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Vážení spoluobčané,
srdečně vás všechny zdravím při čtení našeho podzimního
zpravodaje. Určitě nejdůležitější zprávou uplynulého prázdninového
období je ukončení opakovaného zadávacího řízení na akci
Kanalizace a ČOV ve Vlasaticích. V tomto opakovaném řízení
nejlepší nabídku na zhotovení celé stavby podala společnost PKS
stavby a.s., a to ve výši necelých 1 02 mil. korun. Jak jste již byli
informováni v minulém zpravodaji, zadávací řízení bylo opakováno z
důvodu vysoké nabídky podané vítězem, která činila 1 23,5 mil.
korun. Pro takto vysokou částku by naše obec nebyla schopna zajistit
financování. Prozatím se zdá, že opakování řízení mělo smysl a obec
by mohla ušetřit přibližně 21 ,5 mil. korun. Nutno však dodat, že nás
čeká ještě mnoho administrativních kroků k tomu, abychom s
vítěznou společností podepsali smlouvu a tím mohla začít realizace
samotné stavby. Pevně věříme, že se vše podaří a stavba bude letos
zahájena.
Další dobrou zprávou je, že se zdárně chýlí ke konci
rekonstrukce venkovního pódia na zahradě OÚ. Tuto rekonstrukci
nám pomohl dotačně financovat JMK, který přispěl částkou 11 2 000,Kč.
Jak jistě víte, v říjnu nás čekají komunální volby, což
znamená, že naše volební období končí a bude ustanoveno nové
zastupitelstvo obce. Do nových voleb jsou celkem přihlášeny čtyři
kandidátky, což vítám a jsem velice rád, že ze strany občanů je
zájem o obecní politiku.
Z mého osobního pohledu mohu říct, že i přes těžké začátky
práce v našem volebním období (201 4-201 8), které byly způsobeny
jak změnou mého profesního zaměření, tak i čistě formálním
předáním funkce, můžeme jako zastupitelé skládat účty. Mimo jiné ve
formě – dokončené rekonstrukce hasičské zbrojnice, opravené
školky, dobudovaným vodovodem v ulici „Pod školou“, upraveným
hřbitovem, odbahněným rybníčkem a hlavně kompletně připravenou
akcí Kanalizace a ČOV k realizaci, včetně zajištěného financování.
Při zahájení činnosti současného zastupitelstva v roce 201 4
mohla obec disponovat s peněžními prostředky ve výši 8,5 milionů
korun. Dnes má obec na účtu 1 6 milionů korun, a to i přes realizaci
výše uvedených akcí. Je to i z toho důvodu, že během posledních
čtyř let naše obec získala a hospodárně profinancovala dotace ve
výši 1 2,5 mil. korun a získala příslib k dalším dotacím v celkové výši
80 mil. korun, kde největší položkou je samozřejmě dotace na
kanalizaci a ČOV od SFŽP.
Dovolte mi poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich
aktivní a zodpovědný přístup ke svým funkcím. Dále děkuji vám
občanům za vaši důvěru a podporu. Stejný dík patří i všem spolkům
a jejich členům, a to za pořádání kulturních akcí a za dobrou
spolupráci s obcí. Domnívám se, že naše obec je v oblasti kultury
aktivní, za což vděčíme především našim spolkům. Také proto máme
mnoho příležitostí potkat se s přáteli, seznámit se s novými sousedy
a strávit spolu příjemné chvíle.
Osobně si přeji, abychom k blížícím se komunálním volbám
přistupovali zodpovědně, protože účastí ve volbách zvolíme nové
zástupce obce, kteří svou prací a rozhodnutími v zastupitelstvu,
ovlivní budoucí rozvoj a směřování celé obce na další čtyři léta.
Krásné a spokojené podzimní období.

Pavel Procházka, starosta obce
ČÍSLO
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
30.7.201 8
Přítomni:
•
Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
*
Omluveni :
Karel Valenta
•
Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod.

Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování
zapisovatele a ověřovatele zápisu
IV. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval: Ing. Petra Hubáčka
PhD, Libora Šulce.

Hlasováno: 4/0/0

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.

Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

Program IV. zasedání Zastupitelstva
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a
ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení účasti Obce Vlasatice ve
výběrovém řízení s následnou aukcí na
pozemkovou parcelu číslo 5244, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití, zeleň, v k. ú.
Vlasatice
4. Různé, diskuze a závěr.

Bod č. 2 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu.
Hlasováno: 4/0/0
Usnesení:

Zastupitelstvo obce

schvaluje program , tak jak byl zveřejněn.
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Bod č. 3schválení účasti Obce Vlasatice ve
výběrovém řízení s následnou aukcí na
pozemkovou parcelu číslo 5244, druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití,
zeleň, v k. ú. Vlasatice

Pan starosta poinformoval přítomné o
záměru obce účastnit se výběrového řízení s
následnou aukcí na pozemek č. p. 5244 v k.ú.
Vlasatice, který má ve svém vlastnictví ÚZSVM.
Oznámil, že se jedná o školní zahradu.
Obezúplatný převod tohoto pozemku z důvodu
veřejného zájmu, se obec Vlasatice snaží již
několik let, bohužel neúspěšně a ÚZSVM se
rozhodlo tento pozemek prodat formou výběrového
řízení s aukcí.
Hlasováno: 4/0/0
Usnesení č. 2018/4/1

Zastupitelstvo obce

1 . schvaluje:

