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Přeji všem hezký den u čtení našeho jarního vydání
zpravodaje. Ve zpravodaji jako vždy naleznete aktuální
události, které se udály od jeho posledního vydání.
Obecní úřad, krom obvyklých prací spojených se
závěrem roku jako je inventarizace, účetní závěrka atd., se
zabýval přípravou žádostí o dotace, ale také administrací
spojenou se stavbou naší kanalizace a ČOV. Jak již víte,
stavba bude probíhat dva roky a vždy k ní najdete v našem
zpravodaji aktuální informace, které budou současně dostupné
i na našem webu nebo na OÚ. K zahájení stavby kanalizace
jsme v únoru uspořádali informativní schůzku za vaší velké
účasti. Na schůzce byli přítomni zástupci společnosti PKS
stavby a.s., která kanalizaci buduje, a zodpověděli vaše dotazy.
Společnost PKS stavby a.s. má zřízenou kancelář v budově
OÚ. Po celou dobu budování kanalizace se bude stavba
dotýkat nás všech (prach, bláto, uzavřené vjezdy, hluk apod.).
Proto vás všechny prosím o velkou shovívavost, trpělivost a
toleranci. My se budeme snažit udělat vše pro minimalizování
těchto nežádoucích vlivů.
Jak jsem již naznačil v úvodu, kromě prací spojených s
kanalizací, se i nadále věnujeme všem možnostem získání
dotací. V tomto roce jsme již podali šest žádostí o dotaci. První
a největší z nich je žádost o dotaci na realizaci víceúčelového
hřiště za školou od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). K této
žádosti o dotaci najdete další informace ve zpravodaji. Druhou
dotaci, kterou se snažíme získat, je dotace na rekonstrukci
našich autobusových zastávek od Jihomoravského kraje (JMK).
Třetí a čtvrtou dotaci bychom rádi použili na restaurování sochy
sv. Floriána, kde žádáme opět JMK a současně prostřednictvím
MěÚ Pohořelice u MMR. K těmto dvěma dotacím na
restaurování sochy chci podotknout, že pokud je získáme obě,
tak je budeme moci sloučit. Pátá dotace byla podána pro naše
hasiče k JMK a šestou dotaci jsme podali na Úřad práce na
pracovníky Veřejně prospěšných prací (VPP). U této poslední
dotace již víme i výsledek. Úřad práce nám bohužel nevyhověl
a v tomto roce nám dotaci na VPP neposkytne. Vzniklou situaci
se budeme snažit řešit vlastními silami, tj. bez přijímání nových
zaměstnanců.
Mnozí z vás si jistě také všimli, že na našem úřadě
probíhaly opravy chodby a sociálního zařízení v prvním patře.
Většina prací byla zajištěna našimi zaměstnanci panem
Lakatošem a panem Novosadem. Dále byly zahájeny práce na
rekonstrukci dvou místností v naší ZŠ, kam plánujeme
přesunout naši místní knihovnu tak, aby byla umístěna v
důstojnějším prostředí. V průběhu roku nás dále čeká výměna
střešní krytiny na budově č.p.1 50 (tzv. „vlaska“).
Plesovou sezonu máme úspěšně za sebou a nyní nás
čekají jarní kulturní akce, jako je např. vystoupení kapely
Kladenská heligonka, kde je kapelníkem vlasatický rodák pan
Stanislav Wais, nebo tradiční výstav vín. Výstavu vín bude opět
pořádat spolek, Vinaři z Vlasatic. Věřím, že účast na vystoupení
Kladenské heligonky a výstavě vín bude opět hojná. S přáním
krásných jarních měsíců.
Pavel Procházka, starosta obce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
27.2.201 9
Přítomni:
• Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Mgr. Alena Králová
Marek Sendler
Karel Valenta
•
-

Bod č. 3 schválení podání žádosti o dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
dotační titul 11 7d821 0B Podpora obnovy
sportovní
infrastruktury,
na
akci
„Víceúčelové hřiště u ZŠ Vlasatice na
pozemku parc. č. 5240 v k. ú. Vlasatice
Pan starosta přednesl znění dotačního
titulu,
přestavil
přítomným
projektovou
dokumentaci a odpovídal na položené dotazy.

Usnesení 2019/1/1:

Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Zasedání bylo zahájeno v 18:01 hod.

Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování
zapisovatele a ověřovatele zápisu
V. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval:
Karla Valentu a Libora Šulce.
Hlasováno: 7/0/0

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul
11 7d821 0B
Podpora
obnovy
sportovní
infrastruktury, na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ
Vlasatice“ na pozemku parc. č. 5240 v k. ú.
Vlasatice.

Bod č. 4 schválení dodatku č. 1 ke smlouvě
o úvěru ze dne 2. 1 . 201 9 reg. č.
99021 933762

Pan starosta přečetl znění dodatku a
okomentoval jeho změnu.
Usnesení 2019/1/2:

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce
Konstatoval, že zápis z předchozího
schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti reg.č. 99021 933762 uzavřené mezi obcí Vlasatice
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v a Komerční bankou, a.s. se sídlem Praha 1 , Na
kanceláři starosty.
Příkopě 33, IČO: 4531 7054.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

Program I. zasedání Zastupitelstva
1 . Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Schválení podání žádosti o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dotační titul
11 7d8220B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury, na akci „Víceúčelové hřiště u ZŠ
Vlasatice na pozemku parc. č. 5240 v k. ú. Vlasatice
4. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru ze
dne 2. 1 . 201 9 reg. č. 99021 933762
5. Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Vlasatice
6. Schválení prodeje části pozemku parc. č.
51 40/1 36 v k. ú. Vlasatice
7. Schválení prodeje pozemku parc. č. 51 40/1 48 v
k. ú. Vlasatice
8. Rozpočtové opatření č. 1
9. Žádosti
1 0. Různé, diskuze, závěr

Bod č. 2 schválení programu

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje program , tak jak byl zveřejněn.
STRANA

2

Bod č. 5 schválení veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Vlasatice

Pan starosta okomentoval, že výše dotací
pro spolky byla již schválena v prosinci 201 8, nyní
se budou projednávat veřejnoprávní smlouvy pro
každý spolek.
a) Veřejnoprávní smlouva s TJ Start Vlasatice ve
výši 1 00.000,Usnesení 2019/1/3:

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s TJ
Start Vlasatice, z.s. Vlasatice 1 36, IČO: 1 8511 732
ve výši 1 00 000,- Kč.
Příloha: smlouva

b) Veřejnoprávní smlouva se SVČ Pohořelice ve
výši 1 0.000,Usnesení 2019/1/4:

Pan starosta přednesl znění programu.

