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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás všechny srdečně pozdravit v adventním
čase, při čtení posledního letošního čísla našeho zpravodaje. V
úvodu bych rád poděkoval všem, kteří mě a členy současného
zastupitelstva obce podpořili v komunálních volbách. Velice si
vážím tohoto volebního výsledku, protože jste nás jednoznačně
podpořili a vyjádřili nám důvěru na další čtyři roky. Mohu slíbit,
že já osobně i celé zastupitelstvo budeme dělat vše proto,
abychom vaši důvěru v nadcházejících letech nezklamali, i když
nás všechny nečeká zrovna lehké období. Rád bych vám sdělil,
že jsme zdárně podepsali smlouvu se zhotovitelem akce
Kanalizace a ČOV, a to se společností PKS stavby a.s. V
nadcházejících dnech zahájíme vlastní stavbu, což mimo jiné
znamená, že po další dva roky bude naše vesnice touto
stavbou zatížena. Jsem vědom toho, že je mimořádně důležité
zprostředkovat vám všechny podstatné informace o této
stavbě. Proto již v lednu uspořádáme informativní schůzku
ohledně postupu realizace této stavby, kde vám zodpovíme
veškeré vaše dotazy. Samozřejmě, že i v dalších měsících vás
budeme průběžně informovat o aktuálním dění týkající se této
akce.
Dále bych vás chtěl informovat, že posledním
listopadovým dnem skončila platnost smlouvy mezi obcí a
úřadem práce pro naše tři sezónní zaměstnance. Tímto jim
děkujeme za vykonanou práci při údržbě vzhledu naší obce.
Věřím, že podobnou smlouvu s nimi budeme moci uzavřít i v
roce 201 9. Jinak konec roku představuje pro obecní úřad práce
spojené s přípravou rozpočtu pro příští rok, inventarizací a
přípravou účetní závěrky.
I v tomto podzimním a ranně zimním období jsme se
mohli účastnit mnoha kulturních akcí, jako byly např. Babské
hody, ochutnávka mladých vín, kterou pořádal nově vzniklý
spolek Vinaři z Vlasatic, apod. Adventní čas jsme opět zahájili
vánočním koncertem žáku z hudebního ateliéru Mgr. Pavla
Kratochvíla a rozsvěcením Vánočního stromu spojeného s
vystoupením dětí základní a mateřské školy. Samozřejmě k
tomuto období již tradičně patří i dobrovolnými hasiči pořádaná
akce Rojení čertů s ohňostrojem.
Vážení spoluobčané, dovolte mi závěrem touto formou
vám popřát spokojené prožití vánočních svátků a úspěšný rok
201 9.
Pavel Procházka, starosta obce
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ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
25.9.201 8
Přítomni:
•
Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Karel Valenta
•
Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová

Bod č. 3 schválení vítěze veřejné zakázky
Vlasatice – kanalizace a ČOV ve Vlasaticích
a schválení smlouvy.

Pan starosta poinformoval přítomné o vítězi
veřejné zakázky kanalizace a ČOV ve Vlasaticích,
seznámil přítomné s výslednou zprávou hodnotící
komise a s návrhem smlouvy.
Hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2018/5/1

Zastupitelstvo obce

Projednalo:

doporučení hodnotící komise, která provedla
hodnocení nabídek k podlimitní veřejné zakázce na
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod.
stavební práce zadané v otevřeném řízení dle
zákona č. 1 34/201 6 Sb., o zadávání veřejných
zakázek v platném znění (dále jen „zákon“),
vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne
Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování 4.7.201 8 pod evidenčním číslem Z201 8-022320 a
zapisovatele a ověřovatele zápisu
schvaluje níže uvedeného dodavatele, který se
umístil na prvním místě.
V. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
Komise dále využila ust. § 39 odst. 4 zákona
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO. a hodnotila pouze nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou. U této nabídky konstatovala, že je z
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
hlediska zákona a zadávacích podmínek úplná.
Ověřovatele zápisu jmenoval:
Výsledná tabulka hodnocení nabídek k VZ:
Ing. Petra Hubáčka PhD a Libora Šulce.
„Vlasatice – kanalizace a ČOV“ dle kritéria nejnižší
nabídková cena (bez DPH).
Hlasováno: 5/0/0

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

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

Program V. zasedání Zastupitelstva
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a
ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení vítěze veřejné zakázky
Vlasatice – kanalizace a ČOV ve Vlasaticích a
schválení smlouvy
4. Schválení úplatného převodu budovy č. 367
od ÚZSVM do vlastnictví obce
5. Žádosti
6. Různé, diskuze a závěr.

Bod č. 2 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu.
Hlasováno: 5/0/0

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
schvaluje program , tak jak byl zveřejněn.
STRANA
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Schvaluje dporučení hodnotící komise a
souhlasí s vybraným dodavatelem PKS stavby,
a.s., Brněnská 1 26/38, 591 01 Žďár nad Sázavou.
Pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí
o výběru dodavatele.
Schvaluje návrh smlouvy o dílo předložený
vybraným dodavatelem.
Pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy v termínu, kdy to umožní zákonné
požadavky (po uplynutí lhůty pro námitky).

Bod č. 4 schválení úplatného převodu
budovy č.367 od ÚZSVM do vlastnictví obce

Pan starosta přednesl dotaz ÚZSVM, zda
má obec Vlasatice zájem o úplatný převod budovy
č.p. 367. Dále oznámil, že bezúplatný převod do
majetku obce nebyl obci umožněn. Cena bude
stanovena znaleckým posudkem.
Hlasováno: 0/4/1
Zdržel se: Karel Valenta
Usnesení 2018/5/2:

Zastupitelstvo obce
neschvaluje úplatný převod budovy č.p. 367
v obci Vlasatice od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 1 2800, Praha 2.
Zima 2018
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Bod č. 5 žádosti

Usnesení 2018/5/5:

Zastupitelstvo obce
a) Pan starosta přednesl žádost manželů
neschvaluje žádost pana Františka Doležala
Novákových o odkup části pozemku, dle GP,
o
odprodej
části pozemku dle přiložené mapky o
oznámil, že záměr
byl
řádně
vyvěšen
a
navrhl
cenu
výměře asi 1 71 m 2, v k.ú. Vlasatice, odděleného z
65,83,-Kč/m 2.
pozemku parcely č. 51 40/2 ostatní plocha o
Hlasováno: 4/1/0 výměře 94 279 m 2 , který je dosud zapsán na LV č.
Proti: Karel Valenta 1 0001 pro katastrální území Vlasatice.

Usnesení 2018/5/3:

Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej nemovitých věcí ve vlastnictví obce a to:
část pozemku parc. č. 51 40/1 34 – o výměře
37 m 2 v k. ú. Vlasatice, odděleného z pozemku
parcely
č. 51 40/2, ostatní plocha o výměře 94 279
m 2, který je dosud zapsán na LV č. 1 0001 pro
katastrální území Vlasatice, odděleného na
základě Geometrického plánu č. 731 -1 41 /201 8
vypracovaného Ing. Čestmírem Ryšavým, úředně
ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem, Ing. Čestmírem Ryšavým pod č. j 232/201 8,
který byl schválen Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnovenkov, dne 2.8.201 8, pod č. j. PGP-2685/201 8703 a to manželům Ivě a Josefu Novákovým,2
bytem Vlasatice 231 , 691 30 za cenu 65,83,-Kč/m ,
celkem po matematickém zaokrouhlení 2 436,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.

d) Pan starosta přednesl žádost paní Josefy
Poláčkové o přidělení bytu v bytovém domě ve
Vlasaticích. Oznámil, že obec Vlasatice nemá v
současné době žádný volný byt. Z tohoto důvodu
navrhl žádost neschválit.
Hlasováno: 0/5/0
Usnesení 2018/5/6:

Zastupitelstvo obce
neschvaluje žádost o přidělení bytu v
bytovém domě Vlasatice 41 6 a to paní Josefě
Poláčkové, Vlasatice 311 , 691 30.