1 .1 . účast Obce Vlasatice ve výběrovém řízení s
následnou aukcí, vyhlášeném Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Územním pracovištěm Brno, Odloučené pracoviště
Břeclav, dne: 4. 7. 201 8, pod č.VŘ BBV/01 5/201 8
na prodej pozemku: - pozemková parcela číslo:
5244, druh pozemku: ostatní plocha, způsob
využití: zeleň, zapsaný na listu vlastnictvíč. 60000,
pro kat. území Vlasatice, obec Vlasatice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovištěm Brno-venkov (dále v textu jen
„pozemek“), za podmínek stanovených v
Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí
č. VŘ BBV/01 5/201 8 a Podmínkách výběrového
řízení na prodej majetku vyhlašovaných ÚZSVM,
1 .2. výši nabízené kupní ceny a výši nejvyššího
podání ve výběrovém řízení s následnou aukcí na
tento pozemek, přičemž rozhodlo o nezveřejnění
tohoto bodu dle ustn.§ 40 zák.č.1 28/2000 Sb, o
obcích, do ukončení výběrového řízení s
následnou aukcí,
1 .3. nabytí tohoto pozemku pozemkové
parcely číslo: 5244, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: zeleň, zapsaný na listu vlastnictvíč.
60000, pro kat. území Vlasatice, obec Vlasatice, v
katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním
pracovištěm Brno-venkov, do vlastnictví Obce
Vlasatice ve veřejném výběrovém řízení s
následnou aukcí a uzavření následné kupní
smlouvy mezi Obcí Vlasatice, v postavení kupující
na straně jedné a ČR-Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových, jako prodávajícím na
straně druhé, jejímž předmětem bude uvedený
pozemek.

2. schvaluje:

2.1 . úhradu kauce ve výši 1 8 500,- Kč za účelem
účasti Obce Vlasatice ve výběrovém řízení s
následnou aukcí, vyhlášeném Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,
Územním pracovištěm Brno, Odloučené pracoviště
Břeclav,dne 4. 7. 201 8, pod č.VŘ BBV/01 5/201 8
na účet Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových č.ú.:601 5- 45423621 /071 0, VS
6051 8001 5, SS 00283711 ,
2.2. použití z finanční rezervy Obce Vlasatice pro
stanovení nabídky kupní ceny a výše nejvyššího
Podzim 2018
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podání pro účast ve výběrovém řízení s následnou
aukcívyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Územním pracovištěm Brno,
Odloučené pracoviště Břeclav, dne: 4.7.201 8 pod
č.VŘ BBV/01 5/201 8 na prodej předmětného
pozemku,

3. pověřuje:

3.1 . starostu pana Pavla Procházku a zastupitele
pana Libora Šulce (s oprávněním jednat i
samostatně), aby za Obec Vlasatice podepsal
nabídku a prohlášení uchazeče-právnické osoby k
výběrovému řízení s aukcí, vyhlášeném Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Územním pracovištěm Brno, Odloučené pracoviště
Břeclav, dne: 4. 7. 201 8, pod č.VŘ
BBV/01 5/201 8,aby se osobně účastnil následné
aukce předmětného pozemku, a aby jménem Obce
Vlasatice podával v aukci cenové nabídky až do
výše schváleného nejvyššího podání.

Bod č. 4 různé, diskuze, závěr

* Paní Jakubcová se dotazovala, zda je již
znám zhotovitel kanalizace. Odpovídal pan
starosta a následovala diskuze.

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM
ŽÁDÁME OBČANY, ABY

NEVYVÁŽELI STAVEBNÍ SUŤ,
PNEUMATIKY, VĚTVE A JINÝ
ODPAD DO VĚTROLAMŮ . P RO
ODVOZ TĚCHTO ODPADŮ
VYUŽÍVEJTE SBĚRNÝ DVŮR V
D RNHOLCI , KTERÝ JE PRO
OBČANY VLASATIC ZDARMA.

IV. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:28 hod.
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II. VLASATICKÁ LETNÍ NOC

I v letošním roce se uskutečnila „Vlasatická letní
noc“, sobotní večer plný zábavy proběhl 20. 7.
201 8. Program pro děti začal v 1 7hodin pohádkou
„O kůzlátkách“, dále byl pro naše nejmenší
připraven se svými dovednostmi balónkový klaun a
oblíbené malování na obličej. V rytmu hudby Zbyňa
Bandu dále pokračovala dětská diskotéka. Na ni
plynule navázala večerní zábava. Ve tvářích všech
tanečníků byla vidět spokojenost a dobrá nálada. O
půl noci za bouřlivého povzbuzování a potlesku
došlo na kácení máje.
Příjemné počasí a
vydařená zábava u
dobrého jídla a pití
Veronika Studeníková
pokračovala
do
ranních hodin. Věřím,
že se příští rok se
sejdeme opět v
hojném počtu.

Dne 20. července 201 8 jsem se s dětmi
zúčastnila akce „II. Vlasatické letní noci", kdy
zaměstnanci Obecního úřadu zorganizovali bohatý
program pro děti. Dětské divadlo s pohádkou „O
Kůzlátkách" s krásnými loutkami, balónkového
klauna s jeho kreativním tvořením a nesmělo
chybět ani velmi oblíbené malování na obličej. Poté
začala dětská diskotéka, kterou provázel Zbyňa
Band. Mezi dětmi měla veliký úspěch židličková,
kdy pro vítěze čekala dvojitá porce točené zmrzliny.
Děkujeme Obci a všem pořadatelům za
příjemně strávené odpoledne a už se těšíme na
další ročník.