Usnesení:

Příloha:dodatek ke smlouvě

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce

schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s SVČ
Pohořelice, PO, Dlouhá 39, Pohořelice, IČO:
60575573 ve výši 1 0 000,- Kč.
Příloha: smlouva
Jaro 2019

www.vlasatice.cz

c) Veřejnoprávní smlouva s SDH Vlasatice ve
výši 40.000,-

Hlasováno: 6/0/1

Usnesení 2019/1/5:

zdržel se K.Valenta

Zastupitelstvo obce

Příloha: smlouva

ch) Veřejnoprávní smlouva s Hudebním ateliérem
Mgr. Pavla Kratochvíla ve výši 1 5.000,-

Hlasováno: 6/0/1

Usnesení 2019/1/11:

schvaluje

zdržel se K.Valenta

veřejnoprávní smlouvu o Zastupitelstvo obce
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s SDH
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
Vlasatice, Vlasatice 71 , IČO: 65805526 ve výši 40
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s
000,- Kč.
Hudebním ateliérem Mgr. Pavla Kratochvíla,
Vlasatice 1 29, IČO: 6870601 4 ve výši 1 5 000,- Kč.
Příloha: smlouva
d) Veřejnoprávní smlouva s Rybářským spolkem Příloha: smlouva
Vlasatice ve výši 20.000,Proběhla diskuze mezi občany a zastupiteli
Hlasováno: 7/0/0
o výši schválených dotací pro spolky.
Usnesení 2019/1/6:
Zastupitelstvo obce
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o Bod č. 6 schválení prodeje části pozemku
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s parc. č. 51 40/1 36 v k. ú. Vlasatice
Rybářským spolkem Vlasatice, Vlasatice 1 49, IČO:
Pan starosta opětovně přečetl žádost
2281 2539 ve výši 20 000,- Kč.
manželů Valachových o odkup části pozemku
51 40/1 36 v k. ú. Vlasatice a oznámil, že záměr byl
Příloha: smlouva
řádně zveřejněn.
Hlasováno: 7/0/0
e) Veřejnoprávní smlouva s Mysliveckým
Usnesení 2019/1/12:
spolkem Vlasatice ve výši 25.000,Hlasováno: 7/0/0 Zastupitelstvo obce
Usnesení 2019/1/7:
schvaluje prodej nemovitých věcí ve
Zastupitelstvo obce
vlastnictví obce a to:
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s prodej části pozemku parc.č. 51 40/1 51 – o výměře
Mysliveckým spolkem, Vlasatice 41 3, IČO: 11 0 m2 v k.ú. Vlasatice, odděleného z pozemku
parcely č. 51 40/1 36, ostatní plocha o výměře 1 6
63402971 ve výši 25 000,- Kč.
485 m2, který je dosud zapsán na LV č. 1 0001 pro
katastrální území Vlasatice, odděleného na
Příloha: smlouva
základě Geometrického plánu č. 753- 8/201 9
f) Veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou vypracovaného Ing. Čestmírem Ryšavým, úředně
ověřeného
oprávněným
zeměměřičským
farností ve výši 50.000,Hlasováno: 7/0/0 inženýrem, Ing. Čestmírem Ryšavým pod č. j
21 /201 9, který byl schválen Katastrálním úřadem
Usnesení 2019/1/8:
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště BrnoZastupitelstvo obce
venkov, dne 28. 1 . 201 9, pod č. j. PGP-230/201 9schvaluje veřejnoprávní smlouvu o 703 a to manželům Valachovým, Vlasatice 1 84, za
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s cenu 65,83,-Kč/m2, celkem po matematickém
Římskokatolickou farností, Vlasatice 2, IČO: zaokrouhlení 7 241 ,-Kč.
60575573 ve výši 50 000,- Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
Příloha: smlouva
od schválení v ZO.
g) Veřejnoprávní smlouva s Klubem důchodců
Vlasatice ve výši 25.000,Usnesení 2019/1/9:

Hlasováno: 7/0/0

Bod č. 7 schválení prodeje pozemku parc.
č. 51 40/1 48 v k. ú. Vlasatice

Zastupitelstvo obce
Pan starosta opětovně přečetl žádost pana
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s Jana Magala o odkup pozemku 51 40/1 48 o výměře
Klubem důchodců Vlasatice z.s., Vlasatice 1 49, 11 3 m2 v k. ú. Vlasatice a oznámil, že záměr byl
řádně zveřejněn.
IČO: 047931 29 ve výši 25 000,- Kč.
Usnesení 2019/1/13:

Příloha: smlouva

h) Veřejnoprávní smlouva s Vinaři z Vlasatic ve
výši 1 0.000,-

Hlasováno: 7/0/0

Zastupitelstvo obce

schvaluje prodej nemovité věci ve
vlastnictví obce a to:
zdržel se M. Sendler
pozemek parc.č. 51 40/1 48 – zahrada o výměře
Usnesení 2019/1/10:
11 3 m2 v k.ú. Vlasatice zapsaného až dosud mj.
Zastupitelstvo obce
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice,
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o obec Vlasatice, u Katastrálního úřadu pro
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Vlasatice s Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště BrnoVinaři z Vlasatic z.s., Vlasatice 1 49, IČO: venkov, za cenu 65,83- Kč/m2, tj. celkem po
matematickém zaokrouhlení 7 439,- Kč a to panu
06965989 ve výši 1 0 000,- Kč.
Hlasováno: 6/0/1
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Janu Magalovi, Vlasatice 57.
dnů od schválení tohoto usnesení.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní Příloha: žádost
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.

Bod č. 8 rozpočtové opatření č. 1
Pan starosta informoval
rozpočtovém opatření č. 1

Usnesení 2019/1/14:

Bod č. 1 0 různé, diskuze, závěr

přítomné

* Pan starosta přečetl žádost o bezúplatný
převod pozemku 51 43/5 v k. ú. Vlasatice do
o vlastnictví obce, a to od ÚZSVM.

Hlasováno: // Usnesení 2019/1/18:

Hlasováno:7/0/0

Zastupitelstvo obce
schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod pozemku parc. č. 51 43/5 v k. ú. Vlasatice
od ÚZSVM.

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1

Příloha: rozpočtové opatření č. 1

* Pan starosta přečetl žádost o bezúplatný
převod pozemku 51 39/1 v k. ú. Vlasatice do
vlastnictví obce, a to od ÚZSVM.