Bod č. 6 různé, diskuze, závěr

a) Pan starosta poinformoval přítomné
zastupitele o schválených rozpočtových opatření.
Hlasováno: //
Usnesení 2018/5/7:

b) Pan starosta přednesl žádost pana Zastupitelstvo obce
Evžena Paradi o odkup části pozemku, dle GP,
bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 6, 7
oznámil, že záměr
byl řádně vyvěšen a navrhl cenu
a 8.
65,83,-Kč/m 2.
b) Pan starosta přednesl záměr pronajmout
Hlasováno: 5/0/0
nebo propachtovat pozemek
p. č. 8347 ostatní
plocha o výměře 3668 m 2 v k.ú. Vlasatice, který se
Usnesení 2018/5/4:
nachází u obecního rybníku.
Zastupitelstvo obce
Hlasováno: 4/0/1
schvaluje prodej nemovitých věcí ve vlastniZdržel se: Libor Šulc
ctví obce a to:
prodej části pozemku parc. č. 51 40/1 31 – o Usnesení 2018/5/8:
výměře 93 m 2 v k.ú. Vlasatice, odděleného z Zastupitelstvo obce
pozemku parcely2 č. 51 40/2, ostatní plocha o
schvaluje záměr obce Vlasatice o uzavření
výměře 94 279 m , který je dosud zapsán na LV č.
1 0001 pro katastrální území Vlasatice, odděleného nájemní nebo pachtovní smlouvy se Státním
na základě Geometrického plánu č. 71 7-3084/201 8 pozemkovým úřadem, Husinecká 1 024/11 a, Praha
p. č. 8347 ostatní plocha o
vypracovaného Ing. Milanem Pernicou, úředně 3, a to na pozemek
ověřeného oprávněným zeměměřičským inže- výměře 3668 m 2 v k. ú. Vlasatice.
nýrem, Ing. Milanem Pernicou pod č. j 686/201 8,
který byl schválen Katastrálním úřadem pro V. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:30 hod.
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brnovenkov, dne 1 8.7.201 8, pod č. j. PGP-2497/201 8703 a to panu Evženu Paradi, bytem Vlasatice 53,
691 30 za cenu 65,83,-Kč/m 2, celkem po
ÁDÁME OBČANY ABY
matematickém zaokrouhlení 6 1 22,-Kč. Dále
pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy,
tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní od NESTÁPĚLI V KOTLÍCH NA TUHÁ
schválení v ZO.

Ž

c) Pan starosta přednesl žádost pana
Františka Doležala o odkup části pozemku, dle
přiložené mapky. Proběhla diskuze o majetkových
vazbách k přilehlým pozemkům.
Hlasováno: 0/5/0
ČÍSLO
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U STAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Bod č. 2 složení slibu členů Z0
Pan starosta přednesl znění
30.1 0.201 8
všichni přítomní zastupitelé potvrdili
SLIBUJI.

Přítomni:
• Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Mgr. Alena Králová
Marek Sendler
Omluveni:
Karel Valenta
• Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová

slibu. Poté
slib slovem

Hlasováno: //
Příloha: slib členů ZO

Bod č. 3 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu.
Hlasováno: 6/0/0

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování
schvaluje program, tak jak byl zveřejněn.
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.

zapisovatele a ověřovatele zápisu

VI. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice Bod č. 4 volba starosty, místostarosty
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO.
Omluvil nepřítomnost pana Karla Valenty.
1 ) Pan starosta navrhl počet místostarostů,
dále navrhl funkce uvolněných členů ZO a určil
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
způsob volby starosty a místostarosty.
Ověřovatele zápisu jmenoval:
Libora Šulce a Marka Sendlera.

Hlasováno: 6/0/0

Usnesení 201 8/6/1 :
Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
Konstatoval, že zápis z předchozího
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti
schvaluje
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v - počet místostarostů obce - jeden
kanceláři starosty.
- uvolněnou funkci - starosta obce
- určení způsobu volby starosty obce a
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
místostarosty obce - veřejným hlasováním
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
2) Proběhla volba starosty obce.
pro – proti – zdržel se.
Pan Ing. Petr Hubáček PhD. navrhl do
funkce starosty obce pana Pavla Procházku.
Program VI. zasedání Zastupitelstva
Hlasováno: 5/0/1
1 . Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zdržel se: Pavel Procházka
2. Složení slibu členů ZO
3. Schválení programu
Do funkce místostarosty obce byl navržen
4. Volba starosty, místostarosty
Pavlem Procházkou pan Ing. Petr Hubáček PhD.
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové
Hlasováno: 5/0/1
zastupitelstva obce uvolněni
Zdržel se: Ing. Petr Hubáček PhD.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
Usnesení 201 8/6/2:
e) volba místostarosty
Zastupitelstvo obce
5. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního
na svém ustanovujícím zasedání volí v
výboru
souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m)
b) volba předsedy finančního výboru
zákona č.1 28/2000 Sb., o obcích, ve znění
c) volba předsedy kontrolního výboru
pozdějších předpisů:
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Starosta obce: Pavel Procházka
6. Schválení výše odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů ZO
Místostarosta obce: Ing. Petr Hubáček Ph.D.
a) schválení odměny místostarosty
b) schválení odměny člena zastupitelstva
c) schválení odměny předsedy výboru
Bod č. 5 zřízení finančního výboru a
d) schválení odměny člena výboru
kontrolního
výboru
7. Schválení příspěvku do solidárního financování
sociálních služeb ORP Pohořelice
Pan starosta oznámil, že proběhne volba
8. Schválení poskytovatele úvěru ve výši 30 mil. předsedů a členů výborů. Navrhl počet členů pro
Kč na dofinancování akce kanalizace a ČOV
každý výbor tři členy.
9. Žádosti
Hlasováno: 6/0/0
1 0.Různé
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Hlasováno: //-
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Dále se pan starosta dotazoval, kdo ze
zastupitelů chce zastávat funkci předsedy
finančního a kontrolního výboru.
Na funkci předsedy finančního výboru se přihlásila
paní Mgr. Alena Králová.
Hlasováno: 5/0/1
Zdržela se: Mgr. Alena Králová

Odměna bude poskytována od 1 . 11 . 201 8.
Při nástupu náhradníků a při změnách v obsazení
funkcí bude odměna poskytována od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
kterém došlo ke složení slibu nebo ke zvolení do
příslušné funkce.

Na funkci předsedy kontrolního výboru se přihlásil Bod č. 7 schválení příspěvku do systému
pan Marek Sendler.
solidárního financování sociálních služeb
Hlasováno: 5/0/1
Zdržel se: Marek Sendler

ORP Pohořelice

Pan starosta přednesl výši příspěvku do
systému solidárního financování v ORP Pohořelice
Pan starosta se dotázal přítomných, zda se na rok 201 9.
chtějí stát členy výboru, poté byli starostou obce
navrženi členové:
Hlasováno: 6/0/0
- finančního výboru:
Usnesení 2018/6/5:
Josef Lakatoš a Monika Strnadová.
Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
Hlasováno: 6/0/0
schvaluje příspěvek ve výši 44 980,- Kč na
- kontrolního výboru:
financování sociálních služeb minimální sítě ORP
Libor Šulc a Jiří Studeník.
Pohořelice pro rok 201 9.
Hlasováno: 5/0/1
Zdržel se: Libor Šulc
Usnesení 2018/6/3:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
schvaluje
- počet členů finančního výboru - tři
- počet členů kontrolního výboru – tři
volí
- předsedu finančního výboru
- Mgr. Alena Králová
- předsedu kontrolního výboru
- Marek Sendler
- členy finančního výboru
- Josef Lakatoš a Monika Strnadová
- členy kontrolního výboru
– Libor Šulc a Jiří Studeník

Bod č. 8 schválení poskytovatele úvěru ve
výši 30 mil. Kč na dofinancování akce
kanalizace a ČOV

Pan starosta představil indikativní nabídky
financování úvěru na akci kanalizace a ČOV.
Nabídku obec obdržela od 3 bankovních subjektů:
ČSOB, KB, Česká spořitelna. Pan starosta navrhl
hlasovat pro přijetí nabídky od Komerční banky.
Hlasováno: 6/0/0
Usnesení 2018/6/6:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
schvaluje indikativní nabídku Komerční
Banky, a.s. na úvěr ve výši 30 000 000,- Kč

Bod č. 6 schválení výše odměn za výkon
funkcí neuvolněných členů ZO
Bod č. 9 žádosti

Pan starosta navrhl výši odměn pro
* Pan starosta přečetl žádost paní Ľudmily
neuvolněné členy zastupitelstva:
Benešové, vysvětlil, z jakého důvodu paní
Benešová opětovně žádá o odkup pozemku.
Místostarosta:
Člen zastupitelstva obce:
Předseda výboru ZO:
Člen výboru ZO:

7 500,-Kč
900,-Kč
1 600,-Kč
200,-Kč

Místostarosta:
Člen zastupitelstva obce:
Předseda výboru ZO:
Člen výboru ZO:

7 500,-Kč
900,-Kč
1 600,-Kč
200,-Kč

Hlasováno: 6/0/0
Usnesení 2018/6/7:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
Hlasováno: 6/0/0 zasedání
Usnesení 2018/6/4:
schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí ve
Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
vlastnictví obce a to pozemek p.č. 2423/3 – orná
zasedání
půda, se všemi součástmi a příslušenstvím,
zapsané až dosud mj. na LV č. 1 0001 pro
schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí katastrální území Vlasatice, obec Vlasatice, u
neuvolněných členů zastupitelstva obce
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
v následujících částkách:
Katastrální pracoviště Brno-venkov.