Děkujeme
pořadatelům za
příjemně strávený
letní večer.

Andrea Varmužová

7. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJE
VE ČTYŘHŘE

Máme za sebou 7. ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře, který se odehrál v sobotu 11 .srpna.
Turnaj začal od brzkého rána, během dne
panovalo slunečné počasí.
Zápasy měly výbornou úroveň na poměry a
podmínky, které máme. Během celého dne bylo
zajištěno občerstvení pro hráče i diváky, kterých
ale bohužel přišla jen hrstka. Ozdobou turnaje bylo
každoroční večerní vystoupení kapely Máš Čas
Band, která vždy potěší přítomné účastníky.
Turnaj vyhráli poprvé a zcela zaslouženě
Josef Lakatoš a Pavel Špaček kteří celý rok
podávali výborné výkony. Druhé místo obsadily
Roman Outulný a Michal Bíla. Třetí místo
vybojovali Libor Šulc a Lukáš Wais. A čtvrté
neoblíbené místo získali Jiří Bém a Jindřich
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Kašpárek. Doufám, že každým rokem bude
přibývat stále více účastníků a zájemců o tenis.
Ale spíše nám rok od roku hráči ubývají.
Dále bych rád poděkoval za pomoc při
turnaji a celkovému dění okolo Vlasatického tenisu
Pavel Špaček, Josef Lakatoš, bratrům Outulným,
Václav Shorný, Libor Šulc a Pavel Cileček všem
sponzorům turnaje, panu starostovi a obecnímu
zastupitelstvu za velkou podporu!!!
SPONZOŘI TURNAJE: Obecní úřad Vlasatice,
Hotel Le Café, Pavel Špaček, Starobrno, Stavebniny
Vlasatice, Pohostinství Jindřich Kašpárek, Cukrárna
Miroslava Maliková, Shorny Transport, Granero
Vlasatice s.r.o., MZ sport, restaurace U Tlusťocha,
žaluzie a rolety Brůcha, kovošrot Pohořelice, Janys taxi.

Jiří Bém

Podzim 2018
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LETNÍ KINO

I v letošním roce si obec nenechala ujít
možnosti promítání letního kina v retro stylu, který
nabídl ke shlédnutí pásmo pohádek pro nejmenší a
celovečerní filmovou pohádku Tři veteráni.
Promítalo se starou promítací sestavou, na 1 6 mm
kotoučích, tuto ojedinělou možnost nám poskytl
pan Richard Vacula, který je velkým nadšencem
tohoto stylu promítání a do naší obce zavítal již po
čtvrté. Tentokrát, ne s automobilem Wartburgem
Barkas, ale se Škodou Favorit. I přes chladné
počasí se na promítaní dostavilo asi 30 dětí s
rodiči. Věříme, že se pohádka všem líbila a
děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách
letního kina a rodině Fuksových za zajištění
občerstvení.

VÝLET DO TŘEBONĚ

V pátek 7. září 201 8
v ranních hodinách se
místní Klub důchodců
vydal autobusem na
výlet do krásného
města jižních Čech
Třeboně. Cesta do
Třeboně všem uběhla
Zaměstnanci OÚ
rychle, a to díky
příjemné atmosféře a
dobré náladě výletníků.
Po příjezdu do Třeboně jsme navštívili
Schwarzenberskou hrobku, která byla pro nás
velmi zajímavá. Hrobkou nás provázela příjemná
průvodkyně, sdělila nám plno zajímavých poznatků
a informací. Prohlédli jsem si cínové rakve s
ostatky Schwarzenbergů a cenný mramorový
sarkofág. Po prohlídce hrobky jsme se všichni šli
naobědvat do místních restaurací. Po dobrém a
vydatném obědu jsme navštívili zámek. Zámkem
nás také prováděla průvodkyně, provedla nás
Rožmberskou částí zámku a seznámila s jeho
historií. Po zámecké prohlídce jsme zamířili do
třeboňského pivovaru REGENT, kde jsme si
prohlídku pivovaru zpestřili ochutnávkou zlatavého
moku, který všechny v teplém počasí osvěžil.
Návštěva pivovaru Regent byla poslední na
programu výletu. Po té, jsme již všichni spokojení,
plní nových zážitků, ale i unavení po
vyčerpávajícím, příjemném dnu, vrátili zpět do
autobusu, který s námi zamířil do Vlasatic k našim
domovům.
Doufáme, že se výlet všem zúčastněným
líbil a všichni si ho v plné míře užili dle svých
představ. Počasí bylo krásné, slunečné a cesta,
která byla náročnější, všem příjemně utekla.
Těšíme se na další výlet do skanzenu ve
Strážnici a Baťův kanál, který se uskuteční 29. září
201 8. Srdečně zveme všechny členy Klubu
důchodců na tento připravovaný výlet.
Pavla Kročilová, Helena Kocichová
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Vážení čtenáři,
v pondělí 3. září začal dětem z MŠ a žákům
ZŠ nový školní rok.
Máme před sebou 1 0 měsíců práce, kterou
však okořeníme exkurzemi, návštěvami divadla,
soutěžemi mezi školami, sportovními akcemi a
dalšími aktivitami, jež nám učení nejen zpříjemní,
ale také usnadní.
Přejeme všem hodně úspěchů při plnění
školních povinností.
Alena Králová
za děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ Vlasatice

jubilea

(A prázdniny jsou fuč...)

ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH

Noví občánci:
v červnu 2018 jsme přivítali

Milánka Horta
Svoje jubilea oslavili:

v červenci 2018 jsme přivítali

Červenec 2018

80. narozeniny - p. Feichtinger Antonín
Srpen 2018

70. narozeniny - p. Demek Lubomír
75. narozeniny - p. Kročil František
80. narozeniny - pí. Obleserová Růžena
- p. Wiesner Adolf

Danielku Špačkovou
a
Barborku Šulákovou
v srpnu 2018 jsme přivítali

Miu Gašperákovou
a
Janičku Hemzalovou
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Navždy nás opustili:
v červenci 2018

Září 2018

80. narozeniny - pí. Beranová Štěpánka

Oberreiter Petr
Hladíková Anděla
v srpnu 2018

Šťastníková Věra
Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
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Kdo v srdcích žije neumírá...

Podzim 2018
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Sakrální stavby obce Vlasatice

Verehrung des Allerheiligsten Herzens Jesu und Maria
von den Thomas und Maria Bauerschen Eheleuten aus
Wostitz No 194 als Gelübde im Jahre 1856 gewidmet«

[Ó Ježíši věčný nejvyšší, Tvoje láska a Tvoje
našemu poučení. K poctě Nejsvětějšího srdce
Ježíšova a Mariina věnováno Thomasem a Marií
V dnešním článku o sakrálních stavbách se Bauerovými, manželi z Vlasatic č. 1 94, jako slib v
dočtete o posledních křížích, které čekají na roce 1 856] a » Im Jahre 1907 von seinem Sohn Anton
renoviert« [V roce 1 907 opraveno jejich synem
opravu nebo již vůbec neexistují.
Antonem]. V 60. letech kříž ještě stál a byl dobře
čitelný. Dnes po něm zbyl pouze podstavec a leží
ZLÁMANÝ KŘÍŽ NEBO TAKÉ NAZÝVÁN
několik metrů od naší kapličky.
P ASOHLÁVECKÝ KŘÍŽ.
Na návrší, směrem k Pasohlávkám v polích
u zlámaného kříže, (nebo po staru u Kreuzhaiden),
stával na rozcestí starý kamenný kříž s nápisem
» Dieses Kreuz hat Mathias Obleser, Halblahner in
díl osmý bolesti, zapiš se svou krví do našich srdcí k

Wostitz Nr. 59, auf seinem Grund und Boden zu
allgemeiner Verehrung aus seinem Vermögen errichten
lassen im Jahre 1822.« [Tento kříž nechal postavit

Mathias Obleser, pololáník ve Vlasaticích č. 59, na
své půdě ke všeobecné úctě ze svého majetku v
roce 1 822.]. V posledních týdnech války roku 1 945
zde několik dní zuřily těžké boje a kříž byl
poškozen. Dodnes jak je vidět z fotografie je
opravdu zlámaný a poškozený. Stojí na rohu
větrolamu, když vyjedete polní cestou od hřiště na
návrší za obec.

BAUERŮV KŘÍŽ

C ZACKŮV KŘÍŽ

zvaný i Haidstückelkreuz (Haadstikökraiz).
Místo starého, ztrouchnivělého, dřevěného kříže,
který sem byl roku 1 857 přenesen ze hřbitova,
nechali manželé Martin a Franziska CZACKOVI
postavit u polní cesty vedoucí do vinic (na
Altenbergu) litinový kříž s kamenným soklem. Nesl
nápis » Christus hat für uns gelitten und euch ein

Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußstapfen
nachfolget. 1. Petr. 2,21. Errichtet zur Ehre Gottes im
Jahre 1886« [Kristus trpěl za nás a zanechal vám

ZLÁMANÝ KŘÍŽ

HIKATE KŘÍŽ

D RNHOLECKÝ KŘÍŽ

Na cestě do Drnholce (přes Breite Haiden), u
křižovatky polních cest Vlasatice
Drnholec a
Troskotovice Pasohlávky, stával na vyvýšenině
kamenný kříž zvaný též Wilfingerův. Věnovali ho
manželé Jakob a Elisabeth WILFINGEROVI,
Vlasatice č. 1 63, za svoji osmnáctiletou dceru
Apollonii, která 3. ledna 1 891 zemřela na
tuberkulózu. V roce 1 907 byl za 1 50 Korun opraven
výměnkářem Georgem ROTHEM.

E VIN KŘÍŽ

Daleko venku u polní cesty do Trnového
Pole postavila Eva HEMMEL na svém poli
kamenný kříž s nápisem » Gewidmet zur Ehre Gottes
von Eva Hemmel im Jahre 1900.« [Věnovala ke cti
Boží Eva Hemmel v roce 1 900.].

B AUERŮV KŘÍŽ

Železný kříž, na kamenném soklu stával
necelých sto kroků severně od kapličky, u cesty k
vinici (Hochbergen). Na mramorové tabulce
upevněné na soklu stálo: » O Jesu ewig höchstes

Gut, Deine Lieb und Deine Schmerzen schreibe selbst
mit Deinem Blut uns zur Lehre in unsere Herzen. Zur
ČÍSLO
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tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1 . Petr. 2,21 .
Postaveno ke cti Boží v roce 1 886].