Bod č. 9 žádosti

* Pan starosta přečetl žádost paní Marie
Hlasováno:7/0/0
Kubalíkové o odkup pozemku parc. č. 51 40/1 50 v Usnesení 2019/1/19:
k. ú. Vlasatice o výměře 48 m2.
Zastupitelstvo obce
Hlasováno: 7/0/0
Usnesení 2019/1/15:
schvaluje podání žádosti o bezúplatný
Zastupitelstvo obce
převod pozemku parc. č. 51 39/1 v k. ú. Vlasatice
od ÚZSVM.
schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí
ve vlastnictví obce, a to pozemek parc. č. 51 40/1 50
– zahrada o výměře 48 m2, se všemi součástmi a Probíhá diskuze.
příslušenstvím, zapsané až dosud mj. na LV č.
1 0001 pro katastrální území Vlasatice, obec
* Paní Magdalena Štouračová se dotazovala
Vlasatice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský na chybějící chodník u MŠ, odpovídá pan Lakatoš.
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
* Pan Radovan Procházka se dotazoval, jak
Příloha:žádost
budou řešeny chodníky po dokončení kanalizace,
odpovídá pan starosta.
* Pan starosta přečetl žádost pana Přemysla
Krále o odkup pozemku parc. č. 51 38/35 v k. ú. I. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00hod.
Vlasatice o výměře 1 3 m2.
Hlasováno: 6/0/1

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Zastupitelstvo obce
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI
schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A POPLATEK ZA PSA,
ABY TAK UČINILI .
ve vlastnictví obce, a to pozemek parc.č.51 38/35 –

Usnesení 2019/1/16:

zdržela se Mgr. A. Králová

zahrada o výměře 1 3 m2, se všemi součástmi a
příslušenstvím, zapsané až dosud mj. na LV č. P OPLATEK LZE UHRADIT V HOTOVOSTI NA POKLADNĚ
1 0001 pro katastrální území Vlasatice, obec
OÚ NEBO BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
Vlasatice, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
NA Č . Ú . OBCE 34 28 651 /01 00,
kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.
VARIABILNÍ SYMBOL - ČÍSLO POPISNÉ
Příloha: žádost



* Pan starosta přečetl žádost pana Jana 
Hubáčka o odkup části pozemku parc. č. 51 40/2 v 
k. ú. Vlasatice. Tuto část pozemku využívají před 
domem jako předzahrádku a vjezd.

VÝŠE POPLATKU PRO ROK 201 9
400,-KČ/REKREAČNÍ OBJEKT (CHALUPA)
400,-KČ/ OSOBA
300,-KČ/OSOBA NAD 70 LET
50,-KČ/PES

Hlasováno: 7/0/0

O ZNAMUJEME OBČANŮM , ŽE U OÚ BUDOU
Zastupitelstvo obce
PŘISTAVENY KONTEJNERY NA:
schvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
části pozemku dle přiložené mapky o výměře asi
VE DNECH 1 2. 4. 201 9 – 1 4. 4. 201 9
71 m2, v k.ú. Vlasatice, po doložení GP,
odděleného z pozemku parcely č. 51 40/2 ostatní
NEBEZBEPEČNÝ ODPAD
plocha o výměře 43 1 48 m2, který je dosud zapsán
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice. V SOBOTU 1 3. 4. 201 9 OD 9:1 5 – 1 0:1 5 HODIN
Záměr bude vyvěšen po doložení potvrzeného GP
katastrálním úřadem, který nechá zhotovit žadatel
pan Jan Hubáček, Vlasatice 38, 691 30 a to do 90

Usnesení 2019/1/17:
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
AKTUÁLNÍ STAV VÝSTAVBY KANALIZACE A ČOV

Vlastní stavba byla oficiálně zahájena na
konci loňského roku, konkrétně 20. 1 2. 201 8.
Prvním krokem realizace stavby bylo předání
staveniště, geometrické vytýčení objektu ČOV a
souvisejících inženýrských sítí (přívodu elektrické
energie a vody). Vlastní stavební práce byly
zahájeny na počátku letošního roku, a to realizací
hrubé stavby příjezdové komunikace k ČOV. V
současné době se pracuje na realizaci přívodu
vody a elektrické energie k ČOV, což bude
pokračovat i v měsíci dubnu. Současně se v
průběhu dubna až června budou realizovat stavby
všech tří přečerpávacích stanic. Po jejich
zhotovení, budou zahájeny práce na vlastní
pokládce kanalizačního potrubí v obci, a to
souběžně s pokračující výstavbou objektu ČOV.
Jak již bylo řečeno na první schůzce zástupců firmy
PKS stavby a.s. s občany, přesný harmonogram
těchto prací bude vždy oznámen (s dostatečným
předstihem) všem občanům, kterých se tyto práce
budou aktuálně dotýkat, a to formou hlášení
rozhlasu, umístěním letáků do schránek a
zveřejněním na webových stránkách obce. V
případě jakýchkoliv nejasností, či dotazů bude také
zabezpečena možnost konzultace se zástupci
stavební firmy v prostorech OÚ, kde má firma
zřízenou kancelář. Pevně věříme, že takto
nastavená pravidla komunikace a informovanosti
zabezpečí zdárný průběh realizace celé akce.
Závěrem prosíme o schovívavost se všemi
negativními jevy (zvýšená prašnost, zhoršená
průjezdnost komunikací, apod.), které nás všechny
v průběhu stavby čekají.

KRÁDEŽ STOJANU NA KOLA U HŘBITOVA

V měsíci březnu neznámí manuálně zručný
zlodějíček odcizil přišroubovaný železný stojan na
tři kola z našeho hřbitova. Tento stojan sloužil
zejména našim starším spoluobčanům k odložení
kol při návštěvě hřbitova.
Tato událost je hodná k zamyšlení nad
nynější místní společností, která nemá respekt ani
k takovému pietnímu místu, které slouží k
rozjímání a vzpomínání na naše zesnulé.
Doufáme, že zlodějíčkovi stojan dobře slouží a při
každém odložení kola si vzpomene na místo,
odkud ho vzal.
Zaměstnanci OÚ.