ČÍSLO
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Příloha: žádost
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*Pan starosta informoval o závěrečných
* Pan starosta přečetl žádost pana
Vlastimila Lechnera o odkup části pozemku p.č. účtech za rok 201 7 : DSO Zapálaví, DSO Čistší
Střední Podyjí a Sdružení obcí Čistá Jihlava.
8470 dle přiložené mapky, proběhla diskuze.
Hlasováno://

Hlasováno: 0/6/0
Usnesení 2018/6/8:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
neschvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
části pozemku na základě žádosti pana Vlastimila
Lechnera,Teyschlova 11 01 /24, Brno – Bystrc,
dle
přiložené mapky o výměře asi 824 m 2, v k.ú.
Vlasatice, odděleného z pozemku2 parcely č. 8470
orná půda o výměře 7 961 m , který je dosud
zapsán na LV č. 1 0001 pro katastrální území
Vlasatice.
Příloha: žádost

Bod č. 1 0 různé, diskuze, závěr

Usnesení 2018/6/10:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
bere na vědomí Závěrečné účty za rok 201 7:
- Dobrovolného Svazku Obcí odkanalizování obcí
Zapálaví - Troskotovice, Vlasatice, Litobratřice,
IČO: 71 2 05 047
- Dobrovolného Svazku Obcí Čistší střední Podyjí,
IČO: 720 40 455
- Sdružení obcí Čistá Jihlava, IČO: 702 61 326

*Probíhá diskuze. Pan starosta informuje
*Pan starosta informoval přítomné o přítomné občany o průběhu akce kanalizace a
rozpočtovém opatření č. 9.
ČOV ve Vlasaticích.
Hlasováno://

Usnesení 2018/6/9:

Zastupitelstvo obce na svém ustanovujícím
zasedání
bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9

STRANA
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*Pan Bedřich upozornil zastupitele o
propadajícím se kanálu dešťové kanalizace na
silnici směr Troskotovice.
VI. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:53 hod.
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
NEPETUJ - M OJE ODPADKY

Naše obec Vlasatice se v září 201 8 zapojila
do kampaně a následovala v nápadu jiné obce a
společnosti. V této kampani jsou zapojeni i jiné
obce Uherčice, Rohatec, Pohořelice, Pasohlávky,
Přibice, Lukovice, Těšany, Rajec-Jestřebí, Bělá
pod Pradědem, Velký Týnec, Brloh, Zábřeh,
Bludov, Pernštejn. Do kampaně jsou také zapojeny
společnosti Pivovar Svijany, Sodastream,
Autokemp ATC Merkur Pasohlávky, GyTa –
Gymnastický a taneční klub Kyjov.
Kampaň Nepetuj vznikla v reakci na letní
song „Léto bez plastů“. Kampaň nepetuj má za cíl
snížit produkci PET lahví a také měnit myšlení lidí
ve vztahu k zodpovědnosti za odpad.
Hlavní myšlenka je plnit opakovaně jednu
lahev. Pomoci můžete tak, že budete opakovaně
používat jednu PET láhev, kterou si budete sami
plnit nápojem. Na tuto láhev můžete nalepit
samolepku NEPETUJ. Na samolepce je
vyobrazeno 1 5 lahví, a při každém jejím naplnění
vybarvíte symbol PET lahve. Alespoň budete
vědět, kolik PET lahví jste ušetřili. Dále samolepka
obsahuje číselný a QR kód. Jakmile přestanete
lahev používat, načtěte QR kód ze samolepky
nebo se přihlaste na www.nepetuj.cz, a vyplňte
kolikrát jste láhev naplnili. Tyto nálepky můžete
získat na Obecním úřadu Vlasatice, kde Vám je
zaměstnankyně úřadu rády předají. Více informací
získáte na www.mojeodpadky.cz

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO PÓDIA

Z důvodu žalostného stavu našeho
venkovního pódia na zahradě obecního úřadu,
jsme se rozhodli požádat JMK o dotaci na jeho
celkovou rekonstrukci.
Dotace ve výši 50% uznatelných nákladů
nám byla schválena a mohla začít samotná
rekonstrukce. Pro tuto akci jsme se rozhodli oslovit
firmu Truhlářství Patrik Novosád z Troskotovic. V
půli prázdnin začali práce rozebráním původního
pódia, toto provedli naši zaměstnanci. Veškeré
práce související z postavením nového pódia již
zajistil zhotovitel.

STARÉ PÓDIUM

V říjnu byly všechny práce hotovy a dílo bylo
předáno k užívání.
Celkové náklady na rekonstrukci pódia byly
224.500,- Kč. Finanční prostředky od Jihomoravského kraje činili polovinu nákladů.
Naše nové pódiu se stalo dominantním
bodem obecní zahrady, kde pořádáme kulturní
Ú TOK PEŘÍ
akce. Jeho funkčnost i vzhled ocení nejen
účinkující, ale i my ostatní.
Obec Vlasatice se zapojila do projektu „Útok
peří“. O zapojení do projektu nás požádala
Děkujeme všem, kteří se na této akci
společnost TextilEco, a. s., se kterou naše obec podíleli, obzvlášť Jihomoravskému kraji, který nám
spolupracuje od ledna letošního roku 201 8.
poskytl finanční prostředky.
Tento projekt je zaměřen na sběr starých
NOVÉ PÓDIUM
péřových polštářů, dek i prošívaných, ale i
péřových bund a spacáků, které již doma
nepotřebujete a nahradili jste je novými a
kvalitnějšími.
Sběr proběhl na našem obecním úřadu v
týdnu od pondělí 1 2. 11 . 201 8 do pátku 1 5. 11 .
201 8, kdy jsme od Vás péřové věci převezali a
uložili, dále jsme je pak předali společnosti
TextilEco, a. s.
Sběrem jsme podpořili neziskové organizace jako
jsou Lékaři bez Hranic, UNICEF, The Tap Tap.
Jsme rádi, že jste se zapojili do tohoto
projektu, i sebemenší pomoc pomůže...
STRANA
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Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1 300/23, 690 02 Břeclav,
IČ: 494 55 1 68

C ENÍK VODNÉHO NA KALENDÁŘNÍ ROK 201 9
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. stanovilo na
kalendářní rok 201 9 jednotnou cenu vodného pro odběratele takto:

Cena vodného na rok 201 9
vodné:

bez DPH ............................................. 41 ,60 Kč/m 3
včetně 1 5 % DPH ............................... 47,84 Kč/m 3

Cena vodného je jednotná pro vodovody, které vlastní a provozuje společnost
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Ceny jsou platné od 1 . ledna 201 9.

Logistická společnost PST CLC, a.s.
(člen mezinárodní skupiny Mitsui-Soko),

působící na českém i evropském trhu od roku 1 991 jako spolehlivý dodavatel skladovacích,
celních a přepravních služeb nejvyšší kvality, hledá pro své logistické centrum v POHOŘELICÍCH nové

kolegy na pozici:

• SKLADNÍK
(MZDA AŽ 54.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE)
• VEDOUCÍ SMĚNY

(MZDA AŽ 62.000 KČ ZA 2 MĚSÍCE)

Prémie vypláceny měsíčně dle osobního výkonu. Práce na hlavní pracovní poměr, ve
třísměnném provozu , NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK až 6 000 Kč, příspěvek na stravování, 5 týdnů
dovolené. VÍKENDY VOLNÉ .

ČÍSLO
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Pozice Skladníka je vhodná pro absolventy bez zkušeností!
Místo výkonu: CTPark Pohořelice, Hala P06, Průmyslová 1 502, Pohořelice.
V případě zájmu nám napište hr@pst-clc.cz nebo volejte na 724 821 959.
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VLASATICKÉ POSEZENÍ U VÝLET DO STRÁŽNICE
BURČÁKU
Klub důchodců umožnil

K podzimu patří sklizeň hroznů
ve vinohradech, bouření burčáků
a s tím i neodmyslitelně spjaté
slavnosti. I my jsme chtěli s
ostatními oslavit sklizeň hroznů a
společně strávit příjemné odpoledne.
Proto náš vinařský spolek uspořádal v
sobotu 1 5tého září slavnost s výstižným
názvem pro tuto akci – Vlasatické posezení u
burčáku. Příjemnou komorní atmosféru zahrady
obecního úřadu doplňovala Starobřeclavská
cimbálová muzika. Byla to příležitost se vidět a
popovídat si s přáteli, poslechnout si pěkné
písničky a ochutnat odrůdové burčáky. V nabídce
burčáků byly odrůdy Sauvignon Blanc, Kerner,
Tramín červený, Veltlínké zelené, Neuburské a
směs červená neurčená. Nechyběl vynikající kotlík
a bylo možné si zakoupit i vína našich členů
spolku.

členům a dalším
zájemcům 29. 9. 201 8 poznat skanzen ve
Strážnici, který nám dříve narozeným připomněl
mnohé z našeho mládí a vzpomínky. Samozřejmě
vzpomínky na těžší manuální práci, ale možná
klidnější ne tak hektický život.
Dále byla možnost si nastoupit na loď, která
pobrala všechny pasažéry z autobusu. Na lodi
byla dobrá průvodkyně, která dokázala děti
účastnící se s rodiči výletu povýšit na důstojníky.
Zajímavě vykládala, kdy vznikl Baťův kanál a k
čemu sloužil. Cesta po kanále nám po vtipném
výkladu rychle uběhla.