KŘÍŽ H IKATE

Několik set metrů severovýchodně od
kapličky, na severní straně silnice do Pohořelic, byl
v roce 1 907 postaven nový kříž podle poslední vůle
Kathariny HIKATE, posvětil ho farář STASTA. Roku
1 922 ho majitel pole Franz RUZICZKA celý opravil.
Nápis na něm zněl » Es ist vollbracht. Gelobt sei

Jesus Christus. Gedenke stets des Himmelreichs, dort
werdet ihr wieder alle gleich. 1907. Zum Andenken an
Katharina Hikate« [Dokonáno jest. Pochválen buď

Ježíš Kristus. Pomněte vždy na nebeskou říši, tam
si budete opět všichni rovni. 1 907. Na paměť
Kathariny Hikate]. Byl to železný kříž na
kamenném soklu. V zoufalém stavu si jej můžete
prohlédnout u polní cesty ve směru na Pohořelice
asi pět set metrů za kapličkou.
V tuto chvíli jsme si řekli vše o sedmnácti
křížích, zaniklých, opravených či rozbitých. Dále
jste si přečetli o naši kapli, rondelu na hřbitově a
dvou sochách. Sv.Jana Nepomuckého a Sv.
Floriána. Poslední a nejvetší sakrální stavba obce
Vlasatice je kostel Svatého Jana Křtitele, o kterém
se dozvíte v příštím čísle našeho zpravodaje.
Pavel Procházka
STRANA
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POŘÁD

SE NĚCO DĚJE...

M EMORIÁL J ANA VALENTY 201 8
- S OUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

Tradiční soutěž v požárním sportu se konala
v sobotu 8.září v prostoru za požární zbrojnicí.
Mladí hasiči nastoupili od 9:30 hod a muži a ženy
od 1 6:00 hod. Do dopolední soutěže nastoupilo 11
družstev mladších žáků a 6 družstev starších žáků.
Odpoledního zápolení se zúčastnila 3 družstva žen
a 4 družstva 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, sponzorsky
toalety a bratři hasiči ze Cvrčovic nám zapůjčili
terče. Poprvé v historii memoriálu nám nespadla z
nebe ani kapka. Celý den nádherně svítilo
sluníčko. Všichni si tak mohli užít asi jedny z
posledních silných slunečních paprsků v tomto
roce. Hasičského zápolení se opět účastnily
družstva přátel ze vzdálených Vizovic. V letošním
roce byla rekordní účast závodních družstev žáků.
Nemáme prostor pro pořádání plnohodnotné
soutěže mužů a žen, proto organizujeme soutěž
netradiční, která je vždy jiná. Ta letošní byla
obohacena o jízdu na kole, skákání v pytli a celý
útok probíhal tzv. z druhého konce. Soutěž
proběhla díky nasazení a obětavosti pořadatelů a
závodníků zdárně a bez zranění.

Výsledky soutěže starších žáků

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

Vlasatice
Kobylí
Přítluky
Starovice Poštorná
Velké Pavlovice
Ladná

Výsledky soutěže žen:

1.
2.
3.

Vizovice
Jiřice
Vlasatice

Výsledky soutěže muži:

1.
2.
3.
4.

Jiřice
Šakvice
Cvrčovice
Vlasatice

Děkujeme sponzorům, obci za zapůjčení
vybavení a sekání sportoviště, ZŠ a všem, kteří
nám se soutěží pomohli.

N AŠE HASIČATA

Stejně jako vedoucí, tak i děti si jistě užívali
prázdnin a oddechli si od hasičského zápolení. Vše
jednou skončí, proto jsme se na konci prázdnin
opět dali do práce a připravovali se na naši soutěž
viz. výše. Výsledek starších i mladších žáků v naší
soutěži pro nás byl velmi potěšující. Starší i mladší
žáci byli připraveni již na jarní kolo soutěží. Tam
nám ale chybělo pověstné sportovní štěstíčko,
občas vyhrávala tréma a tak výborný výsledek na
domácí půdě byl pro nás zadostiučiněním. Na
podzim bohužel nejsou v našem okrsku plánovány
žádné další soutěže v požárním sportu (požární
útok), proto snad bude vítaným zpestřením
podzimu soutěž ve štafetě požárních dvojic a
závodě požární všestrannosti (hasičský branný
závod na 2 km). Na závod požární všestrannosti se
žáci budou připravovat při následujících trénincích.
Kromě běhu se 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.

Výsledky soutěže mladších žáků

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11 .
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Vizovice A
Poštorná A
Vlasatice
Kobylí
Velké Pavlovice
Cvrčovice A
Vizovice B
Cvrčovice B
Starovičky B
Poštorná B
Starovičky A
Podzim 2018

www.vlasatice.cz

ZÁSAHY JEDNOTKY:

- 1 9.7.201 8 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár pole směrem na Novou Ves. Jednotka vyjela
s CAS 1 6 v počtu 1 +2 a DA1 2 v počtu 1 +1 . Z
důvodu nepřesně nahlášeného místa události
rozhodl velitel jednotky o výjezdu každého vozidla
jiným směrem. DA proto dorazil na místo požáru
později. Jednotka asistovala jednotce HZS
Pohořelice.
- 21 .7.201 8 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár osobního automobilu ve směru na
Troskotovice. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu
1 +2. Jednotka prováděla hašení pomocí proudu C.
Provedla lokalizaci požáru a dohašení. Požářiště
bylo po příjezdu jednotky HZS Pohořelice předáno
veliteli HZS Pohořelice.
- 27.7.201 8 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár pařezu na spáleništi z předchozího zásahu požár pole. Z důvodu čerpání dovolených členů strojníků a po ohlášení KOPIS jednotka nevyjela.
- 8.8.201 8 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár v kuchyni rodinného domu ve Vlasaticích.
Jednotka vyjela s DA1 2 v počtu 1 +6. Jednotka na
rozkaz velitele zásahu PS Pohořelice prováděla
průzkum a zálohu na místě zásahu. CAS1 6
nevyjela z důvodu poruchy.