POKYNY

PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO I OSTATNÍHO ODPADU

1 . Termín a čas svozu je daný společností
STKO, spol. s r.o. a je důležité jej dodržet. Nelze
prodlužovat dobu nakládky z důvodu dalšího svozu
v jiné obci.
2. Při nakládce odpadů je nutno vyčlenit
Petr Hubáček
dostatečný počet osob z obce, které budou odpad
nakládat do přistavených kontejnerů.
3. Odpady, které budou přijímány od
občanů:
VYZÝVÁME MAJITELE PSŮ , ABY SI ŘÁDNĚ
ZABEZPEČILI SVÉ PSY. TÍMTO UPOZORŇUJEME
- elektro,
OBČANY NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH
- pneumatiky (do průměru 1 20 cm)
- objemný odpad (koberce, nábytek, okna, dveře
PSŮ V NAŠÍ OBCI . P OKUD BUDE V NAŠÍ OBCI
atd.)
VOLNĚ POBÍHAT PES , DOJDE K JEHO ODCHYCENÍ - nebezpečný odpad (motorový olej v uzavřených
ODCHYTOVOU SLUŽBOU A BUDE ODVEZEN DO nádobách, obaly od barev, postřiků, tj. od
ÚTULKU , NA NÁKLADY MAJITELE PSA.
nebezpečných látek).
- baterie (i autobaterie)
- zářivky
- žárovky
4. Odpady, které nebudou přijímány od
občanů:
- zdravotnické potřeby (léky, injekční stříkačky)
- stavební materiály obsahující azbest
- izolační materiály, které obsahují nebezečné
látky – IPA
- suť.

VŠICHNI MAJITELÉ PSŮ MUSÍ MÍT SVÉ PSY
POD ŘÁDNOU KONTROLOU A NEOHROŽOVAT
OSTATNÍ OBČANY A HLAVNĚ DĚTI !!!!!
ČÍSLO
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Lucie Rážová
Asistentka dispečera
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SVATBA VE VLASATICÍCH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 201 9

První svatba v letošním
Letos nám 6. leden 201 9 - svátek Tří králů,
roce se konala v obřadní
vyšel na neděli. Na dnešní bohoslužbě pan farář
síni ve Vlasaticích v pátek
světil kromě vody a křídy kadidlo, zlato a myrhu, to
22. 2. 201 9. Do svazku
byly dary, které přinesli tři králové do Betléma
manželského
vstoupili
narozenému Ježíškovi. Dnešní den, se podle
slečna Zuzana Poláčková
tradice, pomocí svěcené vody a křídy žehnalo
a pan Radek Kratochvíl.
lidským příbytkům. Svěcená voda měla chránit
Svatba se konala za
obydlí před ohněm, zvířata před nemocemi a
účasti snoubenců a jejich
zahrady se kropily, aby byla hojná úroda. Křídou se
svědků. Novomanželům
značilo požehnání na obydlí a stáje. Měla, ale také
přejeme do společného
magickou moc jako léčebný prostředek, jak pro
života mnoho šťastných
šestinedělky a novorozence, tak pro dobytek.
chvil.
Svátkem Tří králů končí vánoční období a
odstrojujeme vánoční stromečky.
Zaměstnanci OÚ
Pro křesťany nastává období klidu až do
masopustu. Tříkráloví koledníci letos ve Vlasaticích
opět lámali rekordy a vybrali 20.961 ,- Kč. Všem,
kteří nám přispěli, jménem břeclavské Charity, DĚTSKÝ KARNEVAL
mockrát děkujeme. Vlasatičtí tříkráloví koledníci.
V neděli 24. února se konal dětský karneval.
Zdeňka Furišová Letošní rok byl rekordní… akce se zúčastnilo přes
80 masek v hojném doprovodu rodičů. V průběhu
celého odpoledne probíhaly nejrůznější soutěže,
děti tančily a bavily se. Na závěr nesměla chybět
ani tombola, ze které si každé dítko domů odneslo
malou drobnost na památku. Již tradičně nás
hudebně doprovázel Zbyňa Band. Poděkování
patří obci a všem organizátorům, kteří se na akci
podíleli. Těšíme se zase za rok, minimálně ve
stejném počtu!
Lenka Hubáčková

MYSLIVECKÝ PLES

Tradiční Myslivecký ples i letošní rok
odstartoval plesovou sezónu v naší obci. Letošní
ples připadl na magické datum 1 9. ledna 201 9.
Členové Mysliveckého spolku se snaží každý rok,
aby vypadal ples co nejlépe a aby se hosté cítili
příjemně. Jsme proto rádi, že nám stále
zachováváte přízeň. I když hostů bylo na letošním
plese o trochu méně než minulý rok, od mnoha lidí
jsme zaslechli, že to byl nejlepší ples za poslední
dobu. Celým plesem se nesla dobrá nálada a lidé
se dobře bavili. Kapela Tom Sawyer Band přilákala
mnoho tanečníků na taneční parket, kde se střídala
hudba od pomalejších klasických rytmů až po ty
modernější.
Chtěl bych také poděkovat členům
Mysliveckého spolku a sponzorům plesu za velmi
krásnou věcnou a zvěřinovou tombolu a také
Obecnímu úřadu za spolupráci při pořádání plesu.
A jak už pronesl náš "Kulturní referent", příští
Myslivecký ples bude o den dříve. Budeme se tedy
na Vás těšit 1 8. ledna 2020.
S pozdravem, Přátelé Hubertova cechu
Jiří Homolka

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 201 9

Sobota 23. března 201 9 patřila ve
Vlasaticích stolnímu tenisu. Letošního VI. ročníku
turnaje v obecním sále se zúčastnilo 32 hráčů,
kteří byli rozlosováni do čtyř skupin, v nichž se
bojovalo o co nejlepší umístění do vyřazovacích
bojů. Na třetím místě se umístil Tomáš Pekař, který
otočil boj o bronzovou příčku s Václavem Shorným
ve svůj prospěch. V nervy drásající bitvě o titul se
utkali Pavel Špaček a Libor Šulc. Ani jeden z
finalistů nevypustil jediný míček a nakonec se tím
šťastnějším stal několikanásobný vítěz Libor Šulc.
Děkujeme všem
zúčastněným a také
LeCafé Pohořelice za
zajištění občerstvení.
Jiří Bém

ČÍSLO
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OSTATKY

V soboru 23. února se jako každý rok konaly
ostatky spolu s večerní zábavou. Tuto akci tradičně
zahájil průvod masek, který se již ráno vydal napříč
vesnicí. Během celého dopoledne a brzkého
odpoledne jste mohli potkat 1 4 masek za
doprovodu paní harmonikářky. Večer následovala
ostatková zábava. Pro večerní masky byl vyhlášen
speciální průvod, a že jich letos bylo! K tanci a
poslechu hosty po celý večer doprovázel Zbyňa
Band. A samozřejmě nechyběla ani bohatá
tombola. Poděkování patří Klubu důchodců, který
celou akci zajišťoval, a také všem hostům. Těšíme
se na Vás zase příští rok!