Akce byla zahajovací, tudíž první svého druhu u
nás, možná proto byla účast menší, než jsme
očekávali, asi 60 návštěvníků, ale líbila se a příští Po ukončení plánovaného programu byl domluven
v odpoledních hodinách odjezd za dobré nálady
rok ji určitě zopakujeme.
zpět domů.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě
Milena Jelínková
a pořádání akce.
Marek Sendler, předseda spolku

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

Ve čtvrtek 1 . listopadu se konal již tradiční
lampionový průvod. Sraz malých světlušek a
broučků byl stanoven na 1 7tou hodinu u rybníčku
Šťouráku. Nejprve byli vyhlášeni tři nejlepší malíři
podzimních obrázků a hned poté se průvod malých
i velkých odebral na okružní lampionovou cestu
kolem stodoly. Po návratu bylo pro děti připraveno
špekáčkové občerstvení a malování dýní. Asi po
hodince rojení se děti pomalu začaly plny dojmů
rozcházet do svých pelíšků a už se moc těší na
příští ročník.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
organizaci a přípravě. A pro ty, kteří se letos
neúčastnili, posíláme vzkaz: „Příště určitě přijďte!
Baví se totiž nejen děti.“
Hanka Friess

STRANA
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VI. BABSKÉ HODY VE VLASATICÍCH

Příprava VI. Babských hodů se nesla ve
znamení výborné spolupráce (přeci jen to
neděláme poprvé) a pohodové nálady všech
zúčastněných. Obchůzku jsme jako vždy
absolvovaly za doprovodu našeho dvorního
harmonikáře Petra Šardy. Letos nám to počasíčko
místy i soplilo, ale nebylo to nic, co by se nedalo
vydržet a náladu nám to rozhodně nezkazilo.
Dekoraci sálu jsme se při příležitosti výročí
republiky rozhodly pojmout trochu tematicky a
zvolily jsme pro výzdobu výhradně barvy národní
trikolory, tedy červenou, modrou a bílou. Že se náš
obecní znak nese právě v těchto barvách a skvěle
tak do naší výzdoby zapadl, byla už jen pomyslná
třešnička na dortu. Oko i ucho hojných návštěvníků
přijela tradičně potěšit Túfaranka ze Šakvic, k naší
radosti mezi nás v hojném počtu zavítaly i
přespolní krojované chasy.

VLASATICKÝ MEDVĚD - MARTIN

Při odbahnění našeho rybníčku Štouráku,
bylo nutné pokácet několik vzrostlých stromů
stojících v blízkosti vodní hladiny. Místní rodák a
řezbář Pavel Malík nás oslovil s nabídkou, že z
jednoho kmene zdarma vyřeže a obci daruje
sochu dle vlastního námětu. Během celého roku
jsme mohli vidět jak práce na soše postupují a
dobrému pozorovateli neušlo, že půjde o sochu
medvěda. Medvěd se svou výškou 3,5 metru byl
vidět již z dálky. Jelikož se Pavel práci na soše
nemohl věnovat intenzivně z důvodu vlastního
zaměstnání, byla socha hotova letos na podzim.
Všichni občané si poprvé mohli hotovou sochu
medvěda prohlédnout na svatého Martina v
parčíku naproti kostela, a z tohoto důvodu jsme se
rozhodli medvěda pojmenovat Martin. Touto
cestou děkujeme Pavlovi za krásnou sochu a
věříme, že se bude líbit nejen dětem a dospělým,
ale i mile upoutá pozornost všech projíždějících.
zaměstnanci OÚ

Děkujeme za podporu všem příznivcům,
návštěvníkům, sponzorům i obci a těšíme se s
Vámi všemi zase někdy na viděnou...
Jménem vlasatických žen
Lenka Pekařová

OCHUTNÁVKA MLADÝCH VÍN

K datu svatého Martina se váže nejedna
tradice, jako je Martinská husa, Martinská
jízda či Svatomartinské víno. Ale proč tomu
tak je? Protože svatý Martin je patronem
vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů. Náš vinařský
spolek se k této tradici také přidal a uspořádal
ochutnávku mladých neboli Svatomartinských vín.
K ochutnávce bylo připraveno více jak devadesát
vzorků vín nejen místních vinařů, k pohoštění byly
připraveny zabíjačkové speciality, jako jitrnice,
ovar, škvarky.

ČÍSLO
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Na ochutnávce se sešlo asi 40 účastníků.
Vína na ochutnávce byla výborné jakosti a snad
jen dva vzorky byly k větší diskuzi, od každého
vzorku byla k dispozici jedna lahev 0,75 litru a na
hlavu se zkonzumoval skoro celý litr. Nevypité víno
bylo darováno klubu důchodců, který zajišťuje
svařák při příležitosti Rojení čertů.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
přispěvatelům vzorků vína, bez kterých by se tato
vydařená akce nemohla uskutečnit. Děkujeme.
Marek Sendler, předseda spolku
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VÝLET ZA H ARMONIKOU

Dne 27. 1 0. 201 8 Klub důchodců vyjel za
kulturou do Horních Bojanovic. Jednalo se o
setkání harmonikářů, na které nás pozvala paní
Mirka Šubíková, která nás s harmonikou doprovází
na ostatcích. Setkání bylo velmi příjemné a krásné.
Jedno z nejlepších vystoupení měli nejmladší
harmonikáři. Při jejich hře si s chutí zazpívali
společně všichni přítomní. Pro nás důchodce z
Vlasatic to bylo opět po čase příjemně strávené
odpoledne. Paní Mirce mnohokrát děkujeme nejen
za pozvání, ale i za občerstvení, které pro nás
osobně zajistila, včetně velmi dobrého vínka.
Dovolte mi, abych touto cesto ještě jednou za
všechny přítomné moc poděkovala.
Za Klub důchodců
Eva Hubáčková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Poslední měsíc letošního roku jsme na
obecním úřadě zahájili přivítáním nových občánků.
I přes omluvu tří dětí se k vítání dostavilo dětí pět dva chlapci a tři děvčata. Po přivítání všech
přítomných rodičů, dětí a hostů pronesl pan
starosta slavnostní řeč. Celá slavnost se nesla v
krásném a dojemném duchu, nejen přítomností
miminek, ale i malých žáčků z Hudebního ateliéru
Mgr. Pavla Kratochvíla, kteří celou slavnost
obohatili hudebním a pěveckým vystoupením. Po
gratulaci a předání drobných dárků dětem, se
rodiče se svými dětmi mohli vyfotit u kolébky a bylo
jim nabídnuto malé občerstvení.
zaměstnanci OÚ