S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

Z uvedených zásahů je patrné, že stařičká
CAS1 6 již dosluhuje a nelze se na ni stoprocentně
spolehnout.
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

následky tohoto střetu jsou tragické. Zemřela
spolujezdkyně z Opelu, dalších devět osob (včetně
šesti dětí) bylo zraněno a skončilo v péči
záchranářů. Silnice byla po dobu vyšetřování a
odklízení následků několik hodin uzavřena.
C IZINEC TVRDĚ SPAL
Hodně tvrdý spánek musel mít v kempu v Policisté zřídili objízdnou trasu přes obce
Pasohlávkách čtyřiatřicetiletý cizinec. Zatím Pasohlávky a Dolní Dunajovice.
neznámý pachatel si totiž po půlnoci u nezajištěné
por. Bc. Petr Zámečník, 7. 7. 201 8
dodávky, v níž muž spal, otevřel dveře a z prostoru
pod volantem odcizil notebook i s příslušenstvím.
Hodil se mu také odložený fotoaparát. Škoda je M USEL SE LOGISTICKY PŘIPRAVIT
Logisticky se dobře musel připravit zatím neznámý
více než padesát tisíc korun.
pachatel, který si na staveništi v Pohořelicích
por. Bohumil Malášek, 3. července 201 8 vytipoval odstavený přívěsný vozík, na němž byla
naložena malá stavební buňka. Do oploceného
areálu se zloděj dostal po překonání vstupní brány.
Pak nezajištěný vozík pravděpodobně odvezl za
automobilem. Vozík si cení stavební firma na skoro
osmdesát tisíc korun, naloženou buňku na sto tisíc
a v ní uložený spojovací materiál na dalších
osmdesát tisíc korun. Škoda se tak vyhoupla na
více než čtvrt miliónu korun.
MarS
zdroj - www.policie.cz

por. Bohumil Malášek, 1 0. července 201 8
P ACHATEL SI VYHLÉDL NOVOSTAVBU

N OČNÍ TRAGICKÁ NEHODA

V noci na sobotu v 03:40 hodin se na silnici I/52 u
Pasohlávek čelně střetla dvě osobní vozidla s
osádkami polských státních občanů. Podle
prvotních informací se řidič Fordu Tourneo
dostatečně nevěnoval řízení nebo usnul, a přejel
se svým vozidlem do protisměru. Tam se čelně
střetl s protijedoucím vozidlem Opel Astra a
ČÍSLO

3/18

V uplynulých dnech si zatím neznámý pachatel
vyhlédl neobydlenou novostavbu v Pohořelicích, do
které se vloupal. Rozbil skleněnou výplň
balkónových dveří a dostal se do vnitřních prostor.
Nic zde neodcizil. Škoda, kterou způsobil, činí asi
devět tisíc korun. Podobný případ řeší i kuřimští
policisté, kdy pachatel vypáčil okno garáže
novostavby a dostal se dovnitř. Ani v tomto případě
nebylo zjištěno, že by si pachatel něco odnesl.
Škoda, kterou pachatel způsobil poškozením, byla
vyčíslena na tři tisíce korun. V obou případech
můžeme hovořit o přečinu poškození cizí věci a
dále krádeže, za což pachateli hrozí odnětí
svobody až na dvě léta.
kpt. Zdeňka Procházková, 24. července 201 8
STRANA
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ZLODĚJE RYCHLE VYPÁTRALI

Povedená trojice mladých lidí vyrazila odpoledne
do Pohořelic s jasným cílem. V tamní cukrárně se
jim podařilo odcizit devětašedesátileté ženě
peněženku s osobními doklady, platebními kartami
a finanční hotovostí. Žena ztrátu záhy zjistila a
možné pachatele popsala pohořelickým policistům.
Ti v průběhu okamžité pátrací akce na dva mladíky
a jednu dívku narazili v jedné z tamních ulic. V
průběhu vyšetřování případu se podařilo zjistit,
kam odcizené věci odhodili a tyto včetně většiny z
více než dvaceti tisíc korun v hotovosti, majitelce
vrátit. Všichni pachatelé skončili v policejní cele.
Dvacetiletému mladíkovi a jeho o rok mladší
parťačce sdělili policisté podezření z krádeže.
Třetího z party, čtrnáctiletého mladíka, který byl na
útěku z výchovného ústavu, předali zpět do
zařízení.
por. Bohumil Malášek, 1 . srpna 201 8
ZÍSKAL BEZCENNOU PENĚŽENKU

S hodně mizerným lupem odcházel z parkoviště v
Pohořelicích v noci zatím neznámý pachatel. Po
poničení okna předních dveří se dostal do
zaparkovaného osobního automobilu Volvo, z nějž
odcizil na sedadle položenou pánskou peněženku.
Jenže netušil, že ta je téměř bez hodnoty. Navíc v
ní nebyla ani koruna. Přesto nejvíce smutní majitel
vozidla. Tomu způsobil škodu za vícer než dvacet
tisíc korun. Tolik prý bude stát oprava poničeného
okna.
por. Bohumil Malášek, 7. srpna 201 8
ZVOLIL ŠPATNOU VARIANTU ÚTĚKU