H OLY E AGLES

Druhou jarní sobotu dne 30. 3. zahájil
motorkářský klub Holy Eagles letošní sezónu. Před
polednem se do naší obce sjelo na sedm desítek
motorkářů a nám všem se naskytla příležitost si
tyto krásné a silné stroje prohlédnout. V parku za
medvědem bylo pro přítomné přichystáno zázemí s
malým občerstvením. Členové klubu v parku
zasadili Lípu a tímto aktem byla oficiálně jejich
sezóna zahájena. K upomínce, byla klubem vedle
lípy upevněna cedulka, která nám bude tento den
připomínat. Všem přítomným přejeme mnoho
šťastných kilometrů bez nehod.
Zaměstnanci OÚ

Eva Hubáčková

jubilea
Svoje jubilea oslavili:

Noví občánci:
v lednu 2019 jsme přivítali

Románka Kratochvíla
a
Tomáška Belchu

Leden 2019

85. narozeniny

- pí. Straková Marie

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Únor 2019

70. narozeniny
75. narozeniny
80. narozeniny
85. narozeniny

- p. Shorný Václav
- pí. Sapoušková Maria
- pí. Effenbergerová Katarina
- pí. Bémová Ludmila
- pí. Pekařová Žofie
Březen 2019

75. narozeniny

- pí. Šišková Karolína

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce
STRANA
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Navždy nás opustili:
v lednu 2019

Duchoň Josef
v únoru 2019

Zahálková Ludmila
Orság Jiří
Strnad Jan
Kdo v srdcích žije neumírá...
Jaro 2019
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
P ŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VLASATICÍCH

Vážení rodiče žáků I. stupně,
stejně jako loni se při ZŠ bude konat
příměstský tábor, a to nejen pro žáky naší školy.
Uskuteční se v termínu od 8. 7. do 1 9. 7. 201 9 .
Tábor je zdarma, platí se jen 860 Kč za stravu,
která zahrnuje 2 svačiny, oběd a pitný režim. Dítě
může být přihlášeno v případě, že rodiče mají
vazbu na trh práce a dítě je žákem I. stupně (i žák,
který ukončil 5. ročník).
Přihlášky a další potřebné dokumenty si
můžete vyzvednout v průběhu dubna v ředitelně
ZŠ, a to každé pondělí od 8.00 do 1 5.00 hodin
nebo pátek od 8.00 do 1 3.30 hodin.
Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka ZŠ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ OD RODIČŮ DĚTÍ Z MŠ

Školská rada ZŠ a MŠ Vlasatice usiluje o
neustálé zvyšování kvality výchovy a vzdělávání v
naší MŠ a ZŠ. Požádali jsme rodiče dětí v MŠ o
anonymní vyplnění dotazníku, který se týkal
rozhodování při výběru školy pro jejich dítě. Chtěli
jsme zjistit, jaká kritéria jsou pro rodiče prioritní, na
co zaměřit pozornost, čím se více zabývat.
Velmi děkujeme všem rodičům, kteří dotazník
vyplnili (celkem se nám vrátilo1 8 dotazníků z 29),
vážíme si všech názorů a připomínek, které byly v
dotaznících uvedeny a všemi se budeme
zabývat.Kompletní výsledky jsou vyvěšeny v MŠ.
Z dotazníků vyplynulo, že mezi hlavní
kritéria, která rozhodují o výběru školy pro dítě,
patří vzdálenost školy od místa bydliště, práce
učitelů, kvalita výuky, vybavenost školy, vstřícnost
a otevřenost školy a v neposlední řadě možnost
dětí navštěvovat ranní a odpolední družinu.
Naopak – podle rodičů nejsou rozhodujícími kritérii
– spojené ročníky na I. stupni a místo zaměstnání
rodičů.
Důležité a také velmi potěšující zjištění je,
že 1 6 rodičů je již rozhodnutých o tom, že jejich
dítě bude chodit do 1 . třídy do ZŠ ve Vlasaticích.
Ještě jednou děkujeme za všechny Vaše
ohlasy. Jsme rádi, že Vám není lhostejné
vzdělávání Vašich dětí. Do konce školního roku
chceme provést podobný průzkum i mezi rodiči
žáků ZŠ.
Informace o školské radě a její činnosti
naleznete na webu školy www.zsvlasatice.cz. Své
podněty a připomínky nám můžete sdělovat
osobně nebo psát na e-mail školské
radyskolska.rada@zsvlasatice.cz.

Š KOLNÍ HŘIŠTĚ

Po mnoha letech snahy o převod školního
hřiště do vlastnictví obce se tento krok letos
podařilo uskutečnit. Pozemek jsme nakonec
odkoupili od ÚZSVM za cenu 304 000,- Kč. Všichni
víme, že stav, v jakém se školní hřiště nachází, je
zcela nevyhovující, jak pro potřeby naší školy, tak i
pro sportovní vyžití našich občanů. Z těchto
důvodů se obec rozhodla pro zpracování projektu
rekonstrukce tohoto hřiště a podala žádost k
Ministerstvu pro místní rozvoj o dotaci na jeho
realizaci. Pokud nám bude dotace přidělena, MMR
nám uhradí 70% uznatelných nákladů. Pevně
věříme, že dotaci získáme a školní hřiště získá v
brzké době podobu jako na níže uvedené fotografii.
Petr Hubáček

Dagmar Provázková
předsedkyně ŠR
ČÍSLO
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DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

VVH proběhla dne 1 2.1 .201 9. Byly předneseny hodnotící zprávy za rok 201 8. Členská
základna se shodla na zachování obsazení výboru:
starosta Tesař Miroslav, místostarosta Jan Magal,
velitel Karel Valenta ml., vedoucí mládeže Silvie
Puttersteinová, a členové Petra Blahůšková, Pavel
Magal a Igor Ševčík. VVH se dohodla na plánu
práce pro rok 201 9: uspořádat bál, pálení
čarodějnic, hasičskou soutěž a aktivně pracovat s
kolektivem žákovských družstev.