VÁNOČNÍ KONCERT A ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

První adventní neděle již tradičně patří
Vánočnímu koncertu žáků Hudebního ateliéru Mgr.
Pavla Kratochvíla a rozsvěcení Vánočního stromu
s vystoupením dětí z naší školy a školky.
Koncert začal ve 1 4 hodin na sále obecního úřadu
a návštěvníkům určitě navodil vánoční náladu.
Úvod koncertu patřil nejmenším žáčkům
(Cvrčkům), kteří nás potěšili svým pěveckým
vystoupením. Následovalo pásmo žáků hrajících
na různé hudební nástroje a zakončení programu
se ujal pěvecký sbor Radost. Díky profesionálnímu
vedení a pílí žáků jsme z koncertu měli velmi pěkný
zážitek a navozeni vánoční atmosférou jsme
zamířili k naší Zvoničce, kde byl připraven malý
jarmark a občerstvení, které zajistila obec.
Rozsvícení stromu zahájily, krásným vystoupením
plným písní, děti ze základní a mateřské školy.
Poté měli všichni možnost pozdravit a popovídat se
svými sousedy a známými nad pohárkem dobrého
svařáku.
Zaměstnanci OÚ
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
Vážení čtenáři,
sotva jsme se přivítali v novém školním
roce, již tu jsou Vánoce, téměř konec roku a s ním
rekapitulace práce dětí z MŠ a žáků ZŠ.
Některé akce, které žáci absolvovali, jsou již
tradiční. Patří mezi ně dopravní výchova, kterou
zajišťuje SVČ v Pohořelicích a při které žáci
získávají znalosti z oblasti správného chování v
dopravním provozu. Současně si
mohou některé modelové situace
prakticky nacvičit jako chodci i
jezdci na dopravním hřišti. Také
akce Den s Integrovaným
záchranným systémem, která
proběhla v září v Pohořelicích,
jsme se nezúčastnili poprvé. Měli
jsme možnost vidět simulovanou
dopravní nehodu a záchranáře v akci, pracovníky
kynologického klubu Židlochovice se psy, policejní i
hasičskou techniku, žáci si mohli vyzkoušet jak
první pomoc, tak vysílačky, neprůstřelné vesty aj.
Opravdovou tradicí je celonárodní projekt 72 hodin.
V jeho rámci zhlédli mladší žáci a děti ze školky
film Život stromů v mobilním planetáriu, čtvrťáci a
páťáci vyráběli krmítka pro ptáky, na programu byl
úklid okolí školy, školky, sběr papíru a železa.
Rozhodně nesmíme zapomenout zmínit akci
Osudové osmičky, výukový program pro žáky II.
stupně ZŠ, který se konal v Brně a byl zaměřen na
klíčové události našich dějin ve 20. století. Program
byl výjimečný v tom, že žáci dostali možnost žít
životy lidí v nejvýznamnějších momentech
československých a českých dějin formou
zážitkové hry. Prožívali strach z okupace, přišli o
majetek, zažili příjezd tanků, cvičili spartakiádu,
cinkali klíči na náměstí. Vědomosti získané v
hodinách dějepisu a občanské nauky se tak se
„zážitky“ spojily v jeden celek. Tuto akci jsme
zařadili do plánu oslav 1 00. výročí založení
Československa, stejně jako vysazení dvou lip u
rybníčku „Štourák“.
Velkou pochvalu zaslouží deváťáci, kteří
získali druhé místo v soutěži Dej si bacha! –
bezpečně v kybersvětě, která se uskutečnila v
Pohořelicích. Cílem soutěže bylo upozornit na
nebezpečí, jež na nás všechny, hlavně děti a
mladistvé, číhají za dveřmi vlastních pokojíčků, u
tabletů, smartphonů a klávesnic počítačů.
Nezmeškali
jsme
podzimní
výlov
Troskotovického rybníka, přáníčky a perníčky jsme
podpořili české vojáky na zahraniční misi v
Afgánistánu, deváťáci besedovali s MUDr.
Radimem Uzlem, zúčastnili se Veletrhu středních
škol i exkurze na Úřad práce Brno – venkov.
Děti v mateřské škole však také nezahálely.
Viděly představení oblíbeného divadélka Rolnička,
zpívaly s panem Jiřím Motyčákem při jeho
hudebním vystoupení. K tématu prevence úrazů
absolvovaly děti dva programy. Jeden se uskutečnil
v Dětské nemocnici v Brně, tam se hravou formou
dozvěděly, co všechno se může v běžném životě
přihodit a jak se v různých situacích
ČÍSLO
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zachovat.VZPoura úrazům byla druhá preventivní
akce. V rámci besedy s panem Radkem, který je
po úraze upoután na vozík, děti zjistily, jak se dá
na vozíku oblékat, tancovat, nasedat do auta, hrát
basketbal, přejíždět překážky, současně však
získaly důležité informace o tom, jak na sebe dávat
pozor, aby se jim nikdy žádný vážný úraz nestal.
Obě akce byly velmi vydařené, sám pan Radek byl
překvapen četností i kvalitou dotazů dětí.
Nesmíme opomenout zmínit dvě akce, které
se každoročně uskutečňují ve školce s aktivní
účastí rodičů dětí. Podzimní dýňování bylo plné

různorodých činností – dlabání dýní, tvoření
přírodních mandal, hry s kaštany, pečení brambor
aj. Účast rodičů byla velká a radost dětí obrovská.
Stejně zdařilou akcí bylo vánoční tvoření ozdob na
stromeček. Děti si s pomocí rodičů vyrobily
ozdobičky z papíru, skořápek, vlny a ověsily jimi
stromeček ve třídě.
Advent jsme zahájili společně s vámi všemi,
kteří jste 2. prosince přišli odpočítat rozsvícení
vlasatického vánočního stromu. Jistě jste se přidali
k dětem a jejich zpěvu vánočních písniček a koled.
Předvánoční čas jsme se rozhodli zpestřit ještě
jednou akcí – Adventním nedělním odpolednem – s
živým betlémem, vánočními zvyky a tradicemi,
příběhem o narození Ježíška, zimními hádankami
a rébusy, tvořením, fotokoutkem, výstavkou
betlémů a dalšími hravými aktivitami pro děti i
širokou veřejnost. Součástí odpoledne bylo balení
dárků v rámci akce Krabice od bot.
Rádi bychom chtěli poděkovat všem, kteří
jste se zapojili do sběru papíru, železa, kteří jste
přispěli dárky do Krabice od bot. Děkujeme Obci
Vlasatice za veškerou podporu, které se nám od ní
dostává.
Přejeme Vám všem pohodové vánoční svátky.

Alena Králová
za děti MŠ, žáky ZŠ a zaměstnance
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Sakrální stavby obce Vlasatice

díl devátý

V dnešním díle sakrálních staveb začneme
historií našeho kostela, protože informací o kostele
máme hodně, budeme se mu věnovat v několika
číslech našeho zpravodaje.
Vlasatická fara se poprvé písemně zmiňuje
v roce 1 276 v té době tedy ve Vlasaticích již musel
stát i kostel, zřejmě na stejném místě jako
současná kostelní budova.
V roce 1 61 0 nechal majitel panství hrabě
Jeroným Václav z THURNU a VALSASSINY zbořit
prastarý kostelík a na jeho místě postavit z
pevného materiálu nový větší kostel pro
protestantskou obec. Stojí uprostřed vesnice na
mírné vyvýšenině, jeho podélná osa přesně
odpovídá směru východ – západ. Obdélníkový
půdorys se od roku 1 61 0 v podstatě nezměnil; na
východní straně je přisazeno pravoúhlé kněžiště a
na západní straně čtvercová věž se vznosnou
barokní jehlancovou bání. Ve válcové přístavbě po
její jižní straně vede staré kamenné točité
schodiště do místností věže a na chórovou
emporu. K severní straně kostela přiléhá sakristie a
Boží hrob. Celková délka kostela je asi 30 m, šířka
1 0 m, výška věže 38 m.

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

roce 1 633 zapsal vlasatický farář Lukas Augustin
GULDE, který tu roku 1 631 založil první matriku, že
při svém příchodu do Vlasatic v roce 1 624 zde
našel strašlivý nepořádek. Kostel potřeboval
mnohé opravy a vybavení, protože ho vyloupily
polské pomocné jednotky císařského vojska.
Švédové v roce 1 645 obec téměř úplně zpustošili,
stejný osud při tom potkal i kostel. Trvalo ještě
nějakou dobu, než mohly po uzavření Vestfálského
míru v roce 1 648 začít práce na jeho obnově.
První zprávy o pracích na vlasatickém
kostele pocházejí ze září 1 654, kdy dolnokounický
vrchní SRBADEK v dopise »Nejjasnějšímu
urozenému knížeti, Nejmilostivějšímu knížeti a pánu«
napsal, že potřebuje 30 zlatých na kazatelnu ve
vlasatickému kostele, a v lednu 1 655: »Zde v příloze
poslušně zasílám na nejmilostivější příkaz Vaší kníž.
Milosti šňůru s rozměrem antependia z vlasatického
kostela. Jak je dlouhá šňůra, tak dlouhé je
antependium«, přičemž antependiem je míněn

ozdobný závěs na přední straně oltářního stolu. V
srpnu 1 656 psal: »Řemeslníkům ve Vlasaticích jsem

již dodal dřevo, vápno, písek, latě a jiné prostředky.
Také jsem už dřevo přitesal a použil na vlasatický
kostel, a protože pokrývačům budou chybět střešní
tašky, napsal jsem kvůli tomu mikulovskému hejtmanovi
a také jsem mu připomněl, ať pošle na práci do Vlasatic
zednického mistra Matesa Pflunga.«

Při tatarském vpádu v roce 1 663 kostel
znovu natolik utrpěl, že nutně potřeboval
důkladnou opravu. V dopise ze 4. prosince 1 671
hlásí probošt Matthäus HERTRANFFT z Mikulova
knížeti: »Na reparaci pobořených kostelů jsem už
nechal vylámat 10 sáhů [asi 34 m3] vápence,« a že ve
vlasatické panské cihelně už leží nevypálené cihly,
jejichž počet se odhaduje asi na 7000. Na vypálení
cihel a vápna je ještě potřeba dřevo, které se musí
dovézt z knížecích lesů. Na panství Dolní Kounice
jsou prý k dispozici nějaké velké kameny, které by
se »daly použít na podložení kostelních dveří a k tomu
příslušných trámů«. Nejnaléhavější však je uvolnit
poddané z roboty, aby mohli přivézt »k farnímu
kostelu stromové kmeny a jiné potřebnosti«.

