STATKU
plodiny - pícniny na 1 9,20% a krmné plodiny na
K obdělávání polí a provozu celého oddělení
29% orné půdy.
státního statku je průměrně zaměstnáno po celý
Jarní práce oproti roku 1 961 byly zpožděny rok 1 29 zaměstnanců, z toho 6 pracovníků
o 28 dní a započato s nimi dne 29.března technickoadministrativních. Pro nedostatek stálých
smykováním. Veškeré jarní práce kladly na místních sil bylo najato 34 pracovníků sezoních ze
pracovníky maximální požadavky, aby osev byl Slovenska. Průměrná měsíční mzda činila 11 39Kčs
skončen co v nejkratší lhůtě, proto pracovali na osobu.
traktoristé po dobu jarních prací c prodloužených
směnách až 1 8 hodin denně. Kultivační práce byly VÝSTAVBA ČSSS
prováděny v daných časových termínech.
Na úseku stavebním v investiční výstavbě
Žňové práce byly zahájeny 29.7. a ukončeny byla provedena akce dosoušení sena. V rámci
24.8. Sklizeň byla prováděna kombajny z části generálních oprav byla upravena jedna bytovka pro
přímo, z části dvoufázově. Nejlepšího výkonu ve zootechnika a bytovka č.11 2. Běžné opravy byly
sklizni kombajnem dosáhl s. Lakatos Desider a to též udělány v 6 bytech.
274ha na stroji ŽM-330.

ČSSS VLASATICE 1 962

VÝNOSY PLODIN V ČSSS

S OCIALISTICKÁ SOUTĚŽ

Socialistické
závazky,
uzavřené
zaměstnanci byly zaměřeny ke zvýšení výroby a k
snížení výrobních nákladů. Celkem uzavřeny
závazky v hodnotě 205.81 6Kčs a splněny v
hodnotě 268.465Kčs. Pracovníci, kteří se o splnění
socialistické soutěže nejvíce zasloužili, byli
odměněni věcnými cenami a čestným uznáním.
Čestné uznání obdrželi: Vlasta Špačková, Pavla
Klapková, Anežka Kocichová, Petr Pekař, Karel
Štourač, Marie Serafinovičová. Peněžní odměny
získal Desider Lakatos a Bohuslav Lang.
Při hodnocení hospodářství v rámci státního
ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA V ČSSS
statku Pohořelice bylo hospodářství Vlasatice
V živočišné výrobě bylo přikročeno k vyhodnoceno jako nejlepší a stalo se držitelem
likvidaci bankovního a tuberkolozního stáda dojnic. putovní standarty.
Průměrná dojivost byla dosažena 5,72 litru na den.
.....v příštím čísle se dostaneme do roku 1963
Z vepřového dobytka byly chovány prasnice,

Přes nepřízeň přírodní podmínky bylo v roce 1 962
dosaženo pozoruhodných výnosů:
ječmen jarní (Branišovský)
45,31 q z 1 ha
ječmen jarní (Valtický)
42,28 q z 1 ha
pšenice jarní (Niva)
41 ,62 q z 1 ha
ozimá pšenice Pavlovická
33,58 q z 1 ha
směska jarní
29,53 q z zrna
cukrovka - průměrný výnos
256 q z 1 ha
brambory
1 06 q

TJ START VLASATICE
OHLÉDNUTÍ

ZA UPLYNULOU SEZÓNOU
OBDOBÍM SOUTĚŽE OKRESNÍHO PŘEBORU

Vážení příznivci kopané, v krátkosti bych
shrnul průběh uplynulé sezony a začátek nové
sezony. Na jaře jsme dohrávali ročník Okresního
přeboru, ve kterém se nám vůbec nedařilo. Spíše
bych řekl, že to bylo nad naše síly. Rozdíl mezi III.
třídou a Okresním přeborem je dost značný a
většinu z nás i zaskočil. Ale chtěli jsme to zkusit a
také musím se přiznat, že to byla i povinnost
postoupit. Trochu jsme to ale hráčsky podcenili a
navíc to někteří hráči ignorovali. Drtivou většinu
zápasů jsme odešli s vysokou porážkou. Hráli jsme
alibisticky a to někdy hodně, někdy chyběla i chuť.
Některé zápasy jsme prohráli tak, že to dokážeme
jenom my. Ale na konec sezony jsme ukázali, že
mužstvo sílu má a že se nezastaví. Poslední 3

ČÍSLO
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utkání jsme dokázali zvítězit. Bohužel ale bylo už
pozdě a body nestačily ani na předposlední místo,
ale stejně sestupovaly 3 mužstva. V měsíci srpnu
jsme zahájili nový ročník ve III. třídě s obměnou
několika hráčů. Před sezonou jsem říkal hlavně s
chutí začít znovu, ale pokud se nepodpoříme a
nepochopíme, i když jde do tuhého, tak to lepší
nebude. Jelikož šancí kluci mají někdy hromady,
ale neumí toho občas využít. Doufám, že se v
některých věcech mýlím, ale to se ukáže až během
další sezony. Začátek podzimní sezony 201 7/201 8
se nám celkem vydařil, ale ve III. třídě. My jsme tak
něco mezi, III. třídou a Okresním přeborem, ale
bohužel nic takového není. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem příznivcům, kteří s námi zůstali a
doufají na lepší časy a příjdou hráče podpořit i v
podzimní sezoně, i když bude nepříznivé podzimní
počasí. S vaší pomocí to určite zvládneme. Někteří
hráči mě vytýkali že poslouchám fanoušky, ale s
nimi je potřeba také mluvit a vyslechnout co si
myslí, nemůžeme je nechat stranou když nás
podporují. Mají právo se vyjádřit. Je nepříjemné,
když vám říkají, že by tam nejraději nešli když se
pořád prohrává, ale přesto naštěstí příjdou a věří
hráčům. Za to jim moc děkujeme a těšíme se na
další podporu.

Za TJ Start Fuksa Zdeněk
STRANA 19
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Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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