H ASIČSKÝ BÁL

N AŠE HASIČATA

21 .prosince proběhla pro členy sboru a
rodiče dětí vánoční besídka, kterou si pro nás
připravily naše děti. Děti nás potěšily sérií několika
vtipných scének a vědomostní soutěží. Všichni se
velmi bavili. Dětem jsme poté rozdali vánoční
balíčky. Po besídce proběhlo posezení dospělých,
kdy byl připraven svařáček a pohoštění.
Zimní příprava žákovských družstev byla, kromě
nácviku na besídku, podřízena prohlubování
teoretických znalostí z požární ochrany, a hlavně
nácviku na uzlovací soutěže, které jsou součástí
disciplín požárního sportu. Na soutěžích jsme se
zúčastnili v kategoriích družstva a jednotlivci
mladší žáci a družstva starší žáci. Pro letošní rok
byly připraveny uzlovací soutěže ve Starovicích,
Perné a Bořeticích.
P ERENSKÉ UZLOVÁNÍ 1 9.1 .201 9
-ze zdravotních důvodů jsme se nemohli zúčastnit
Š TARVICKÉ UZLOVÁNÍ 23.2.201 9
-mladší žáci 7. místo
-starší žáci 5. místo
-jednotlivci mladší žáci 2. místo
B OŘETICKÁ UZLOVAČKA 9.3.201 9
-mladší žáci 2. místo
-starší žáci 4. místo
Všichni se již těšíme, až konečně jaro ukáže
svoji sílu a děti budou moci venku začít trénovat
hlavní disciplíny požárního sportu.

8. Hasičský bál se konal v sobotu 1 6.března.
O výbornou atmosféru se opět postarala kapela
„MODUL“ z Těšan. Zábava probíhala až do
brzkých ranních hodin. Díky úsilí členů a obětavosti
všech sponzorů se podařilo do tomboly připravit
více než 200 cen. Hlavní ceny se již tradičně
losovaly o půlnoci. Letošní bál měl, na rozdíl od
loňského rekordního, nejnižší účast ze všech
zatím pořádaných bálů. Klesající účast návštěvníku
jsme zaznamenali již na Čarodějnicích 201 8. Snad
to není trend dnešní doby, stejně jako
samozásobování se vlastním alkoholem na akcích, J EDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VLASATICE
které může vést k neziskovosti akcí a jejich zániku.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům a rádi J EDNOTKA - SHRNUTÍ ROKU 201 8
bychom touto cestou poděkovali všem lidem,
kterým není práce hasičů lhostejná a pomáhají AKCE, KTERÝCH SE ÚČASTNILA JSDH O V ROCE 201 8
V minulosti členové jednotky asistovali při akcích
nám.
Žehnání motorkám, Hobby závody a Cesta s
lampionem, ke kterým jsme opět nebyli vyžádáni,
nebo se akce nekonaly.
Akce, kterých se jednotka účastnila:
-VALTICKÉ C YKLOBRANÍ
29.září 201 8 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.
-NOVA CUP
6.října 201 8 konal závod cyklistického seriálu
NOVA CUP. Naše jednotka, společně s hasiči ze
Sedlece, zajišťovala, řízení dopravy na pozemních
komunikacích, předlékařskou první pomoc a měli
na starost několik stanovišť.
ZÁSAHY JEDNOTKY 201 8:
- 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.
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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.
- 24.9.201 8 v 1 8:1 8 hod vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na požár kombajnu ve směru na
Pasohlávky. Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +4.
Zásahu se účastnily jednotky HZS PS
Židlochovice, HZS PS Pohořelice, SDH Vlasatice,
SDH Jiřice u Miroslavi. Na rozkaz velitele zásahu
prováděla jednotka hašení kombajnu pomocí C
proudu, hašení neposekané kukuřice pomocí
lafetové proudnice a následně dohašování a
rozebírání konstrukcí kombajnu.
- 30.1 0.201 8 ve 1 2:08 hod vyslalo KOPIS HZS
JmK jednotku na požár skladu slámy velikosti
50x20m ve směru na Novou Ves. Jednotka vyjela s
CAS 1 6 v počtu 1 +4. Na místo dorazila jako první a
okamžitě zahájila průzkum a z důvodu silného
větru tzv. požární obranu pomocí proudů C. Zásah
probíhal ze začátku hlavně v prostorách stavebnin.
Po příjezdu jednotky HZS PS Pohořelice si jejich
velitel převzal velení zásahu. Následně byly na
místo, z důvodu obtížnosti hašení, povolány další
jednotky a vyhlášen 3 stupeň požárního poplachu.
V prvotní fázi hašení probíhala tzv. požární obrana
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pomocí několika proudů C a lafetových proudnic.
Pro zajištění dostatečné dodávky hasební vody
byly zřízeny dvě čerpací stanoviště na rybníku
Štourák a Novoveském. Naše jednotka vyjela
zajistit čerpací stanoviště na Novoveském rybníku
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.
Naše jednotka se po celou dobu účastnila
požárního zásahu a to:
30.1 0.201 8 - CAS 1 6 v počtu 1 +4
a DA1 2 v počtu 1 +1
V noci na 31 .1 0.201 8 - CAS 1 6 v počtu 1 +3
Přes den
31 .1 0.201 8 - CAS 1 6 v počtu 1 +4
V noci na
1 .11 .201 8 - CAS 1 6 v počtu 1 +3
Přes den
1 .11 .201 8 - CAS 1 6 v počtu 1 +4
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 29
požárních jednotek.
- 2.1 2.201 8 ve 23:37 hod vyslalo KOPIS HZS JmK
jednotku na technickou pomoc únik vody z
vodovodní šachty Vlasatice 1 8. Jednotka vyjela s
DA1 2 v počtu 1 +4. Zásahu se účastnily jednotky
HZS PS Pohořelice a SDH Vlasatice. Na rozkaz
velitele zásahu prováděla jednotka asistenci při
čerpání vody ze zatopené šachty do doby, než
pracovníci VaK provedli opravu.
Děkujeme všem členům i nečlenům a
samozřejmě našim dětem, kteří se aktivně podílejí
na všech aktivitách sboru a odvádějí kus pořádné
práce.
Miroslav Tesař a Karel Valenta
www.sdh-vlasatice.webnode.cz
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Sakrální stavby obce Vlasatice