S obstaráním stavebního materiálu byly
takové těžkosti, že práce mohly začít teprve na jaře
1 672. Potřebný kámen byl dodán z Perné a vápno
z mikulovské vápenky. V říjnu 1 672 mohl kounický
kastelán konečně ohlásit: »Kostel ve Vlasaticích je

nyní dokončen a věž, protože byla nebezpečná, se
musela trochu snížit, ale všechno je už hotové i se
střechou.«

Pod kostelem je hrobka. Do roku 1 937 byla
podlaha kostela pokrytá kamennými dlaždicemi.
Uprostřed hlavního prostoru byl vchod do hrobky
uzavřený velkou kamennou deskou. Když byla při
velké rekonstrukci v roce 1 937 podlaha kostela
pokryta světlým cementovým potěrem, polohu
vstupu do hrobky označoval velký černě
namalovaný kříž v obdélníkovém rámu s písmeny
R I P [Requiescant in pace = Ať odpočívají v pokoji].O
této kryptě budeme psát v dalším díle.

S TAVEBNÍ VÝVOJ KOSTELA

V roce 1 693 byly opraveny na náklady obce
poškozené střešní trámy. Když byla v roce 1 672 z
bezpečnostních důvodů snížena věž, brzy se
projevily následky, které farář popsal v suplice
knížeti tak, »že zvony v této věži visí nadarmo a jejich
zvuk se ztrácí, proto se věž musí náležitě zvýšit.«
Kníže Leopold z DITRICHŠTEJNA tedy v lednu
1 707 vydal pokyn dolnokounickému kastelánovi,
jestliže míní, že věž se nemusí zvýšit, ale že jenom
potřebuje novou střechu, aby do ní nepršelo, pak
se má z Polné [ditrichštejnské panství u Jihlavy]
poslat 4000 až 5000 šindelů. »A kdyby šlo zařídit,

aby zvony vydávaly lepší zvuk a celé městečko lépe
slyšelo zvonění do kostela, aniž by se věž musela
zvyšovat, mohlo by se snad na to v tomto případě
reflektovat.« Není známo, jaké úpravy se nakonec

Již několik let po svém dokončení v roce
1 61 0 byl kostel těžce poškozen při vpádu provedly.
DAMPIERROVÝCH vojáků. O opravách, které jistě
V prosinci 1 779 se objevuje zápis, který říká,
proběhly po roce 1 622, kdy Vlasatice připadly
kardinálu DITRICHŠTEJNOVI, nemáme zprávy. V že vlasatický kostel »odnepaměti nebyl opravován« a
STRANA
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naléhavě se musí renovovat. To se ovšem týkalo Jeronýma a dalších, v tomto roce byly sejmuty,
jenom střechy. Jiné stavební úpravy totiž probíhaly. rozbity a spáleny.
Tak v roce 1 71 9 byly v jižní zdi vybudovány menší
V roce 1 800 farář LIBISCHER oznamoval
dveře, v roce 1 757 bylo vyplaceno »zedníkovi s
nádeníky za klenby pod věží 6 zl. 10 kr.«, v roce 1 766 »potřebu opěrné zdi u zadní části vlasatického kostela,
»za zazdění okna za velkým oltářem 40 kr.«. V roce protože během let dešťová voda skoro úplně obnažila
1 764 kostelní účty obsahují několik větších vydání, základové zdi, takže kostel ztratil pevnou oporu.« Za
pomoci farníků byl ještě téhož roku vyzděn »taras«
mj.
»Kameníkovi z Krumlova za dveřní zárubně a oltář v délce 1 8 sáhů, tloušťce 2 střevíců a výšce 2 sáhů
[délka 34 m, tloušťka 63 cm, výška vč. základů 3,6
slevit 29 zl. 54 kr.,
Za tři fůry do Krumlova na odvoz kamenných dveřních m] a prostor mezi touto zdí a vnější stěnou kostela
byl vyplněn čerstvou hlínou. Kníže na to přispěl
zárubní 3 zl. 14 kr.,
270 zlatými. Současně 2bylo v kostele položeno 20
stolaři za dveře 5 zl. 9 kr.,
čtverečných sáhů [72 m ] nové dlažby.
zámečníkovizaokovánídveříželezemvčetněodvozu
24 zl. 21 kr.
1300 cihel ke dveřím nového kostela a na zastřešenou
předsíň 10 zl. 24 kr.,
zedníkovi za erby [vezdění thurnovských erbů nad
hlavní vchod] 2 zl. 54 kr.,
Item témuž za vezdění dveřních zárubní včetně stavby
předsíně 6 zl. 12 kr.,
Sochaři za provedení hlavního oltáře 6 zl. 36 kr.,
stolaři za obložení hlavního oltáře 8 zl. 34 kr.,
Za dekoraci andělů na nástavci tabernáklu 24 zl. 30 kr.«

Pokračování příště.

V roce 1 775 byla postavena nová kazatelna.
O rekonstrukci krovu, požadovanou již roku 1 779,
se znovu upomínalo v r. 1 790, kdy již byly části
krovu zcela ztrouchnivělé. Byly však špatné časy,
po francouzské revoluci hrozila válka s Francií,
takže »jestli se nastávající válka nezastaví, musí se
tato stavba dále pozdržet«. O tři roky později byl
zhotoven nový krov, ale kvůli nedostatku
prostředků se musel pokrýt starými taškami.
Do roku 1 785 se na stěnách kostelní lodi
nacházely sochy církevních otců sv. Augustina, sv.

jubilea

Noví občánci:
v říjnu 2018 jsme přivítali

Verunku Gúthovou
a
Jakoubka Máška

Svoje jubilea oslavili:
Říjen 2018

70. narozeniny
75. narozeniny
80. narozeniny
95. narozeniny

- pí. Hrůzová Zdeňka
- pí. Krábková Anna
- p. Slezák Vladimír
- pí. Malíková Růžena

v listopadu 2018 jsme přivítali

Emičku Dubšovou
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Listopad 2018

70. narozeniny
75. narozeniny
85. narozeniny

- p. Křivánek Josef
- pí. Mlynáriková Ludmila
- pí. Hubáčková Marie
- pí. Strnadová Marie

Navždy nás opustili:
v září 2018

Prosinec 2018

70. narozeniny
75. narozeniny

- pí. Roučová Zdeňka
- p. Procházka Hynek

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
ČÍSLO

4/18

Embacher Kamila
v říjnu 2018

Laža Miloš
Kdo v srdcích žije neumírá...
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DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VLASATICE
www.sdh-vlasatice.webnode.cz

Vážení čtenáři a příznivci hasičů.
Naše organizace se, kromě hašení
požárů, podílí na akcích v obci, stará se o
družstva malých hasičů a vyvíjí spoustu dalších
aktivit. Toto vše by nebylo možné bez
obrovského přispění obce, sponzorů,
dobrovolníků a samotných členů, za což jim
patří obrovské díky. Konec roku se kvapem
blíží, proto bychom Vám všem touto cestou
chtěli z celého srdce popřát nádherné prožití
svátků vánočních a vše nejlepší v roce
nadcházejícím.
N AŠE HASIČATA

Sbor dobrovolných hasičů Vlasatice

Podzim je pro naše děti částí roku, která
není tak energická jako jaro, protože neprobíhají
soutěže v požárním útoku. Vítaným zpestřením pro
děti byla účast na první části závodu hry Plamen
201 8/201 9, který se konal 1 3.října v Kobylí. V
podzimní části se soutěžilo ve dvou disciplínách –
závod v požární všestrannosti (branný závod na 2
km) a štafeta požárních dvojic. Závod v požární
všestrannosti se skládá z několika stanovišť, kde
děti musí prokázat znalosti např. ze zdravovědy,
vázání uzlů, práce s busolou, topografických
značek a střelby ze vzduchovky. Ze zdravotních
důvodů se zúčastnilo pouze družstvo starších
žáků. V požární štafetě dvojic obsadili 5 místo a v
závodě požární všestrannosti doběhli na 7 místě. V
zimním období by mělo proběhnout několik soutěží
ve vázání uzlů, proto se děti připravují již nyní.
Kromě soutěžních aktivit musí naše děti, na
základě pravidel Hry plamen, absolvovat i
teoretickou přípravu ze znalostí požární ochrany.
Tato příprava probíhá většinou na zbrojnici.

rozdali poslední dárky a čerti si nakonec opět
nikoho neodnesli. Mikuláš se rozloučil s přítomnými
dětmi a jejich rodiči, Lucifer popřál všem
přítomným krásné prožití vánočních svátků a
dětem domluvil, aby nezlobili rodiče. Na závěr
setkání hasiči provedli odpal připraveného
ohňostroje. Během akce se podával teplý svařák a
atmosféru dokreslovala zvuková produkce.
Za přípravu a zdárný průběh děkujeme
všem, kteří se na akci podíleli. Obci za materiální
zabezpečení, Klubu důchodců za teplé nápoje,
Zbyňabandu za ozvučení, panu Křipačovi, paní
Špačkové, dobrovolníkům a hlavně čertům,
Mikulášovi a jeho pomocníkům.