Sportovní vybavení chtěl nad ránem získat v
kempu v Pasohlávkách jedenadvacetiletý muž.
Překonal plot do půjčovny a připravil si k odnosu do
igelitových pytlů oděvní svršky a dva rybářské
pruty. Jenže si nepočínal dostatečně opatrně a
svou činností upoutal pozornost oznamovatele.
Když to vyrušený zloděj zjistil, chtěl se spasit
útěkem. Jenže zvolil hodně špatnou variantu. Utekl
na molo, odkud už mohl pryč jenom přes vodu. To
už ale za unikajícím plavcem spěchali na
motorovém člunu okradení majitelé a na břehu
operovali přivolaní policisté. Zloděj, který se v
kempu činil i den před tím a na zlodějskou výpravu
vyrazil i do blízkých Pasohlávek, následně skončil v
poutech. Policisté mu sdělili podezření z krádeže a
dnes se navíc rozhodne o jeho vzetí do vazby.
por. Bohumil Malášek, 8. srpna 201 8
V P ASOHLÁVKÁCH SE UTOPIL MLADÝ MUŽ

V sobotu 11 .8. před desátou hodinou večer přijali
záchranáři oznámení, že ve vodní nádrži Nové
Mlýny se topí mladý muž. Na místo ihned vyjely
všechny složky integrovaného záchranného
systému. Dle dosavadních informací si šel mladík
zaplavat a když se známým ztratil z dohledu a
zmizel pod hladinou, ihned zavolali záchrannou
službu. Třiadvacetiletého cizince našli bohužel až
policejní potápěči asi patnáct minut před druhou
hodinou ranní. Okolnostmi nehody se i nadále
policisté zabývají.
Od počátku prázdnin jde bohužel v našem
kraji již o třetí případ, kdy v souvislosti s koupáním
zemřel člověk. K prvnímu došlo na Hodonínsku
koncem července, kdy mladý neplavec zmizel
nečekaně pod hladinou. V tomto týdnu došlo k
tragedii na Vyškovsku, kdy se muž zranil při skoku
do vody. Apelujeme na veřejnost, aby dbala zásad
bezpečného koupání a aby lidé především
nepřeceňovali své síly.
STRANA
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por. Mgr. Alice Musilová, 1 2.8.201 8

ZÁSOBIL SE NÁŘADÍM

Elektrickým ručním nářadím a náčiním se dobře
zásobil zatím neznámý pachatel, který v noci
vyrazil do Pohořelic. Tam nejdříve překonal
oplocení pozemku novostavby. Potom se násilím
dostal do zahradního domku, z nějž po poničení
vstupních dveří odcizil rozbrušovačku a
přímočarou pilu. V sousední novostavbě, kam vnikl
po násilném otevření garážových vrat, sebral
laserový měřič, příklepovou vrtačku, křovinořez a
další vrtačku. Sedmadvacetiletému majiteli tak
způsobil škodu za skoro dvacet tisíc korun.

P OTŘEBOVAL NAFTU

por. Bohumil Malášek, 27. srpna 201 8

Naftu asi nutně potřeboval získat zatím neznámý
pachatel, který vyrazil v noci na staveniště do
Pohořelic. Tam násilím stejným způsobem odstranil
víčka nádrží dvojice odstavených bagrů a odčerpal
z nich asi padesát litrů nafty. Další palivo pak
zmizelo z nádrže odstaveného válce. Na něm
zloděj vedle nádrže poškodil i kryty motoru.
Celková škoda je skoro patnáct tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 6. září 201 8
VYSTUPOVAL JAKO PLYNAŘ

Letitou a stále ještě osvědčenou legendu o
kontrole plynové přípojky a vybavení domácnosti
na jihu Moravy nejméně ve dvou posledních letech
úspěšně využíval osmatřicetiletý muž. Ten v
minulosti pracoval v oboru. Ať už tedy jako
pracovník firem dodávajících občanům plyn či jako
obchodník nabízející levnější energie. Když s
těmito zaměstnáními skončil a dostal se do obtíží,
začal využívat získaných zkušeností ve svůj
prospěch. Jako falešný plynař kontaktoval
převážně seniory s nutností kontroly plynového
kotle. K tomu potřeboval doklad o platbě, čímž
obvykle poměrně snadno získal místo, kde má
majitel nemovitosti uložené důležité dokumenty.
Potom už nebylo složité požádat domácího o
pomoc při kontrole. Tomu dal do ruky falešný
měřící přístroj, často starý, upravený mobil. Sám
pak fiktivně kontroloval a procházel byt či dům,
který mohl nerušeně a poměrně bezpečně
prohledávat. V příbytcích bral vedle peněz i šerky a
další cennosti. Takto způsobil ve třicítce zatím
prokázaných případů škodu za téměř půl miliónu
korun. Kriminalistům se s přibývajícími případy
podařilo získat informace, které je dovedly k
totožnosti pachatele. Potom už nebylo problémem
muže zajistit krátce po další zlodějské výpravě. V
okrajové části Třebíče získal v domě
devětasedmdesátileté seniorky více než sto dvacet
tisíc korun v hotovosti. Paradoxně to byla nejvyšší
částka, kterou na svých cestách získal. Obvykle
způsobil škodu za několik tisícovek. Mnohdy se
musel spokojit pouze s několika stovkami v
hotovosti. Peníze používal k umoření dluhů a pro
svou osobní potřebu. Muž je nyní vazebně stíhaný
pro porušování domovní svobody a krádež.