díl desátý

V minulém čísle jsme začali historií o našem
kostele, dnes budeme pokračovat a to rokem 1 81 0.
V tomto roce kostel dostal novou krytinu. Současně
se musela opravit poškozená klenba. V roce 1 800
sice byly zajištěny vyplavené základy, ale kostel
zřejmě opravdu »ztratil pevnou oporu«. Když byla
střecha otevřena, začalo ke vší smůle období
dešťů, jež zcela promáčely klenbu i vnější zdi a
tato zvýšená zátěž začala vyklánět obvodové pilíře.
Musely se stáhnout velkými táhly, jež zabránila
zřícení klenby. Tato táhla napříč mezi hlavicemi
pilířů zůstala na svých místech dodnes.
Roku 1 81 2 byl pořízen nový tabernákl a
1 830 nové oltáře a kazatelna. Další renovace
následovala v r. 1 847 a týkala se tabernáklu,
mramorové křtitelnice a mřížky ke sv. přijímání. V
témže roce byl také starý oltářní obraz,
namalovaný roku 1 720 Gottfriedem HERBERTEM
z Fulneku, nahrazen obrazem Ježíšova křtu Janem
Křtitelem od Matthiase STASTNYHO. Střecha
kostela a věžní báň dostaly novou krytinu. Bylo při
tom použito 20 sáhů trámů (49,2 m3), 80 sáhů
desek (1 96,8 m3), 44 sáhů krokví (1 08,2 m3), 1 50
obyčejných prken a 1 070 řezaných latí.
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místními obyvateli, jež vynesla 338 zl. 6 kr. Věžní
báň byla znovu opravena v roce 1 883, což na věži
až do konce války připomínal příslušný letopočet.
Další důkladná oprava proběhla roku 1 907.
Byla při tom zvětšena sakristie, rekonstruována
střecha včetně krovu, vyspravena zeď terasy
kolem kostela, odkryt vlys s erby na zábradlí
empory, kostel byl vymalován, dostal nové lavice a
nad boční vchod byl umístěn nápis »Deinem
Hause ziemet Heiligkeit o Herr!« (Tvému domu
sluší svatost, Pane!). Staré cihlové schodiště ke
vchodu bylo nahrazeno betonovými stupni, z oken
byly odstraněny mříže, střecha věže byla nově
natřena a rafie věžních hodin pozlaceny.
V září 1 930 bylo v kostele instalováno elektrické
osvětlení. Prostředky na renovaci v roce 1 937, jež
spočívala ve vymalování kostela, pozlacení soch a
pokrytí kamenné dlažby cementovým potěrem,
pocházely z poloviny od patronátu, z poloviny ze
sbírky po domech (celkem 20 000 Kč).

OKNA

Roku 1 927 byla jako první instalována dvě
barevná okna v presbytáři. Věnovali je manželé
Heinrich a Anna Maria WAGNEROVI. Na severním
okně byl zobrazen sv. Jindřich, na jižním sv. Anna.
V září 1 930 věnovali manželé Johann a Marie
MÜHLBERGEROVI také dvě barevná okna – nad
dveřmi do sakristie a nad malým vchodem do
kostela. Ke slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie v roce 1 935 byla vsazena další čtyři
barevná okna: západně od kazatelny a naproti
němu od manželů Leopolda a Anny
ERBANOVÝCH, zobrazující sv. Leopolda a sv.
Terezii Ježíškovu, severní okno před zábradlím
chóru od Rosalie CZEP, zobrazující sv. Rozálii, a
naproti němu na jižní straně okno se sv. Janem a
Marií pod křížem věnované manželi Johannem a
Marií SCHNEIDEROVÝMI. Poslední dvě okna na
chóru byla nahrazena barevnými v březnu 1 936:
na jižním, které věnoval Franz CZERMAK a jeho
matka Maria, byl obraz Neposkvrněného Srdce
Mariina, naproti v severní stěně bylo okno s
obrazem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a s
nápisem »Věnováno mecenáškou«, pod nímž se
skrývala paní Maria ZECHMEISTER z Nové Vsi,
jež chtěla zůstat nejmenována.

ZVONY
Vlasatická obec dobře věděla, že tak
důkladná rekonstrukce kostela byla možná jen díky
značným výlohám majitele patronátu a panství.
Svou vděčnost knížeti Františku Josefovi z
DITRICHŠTEJNA vyjádřila v dopise z 27. února
1 848, několik měsíců před zrušením poddanství,
jež se však v té době na venkově rozhodně
neočekávalo: »Tato obec má plnou příčinu ocenit
velkou přízeň Vaší Jasnosti a vyjádřit za to svou
vděčnost, protože na kostele byly nejen odstraněny
všechny stavební závady najednou, ale navíc byl
kostel zevnitř i zvenčí upraven tak, že patří mezi
nejkrásnější v celém okolí…«
V listopadu 1 852 se muselo, z cvrčovické
panské cihelny, přivézt 1 000 střešních tašek na
opravu krytiny značně poškozené vichřicí. Interiér
kostela se restauroval roku 1 858, protože sochy
byly špinavé a zaprášené. V opěrné zdi kolem
kostela se v té době doplnilo zvětralé a vypadané
zdivo. Náklady zaplatil farář po sbírce mezi
STRANA
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Při stavbě kostela v roce 1 61 0 vznikla i věž,
v níž byly jistě zavěšeny zvony, které však
nepřečkaly třicetiletou válku. V závěrečné zprávě o
rekonstrukci z roku 1 672 se uvádějí tři zvony a v
další z roku 1 707 se píše, že se musela opět zvýšit
věž, aby zvony nevisely »nadarmo«. WOLNY roku
1 856 zmiňuje »5 bezvýznamných zvonů«. Jde jistě
o zvony opakovaně uváděné v kostelních
inventářích z let 1 801 až 1 858 jako »velký zvon«,
vážící 3 centy, »střední zvon«, vážící 2 centy a 86
liber, »malý zvon«, vážící 1 cent a 61 liber,
60liberní »mešní zvonek«, umíráček a »hodinový
zvonek«. Údaje o váze jsou zřejmě jen velmi hrubé
odhady. V obecním inventáři z roku 1 830 – obec
měla povinnost pečovat o zvony a hodiny na
kostelní věži – se totiž tytéž zvony objevují s
následujícími údaji:
1 velký zvon 20 centů [1 00 liber po 560 g, tedy
1 200 kg],
1 střední zvon 1 0 centů (560 kg),
1 malý zvon 6 centů (336 kg),
1 malý kostelní zvonek 60 liber (33,6 kg),
1 malý umíráček 34 liber (1 9 kg).
Mimoto jsou v seznamu uvedeny ještě 3 zvonové
stolice a 5 provazů.
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www.vlasatice.cz