VALTICKÉ C YKLOBRANÍ

Igor Ševčík

29.září se konal tradiční, cyklistický závod
Valtické Cyklobraní. Naši členové zajišťovali, řízení
dopravy
na
pozemních
komunikacích,
předlékařskou první pomoc a měli na starost
několik stanovišť na soutěžní trati, která letos vedla
i Rakouskem. Celkem se závodu zúčastnilo 473
cyklistů. Během závodu nám nikdo nenahlásil
žádné zranění. Opět jsme měli možnost si
zopakovat nabyté zkušenosti z absolvovaných
školení.

NOVA CUP

Letos na podzim nás oslovil pořadatel
cyklistického seriálu NOVA CUP, zda bychom byli
ochotní zajišťovat pořadatelskou službu při závodě,
který se konal 6.října. Soutěž byla rozdělena do
několika kategorií. Trať vedla přes Pálavské vrchy.
Naše jednotka, společně s hasiči ze Sedlece,
zajišťovala, řízení dopravy na pozemních
komunikacích, předlékařskou první pomoc a měli
ROJENÍ ČERTŮ 201 8
na starost několik stanovišť. Celkem se závodu
Všechny děti se již dlouho dopředu těšily, až zúčastnilo
499 cyklistů. Během závodu nám nikdo
vypukne každoroční "Rojení čertů". Přípravy nenahlásil
žádné zranění.
probíhaly samozřejmě již několik dní dopředu a v
den akce se zúčastnění nezastavili.
Po 1 7 hodině to začalo. Lucifer začal vystrkovat
rohy, a něco blekotal. Za chvíli se vyrojili čerti z
brlohu, procházeli se po place a hledali zlobivé
děti, aby je vzali s sebou do pekla.
Další přijeli čerti na koních a vzápětí za nimi v
krásně nazdobeném kočáře Mikuláš s anděli.
Kočár řídil správce pekel, udělal s kočárem kolo
okolo zbrojnice a pak přivezl Mikuláše k dětem.
Mikuláš s anděli pozdravili přítomné a rozdali
dárečky hodným dětem, které přišly přednést
nějakou básničku nebo písničku. Lucifer s čerty
museli sedět a poslouchat. Čas se posunul, andělé STROM SVOBODY
U příležitosti 1 00. výročí založení republiky
jsme se sešli 28.října před požární zbrojnicí, za
účelem výsadby Stromu Svobody. Této slavnostní
události se účastnil i starosta obce. Po zahájení
akce se ujali slova starosta sboru a starosta obce.
Následovala samotná výsadba. Pro tento účel jsme
zvolili Lípu srdcovku, kterou zakoupili členové
sboru z vlastních prostředků. Strom byl vysazen
vedle budovy Požární zbrojnice. Po provedení
výsadby se všichni přesunuli k požární zbrojnici,
kde členové sboru připravili malé občerstvení.
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Zásahy jednotky:

- 24.9.201 8 v 1 8:1 8 hod vyslalo KOPIS HZS JmK

V noci na 1.11.2018
 CAS 16 v počtu

1+3

jednotku na požár kombajnu ve směru na Přes den 1.11.2018
 CAS 16 v počtu
1+4
Pasohlávky. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +4.
Zásahu se účastnily jednotky HZS PS
Zásahu se zúčastnili všichni členové
Židlochovice, HZS PS Pohořelice, SDH Vlasatice,
SDH Jiřice u Miroslavi. Na rozkaz velitele zásahu jednotky. Došlo k poškození několika hadic,
prováděla jednotka hašení kombajnu pomocí C propálení zásahového kabátu a poruše a
proudu, hašení neposekané kukuřice pomocí poškození CAS1 6.
lafetové proudnice a následně dohašování a
Až na jednu vyjímku se zásah obešel bez
rozebírání konstrukcí kombajnu.
zranění. Jeden hasič musel být odvezen do
nemocnice z důvodu vyčerpání a vdechnutí
velkého množství splodin hoření.
Děkujeme za perfektní týlové zabezpečení
jednotkám SDH Židlochovice a SDH Těšany a
dodavateli stravy Zemědělskému družstvu Jiřice u
Miroslavi.
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 29
požárních jednotek: KŘ HZS Jmk, PS Lidická, PS
Líšeň, PS Tišnov, PS Ivančice, PS Židlochovice,
PS Pohořelice, SDH Blučina, SDH Dolní Kounice,
SDH Hrušovany u Brna, SDH Moutnice, SDH
- 30.1 0.201 8 ve 1 2:08 hod vyslalo KOPIS HZS Ořechov, SDH Bratčice, SDH Těšany, SDH
JmK jednotku na požár skladu slámy velikosti Žabčice, SDH Přísnotice, SDH Židlochovice, SDH
50x20m ve směru na Novou Ves. Jednotka vyjela s Nosislav, SDH Vranovice, SDH Vlasatice, SDH
CAS 1 6 v počtu 1 +4. Na místo dorazila jako první a Troskotovice, SDH Drnholec, SDH Perná, SDH
okamžitě zahájila průzkum a z důvodu silného Velké Pavlovice, PS Moravský Krumlov, PS
větru tzv. požární obranu pomocí proudů C. Zásah Hrušovany nad Jevišovkou, SDH Jiřice u Miroslavi,
probíhal ze začátku hlavně v prostorách stavebnin. SDH Miroslav, SDH Olbramovice
Po příjezdu jednotky HZS PS Pohořelice si jejich
velitel převzal velení zásahu. Následně byly na
místo, z důvodu obtížnosti hašení, povolány další - 2.1 2.201 8 ve 23:37 hod vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotky a vyhlášen 3 stupeň požárního poplachu. jednotku na technickou pomoc únik vody z
V prvotní fázi hašení probíhala tzv. požární obrana vodovodní šachty Vlasatice 1 8. Jednotka vyjela s
pomocí několika proudů C a lafetových proudnic. DA1 2 v počtu 1 +4. Zásahu se účastnily jednotky
Pro zajištění dostatečné dodávky hasební vody HZS PS Pohořelice a SDH Vlasatice. Na rozkaz
byly zřízeny dvě čerpací stanoviště na rybníku velitele zásahu prováděla jednotka asistenci při
Štourák a Novoveském. Naše jednotka vyjela čerpání vody ze zatopené šachty do doby, než
zajistit čerpací stanoviště na Novoveském rybníku pracovníci VaK provedli opravu.
s DA 1 2 Avia v počtu 1 +1 . Čerpací stanoviště bylo
v noci zrušeno. Požární zásah byl komplikovaný.
Tzv. likvidace požáru byla vyhlášena až 1 .11 .201 8

ve 1 3:58 hod.

P LÁNOVANÉ AKCE NA ROK 201 9
Naše jednotka se po celou dobu účastnila
požárního zásahu a to:
30.10.2018
 CAS 16 v počtu 1+4 a DA12 v počtu 1+1
V noci na 31.10.2018
 CAS 16 v počtu