ODNESL SI JEN TALÁR

por. Bohumil Malášek, 7. září 201 8

S opravdu netradičním lupem odešel ze zlodějské
výpravy do Pohořelic zatím neznámý pachatel.
Před bytovým domem si vyhlédl odstavenou Škodu
Fabia. Na vozidle poškodil okno dveří řidiče a
dovnitř se dostal po poničení okna dveří
spolujezdce. Auto prohledal a musel vzít za vděk
odloženým talárem pro advokáta. I tak je škoda
skoro deset tisíc korun.
or. Bohumil Malášek, 11 . září 201 8
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postiženým nic nestalo.

1 8.díl

PŘEPIS KRONIKY Z „ POVÁLEČNÝCH “ LET
Měl jsem možnost oskenovat kroniku Vlasatic z

„ poválečných“ let a nyní Vám ji přestavuji v přepsané podobě,

aby se do ní mohl podívat kdokoliv bez toho, aniž by musel
do Státního okresního archivu v Mikulově.

ZÁPISY ROKU 1 965

MarS

N EOBVYKLÉ ZMĚNY POČASÍ

Rok 1 965 se projevoval nezvykle různými
výkyvy počasí nejen u nás, ale i v celé Evropě a
snad na celém světě. Pochopitelně toto mělo vliv
na veškeré zemědělské práce. Tak již v březnu v
době, kdy se jindy u nás pilně seje, dochází ke
sněhové kalamitě z 5. na 6. března a na určitý čas
se zabrzdila autobusová doprava. Potom přišlo tání
sněhu a četné deště způsobily záplavy a na dlouhý
čas zdržení polních prací téměř o celý měsíc. Na
příklad jednocení cukrovky v JZD začalo teprve
1 .června, žně byly až v měsíci srpnu. Jen díky
pracovnímu úsilí všech byly polní práce přece jen
úspěšně zvládnuty. Překvapivě se dostavily i noční
mrazy v podzimním období a to již od 11 .října se
musilo topit ve veřejných budovách. Nedozrály ani
různé druhy vína, které byly rovněž mrazem
postiženy. Poměrně suchý podzim zakončoval
zvyšováním mrazů i po celý den a napadením
sněhu 1 6.listopadu.

ZLATÁ SVATBA

V sobotu 23.1 .1 965 se konala na místním
národním výboru v pořadí již druhá zlatá svatba.
manželé František a Jenovela Provázkovi z
Vlasatic č.23 si zde připomněli znovu manželský
slib daný před 50 lety. Svatba se těšila velké
pozornosti četných příbuzných občanů, kteří
jmenovaným přáli ještě dožití diamantové svatby.
JZD věnovalo jmenovaným manželům pěkný obraz
a Výbor žen při MNV věnoval jim naplněný dárkový
koš.

P OZOR NA DĚTI

Dne 1 .března se stala v obci nehoda, která
mohla skončit velmi tragicky, ale naštěstí dopadla
dobře. V rodině J.Grasgrubera vylily malé děti do
čaje oční kapky, potom čaj pily. Lék v kapkách
obsahoval antropin, který ve větší dávce způsobil
otravu u tří dětí a zároveň jejich matky. Jen včasný
zákrok v nemocnici pomohl a tak se všem

ČÍSLO
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H LOUBENÍ POTOKA

V měsíci březnu se začalo s hloubením
Vlasatického potoka. který protéká naší obcí.
Hloubení se provádělo bagrem a pro jeho použití
se muselo vykáceti stromy kol břehů potoka.
Hloubení provádí Krajský podnik zem. meliorací závod Znojmo a práce potrvají ještě dosti dlouho,
než bude konečná úprava břehů hotova.

Oslavy 20.výročí osvobození ČSSR

Oslavy 20.výročí osvobození ČSSR se
konaly všude po vlasti okázalejším způsobem.
Osvobození naší obce připadá na den 7.května a
tento den se u nás zvláště slavil slavnostním
zasedáním MNV v sále na radnici. V týdnu před
slavností byla v předsálí kina uspořádána výstavka
a vyložená pamětní kniha obce k veřejnému
nahlédnutí. Kulturní pořad měl kromě žáků ZDŠ
vyplniti taneční a pěvecký soubor s cimbálovou
hudbou ,,Podlužan", který však půl hodiny před
zahájením oslavy svou účast telefonicky odvolal.
Rozhořčení všech občanů a jmenovitě funkcionářů
MNV bylo veliké na takovým nezodpovědným
jednáním a případ byl projednáván i na ONV.
Soubor Podlužan se potom dodatečně omluvil a
vystoupil v náhradním představením dne 28.května
1 965.

Ú PRAVA OBCE

V rámci oslavy 20.výročí osvobození se též
ve Vlasaticích začalo s úpravou veřejných
prostranství, hlavně na návsi u kostela a na
plochách po zbořených domech. Velmi pěkně bylo
upraveno prostranství u kostela, kde byly
vyměřeny přesně cesty, plocha urovnána,
navežena úrodnou hlínou a oseta trávou. Kolem
cest byly vysázeny keře, do středu plochy okrasné
stromky - smrky. Také bylo vysazeno několik lip. V
podzimní době byly vysázeny na okrasných
záhonech růže.
Hrubé práce na urovnání terénu po
demolicích se prováděly pomocí pásového traktoru
,,stalince". Tak bylo urovnáno prostranství na
mlýně, u Hájkových, pod školou a v prostorách po
zbořené prodejně textilu , která se přestěhovala do
nově upravené místnosti vedle samoobsluhy s
potravinami. Stěhování se dělo v květnu. Při
provádění veškerých úprav se nejvíce zasloužil
předseda MNV s. B.Šiška, který musel neustále
kontrolovat všechny práce a věnoval opravdu na to
svůj veškerý volný čas.
...pokračování příště...
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Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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