1+3

Přes den 31.10.2018
 CAS 16 v počtu

1+4

ČÍSLO
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Hasičský bál
Pálení čarodějnic
Soutěž v požárním sportu
Rojení čertů
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
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tito zaplatili pokutu každý patnáct tisíc korun.
Pokračovat budou moci až po přeložení nákladu. U
MarS dalších kamiónů pak policisté zjistili technické
zdroj - www.policie.cz závady. Během akce policisté uložili kauce sto
dvacet šest tisíc korun a pokuty za více než
padesát tisíc korun.
S POLUJEZDEC NA MÍSTĚ ZEMŘEL
por. Bohumil Malášek, 1 9. října 201 8
V pátek 28. 9. 201 8 v 1 7.20 hod. došlo poblíž
Pohořelic k závažné dopravní nehodě osobních D OKONCE VBĚHL DO VODY
automobilů Seat Ibiza a VW Passat. Po srážce na Podezřele jedoucí osobní automobil Renault
mostu ve Vídeňské ulici skončil Seat mimo upoutal v Pasohlávkách před půlnocí pozornost
vozovku a po několika kotrmelcích následně v poli. projíždějící policejní hlídky. Řidič osobního auta
V Passatu s polskou registrační značkou byli zvýšil rychlost a jeho pokus o ujetí byl především
zraněni dva muži lehce a jeden těžce. V osobním hodně zmatečný. Šofér odjel do tamního
automobilu Seatu s rakouskou registrační značkou autokempu a následně odbočil na cyklostezku.
byla řidička a spolujezdkyně zraněny těžce, další Tam zastavil a i se spolujezdcem se pokusili utéct.
spolujezdec způsobeným zraněním na místě Řidič dokonce vběhl do vody Novomlýnské nádrže.
podlehl. Dechová zkouška šoféra Passatu byla Záhy však i po výzvě
negativní. Zda byla řidička druhého vozidla pod policistů pochopil, že
vlivem alkoholu či nikoliv, ukáže až výsledek úprk studenou vodou byl
rozboru v nemocnici odebrané krve. V průběhu jen
bláznivým pokusem.
vyšetřování nehody byl most uzavřený. Řidiči Utíkajícího
objížděli místo havárie po přilehlých komunikacích, pak zajistil spolujezdce
druhý člen
k dopravním komplikacím nedocházelo.
hlídky. Špatně zajištěné
Policisté při vyšetřování níže popsané události žádají auto se rozjelo a skončilo
o pomoc také svědky. Pokud by někdo z projíždějících ve vodě. Proč se rozhodl
šofér
vozidel mohl podat doplňující informace o průběhu dopravní jedenatřicetiletý
nehody, ať se spojí s kolegy z Dálničního oddělení Mikulov - ujíždět a utíkat, vyšlo
najevo hned při prvních
tel. 974 632 671 nebo 724 81 9 967.
úkonech kontroly. Muž byl pod vlivem pervitinu a
por. Bohumil Malášek, 28. září 201 8 ve vozidle měli spolu se svým o tři roky starším
kumpánem asi sto padesát gramů marihuany.
P ŘIŠEL O TŘIADVACET TISÍC KORUN
por. Bohumil Malášek, 24. října 201 8
Vyšší než požadovaná cena za k prodeji nabízené
klávesy nebyla podezřelá čtyřiačtyřicetiletému N EMÁ HODINKY, ANI TŘI TISÍCE
prodejci hudebního nástroje. Neznámý kupující Radost z rychlé reakce zájemce o na internetu k
nabídl o devět set eur více, než prodejce prodeji
nabízené hodinky Casio se později změnila
požadoval. Podmínkou obchodu bylo zaslání více ve zklamání.
Pětadvacetiletého prodejce totiž
než osmi set eur pomocí platební služby do Gruzie. kontaktoval mailem
a po krátké komunikaci
Když požadovanou částku prodávající odeslal, poslal potvrzení o cizinec,
platbě. Prodávající
přišel další požadavek. Tentokrát na osmnáct set tedy poslal hodinkyprovedené
v hodnotě devět tisíc korun
eur do státu Georgia. To už byl ale prodejce kurýrní službou. Zásilka
Španělska jej přišla na
opatrnější a po podrobném prozkoumání skoro tři tisíce korun. doPak
jen čekal, až
korespondence zjistil, že pravděpodobně naletěl avízovaná platba dorazí na jehoužúčet.
Když dlouho
podvodníkovi. To se při oznámení na policii nepřicházela, kontaktoval peněžní ústav,
kde mu
potvrdilo. Muž tak přišel o asi třiadvacet tisíc korun. sdělili, že zaslané potvrzení je falešné. Přišel
tak
por. Bohumil Malášek, 8. října 201 8 nejen o hodinky, ale i o tři tisíce korun.

S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

ZAPLATILI VYSOKÉ POKUTY

Alarmující výsledky přinesla čtvrteční akce
jihomoravských dopravních policistů zamřená na
nákladní automobily. Na třech stanovištích se
policisté prioritně zaměřili na dodržování sociálních
předpisů, přetěžování automobilů a další časté
prohřešky řidičů kamiónů. Během dne kontrolovali
policisté sedmadvacet nákladních automobilů.
Třináct z nich bylo přetížených. Jejich řidiči zaplatili
na pokutách přes padesát tisíc korun. Řidič
kamiónu se slovinskou registrační značkou,
kterého kontrolovali policisté na odstavné ploše
poblíž motorestu U Toma, nedodržel při přepravě
nebezpečné trhaviny a výbušných látek hned
několik závazných pravidel. Především nepředložil
stanovené záznamy o řízení a době odpočinku a
neměl předpisově zajištěný náklad. Navíc policisté
zjistili i další porušení předpisů. Řidič musel na
místě zaplatit pokutu deset tisíc korun a složit kauci
sedmdesát tisíc korun. Pokutu pět tisíc korun a
kauci padesát tisíc korun musel zaplatit šofér
německého kamiónu, kterého kontrolovali policisté
poblíž hraničního přechodu Hatě. Řidič převážející
balený benzín, jehož přeprava podléhá zvláštnímu
režimu, porušil předpisy o době jízdy a odpočinku.
Další jízdu zakázali policisté trojici přetížených
kamiónů. Jejich řidičům vyslovili zákaz další jízdy a
STRANA
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P OTŘEBOVAL PALETY

por. Bohumil Malášek, 25. října 201 8

Na staveniště v Medlově vyrazil zatím neznámý
pachatel s jasným cílem a patřičně logisticky
připravený. Přilákala jej totiž na volně přístupném
staveništi uložená sedmdesátka palet. Jejich
odcizením způsobil stavební firmě škodu za
nejméně patnáct tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 7. listopadu 201 8
M Á POSTARÁNO NEJEN O KUŘIVO

O kuřivo má na následující týdny postaráno zatím
neznámý pachatel. Ten se v noci po násilném
otevření okna dostal do restaurace v Ivani. Lokál
prohledal a odnesl plastový box s nejméně stovkou
balíčků cigaret. K tomu sebral i několik balení
doutníků. Škoda je nejméně patnáct tisíc korun. V
nedalekých Vranovicích si možná stejný zloděj
obstaral po násilném vniknutí přes zamřížované
vstupní dveře a okno do restauračního zařízení
pěknou finanční hotovost. Majiteli tak způsobil
škodu za nejméně deset tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 26. listopadu 201 8
Zima 2018
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VÁNOČNÍ SEN

VÁNOCE

Jáchim Antonín

Jáchim Antonín

Venku padá tiše sníh,
slyšet rolniček je hlas,
vždyť vánoční je tu čas.

Vánoce po roce
přichází zas,
nastal ten překrásný
vánoční čas.

Ježíšek maličký,
v jesličkách tiše spí,
maminka – i oslíček
nad ním bdí.
Hvězda betlémská
na cestu lidem svítí,
k městu Betlému –
Ježíškovi malému.

VÁNOČNÍ RYBÍ POLÉVKA
Z KNIHY RECEPTY NA VÁNOČNÍ CUKROVÍ,

· rybí hlavy, rybí vnitřnosti
· kořenová zelenina, cibule
· muškátový květ
· sůl, zelená petržel
· rohlík nebo houska
· trocha másla nebo tuku

V Betlémě – v jesličkách
maličký Ježíšek spí,
o čem asi nyní sní?
O lásce k lidem a štěstí?
Ježíšek maličký
naději a lásku
lidem přináší.
Rybí hlavy povaříme, vyndáme a vývar
přecedíme. V něm povaříme na drobno nakrájenou
kořenovou zeleninu. Ve vedlejší nádobě obděláme
na trošce tuku cibuli a na ni vložíme na kousky
pokrájené vnitřnosti (mlíčí a jikry), osolíme a chvíli
dusíme. Pak hotové vnitřnosti a kousky rybího
masa z uvařených hlav vložíme do připravené
polévky a povaříme. Nakonec přidáme trochu
muškátového květu a zelenou petržel. Pokud
nemáme jikry (které zahušťují polévku), vyrobíme
si náhražku: na trošce másla do světle hněda
opražíme (za stálého míchání) trochu krupice a
nasypeme do polévky. Polévku podáváme s
osmahlými kostičkami z bílého pečiva.

TJ START Vlasatice
Zdravím všechny členy a fanoušky TJ Start.
Jménem klubu Vám přeji v Novém roce hodně
zdraví, pohody a také radosti z fotbalu. Společně s
vámi se těším, jak se budeme opět potkávat na
dalších utkáních, které náš čekají v jarní části
soutěže vlasatického fotbalu.
V krátkosti bych chtěl zhodnotit podzimní
část soutěžního ročníku 201 8/201 9. Začátek
podzimní části soutěže byt velmi těžký, během čtyř
utkání se zranilo několik hráčů, takže jsme většinu
utkání odehráli v jedenácti hráčích. Bylo to složité,
ale postupem času se mužstvo podařilo stabilizovat
a přišly také výsledky. Kdy jsme například dali
Loděnicím 7 branek, Hraběticím 9 branek a
Vedrovicím také 9 branek, ale byly i takové zápasy,
ve kterých jsme propadli, například v domácím
utkání s Horními Kounicemi 1 :1 a také v Polánce
kde jsme vedli 3:1 , ale bohužel jsme to nedokázali
udržet. Výsledkem je páté místo v tabulce,
nicméně na to jak jsme museli improvizovat v
podzimní části, je to asi maximum, na které jsme
ČÍSLO
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mohli dosáhnout. Věřím, že v zimní přestávce se
dají všichni dohromady a v jarní části vyhrají více
bodů a obhájí 3. místo jak v minulé sezoně.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu
úřadu za pomoc a to jak finanční tak materiální na
provoz TJ Start. Také chci poděkovat všem
ostatním, kteří se o vlasatický fotbal starají a
pomáhají a není jim fotbal v obci lhostejný a
povzbudí mužstvo, i když se né vždy daří.
Za TJ Start Vlasatice
Fuksa Zdeněk
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VESELÉ
VÁNOCE
A
ŠTASTNÝ

2019

NOVÝ ROK

Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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