Péče obce o kostelní zvony se projevovala školačky. Největší zvon vážil 640 kg. Byl ozdoben
placením nákladů na přelití zvonů i řadou jiných obrazem Panny Marie a nápisem »Ich rufe die
Lebenden und beweine die Toten« (Volám živé a
účetních položek za jejich údržbu, například:
oplakávám mrtvé). Střední zvon vážil 370 kg. Nesl
1 806: Provaznický mistr Mathias Müller dodá 2 nové
zvonové provazy po 1 6 librách, každý za - 11 zl. 33 kr. vyobrazení patrona kostela sv. Jana Křtitele a
1 81 8: Za nový řemen ke kostelním zvonům - 3 zl. 46 kr. pásku s nápisem Friede sei mein stet Geläute, Gott
1 822: Za koupení provazu ke kostelnímu zvonku - 5 zl. zur Ehre, Euch zur Freude (Pokojné vždy budiž mé
zvonění, Bohu k poctě, vám k radosti). Třetí zvon
1 5 kr.
vážil 250 kg a na jeho plášti byl zobrazen anděl a
1 833: Na kostelní věži docela nově složená zvonová
stolice, 2 nové zvonové hlavy, podlaha pod hodinami - umírající bojovník. Nápis zněl Den Heldensöhnen
der Heimat bin ich geweiht, ihre Taten seien
1 7 zl. 33,5 kr.
1 837: 1 4 osobám při snímání zvonů - 7 zl., 1 4 osobám unvergessen jederzeit (Jsem zasvěcen hrdinným
synům vlasti, ať jejich činy nejsou nikdy
při zdvihání zvonů - 7 zl. 1 0 kr.
zapomenuty).
1 838: 2 kusy zvonového provazu - 11 zl.
Pro tyto tři zvony zhotovili kovářský mistr
1 7. března 1 91 7 se musely tři největší zvony
z pěti odevzdat na válečné účely, následujícího Sebastian BRUNNER a tesařský mistr Karl
roku i čtvrtý spolu s 29 velkými cínovými ZOUFAL novou zvonovou stolici.
varhanními píšťalami, jež vážily 45 kg.
O svátku Božího těla (7. června 1 928) se
Jakmile to poměry umožnily, snažila se obec
pořídit nové zvony. 1 2. listopadu 1 920 byly během zvonění zřítil střední a malý zvon, jež dosud
vysvěceny dva, vážící 1 86 kg a 1 02 kg. Byly ulity spočívaly volně v uložení, naštěstí bez dalších
ve zvonařství vdovy HILLEROVÉ v Brně a stály 1 3 škod. V příštích dnech byly vytaženy nahoru a
000 korun. Obecní radní na ně po domech vybrali upevněny.
4080 korun a tehdejší patronátní pán hrabě z
Stejně jako v první, i ve druhé
HERBERSTEINU věnoval 1 000 korun.
světové válce byly kostelní zvony
zneužity jako zdroj kovu. V srpnu
Kvůli odlišné váze, jež se přirozeně projevila
1 943 byly tři zvony, staré teprve
ve zvuku zvonů, znělo nové vyzvánění ve srovnání
1 5 let, spuštěny z věže spolu se
se starými zvony dost uboze. Trvalo však ještě
starým zvonkem sv. Barbory, na
několik let, než se mohla vyplnit touha po plnějším
který se při mši zvonilo při
zvuku, přiměřeném velikosti obce i kostela. Při
proměňování. Zůstal jen malý
domovním sbírce, kterou uspořádali farář P. Anton
umíráček, který údajně věnoval
LEHRAUS a místostarosta Jakob LANG, se sešlo
kostelu r. 1 91 8 statkář Martin
přes 9500 korun. Nejprve se měl jeden zvon z roku
BAUCH, na jehož statku předtím
1 920 zachovat a k němu přidat dva nové, neladily
sloužil jako signální zvon. Do
však dohromady. Proto bylo dohodnuto se
konce války tento osamělý
zvonárnou HEROLD v Chomutově, že dodá tři umíráček musel plnit funkce ostatních zvonů. Po
nové zvony a za to si na protiúčet odebere oba druhé světové válce v kostele nezůstaly žádné
zvony z roku 1 920.
zvony, z toho důvodu instaloval administrátor
Hudec na průčelí fary amplión a z gramofonových
Dne 6. května 1 928 (4. neděle po desek vysílal vyzvánění do kostela, o vánocích
Velikonocích) byly zvony ozdobené květinami vysílal koledy a v květnových podvečerech
vezeny ve slavnostním průvodu přes Hauerzeile a mariánské písně.
Marktgasse ke kostelu, kde děkan, farář STASTA
ze Cvrčovic, provedl za asistence farářů z
V příštím zpravodaji si něco řekneme o věžních
Troskotovic a Vlasatic církevní svěcení. Varhaník, hodinách a kryptě, která leží pod kostelem.
vrchní učitel Rudolf WIESNER, k tomu složil píseň
a učitel Josef REIF sepsal tři básně, jež přednesly
Pavel Procházka

P OZVÁNKA NA KONCERT

Tak jako každým rokem i letos v květnu jsme
pro vás připravili ve spolupráci s obecním úřadem
ve Vlasaticích koncert ke Dni matek. Na koncertě
nejen pro všechny maminky vystoupí žáci
Hudebního ateliéru. Uslyšíte skladby pro sólové
nastroje, ale také pěvecké vystoupení našich
nejmenších žáčků z oddělení CVRČCI a dětský
pěvecký sbor RADOST.
Koncert se uskuteční v neděli 1 9.5.201 9 od
1 5:00 hod. v sále obecního úřadu ve Vlasaticích.
Přijďte si s námi užít slavnostní odpoledne plné
krásné hudby a úžasných dětí, které se již na vás
všechny těší.
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, jak dobře se
hudebníkům hraje před zcela zaplněným sálem.
Nevím ovšem, jestli se toto naše přání podaří
splnit? Je to jen na vás. Bylo by to to největší
ocenění a odměna za práci našich dětí, kteří se už
nyní pilně připravují na tento slavnostní koncert!
ČÍSLO
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Za Hudební ateliér Mgr.Pavel Kratochvíl
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S TALO SE NEJEN V OKOLÍ
M ĚL ASI DOBRÉ INFORMACE

MarS
zdroj - www.policie.cz

Čistícími prostředky se bohatě zásobil zatím
neznámý pachatel, který se v průběhu dne vloupal
do garáže osmadvacetileté majitelky v
Pohořelicích. Zloděj, který měl asi dobré informace,
po násilném otevření vrat odcizil nemalé množství
drogistického zboží zabaleného v krabicích. Škoda
je nejméně osmdesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 0. prosince 201 8

N ALETĚLA ÚDAJNÉMU VOJÁKOVI

Představa prožití krásných vánočních svátků s
vysloužilým americkým vojákem asi dokonale
zastínila mysl dvaatřicetileté ženy z Ivančicka. Ta
se na internetu seznámila s mužem údajně
sloužícím v Iráku. Dlouhá internetová komunikace
vyústila v zaslání osobních věcí vojáka na českou
adresu ženy. Jenže záhy přišlo oznámení o tom, že
zásilku zadrželi v Thajsku a tato bude uvolněna až
po zaplacení částky převyšující sto tisíc korun.
Žena peníze ve dvou částkách odeslala na
dohodnutý účet. Potom už americký voják přestal
komunikovat. Ženě, která přišla o sto třicet tisíc
korun, nezbylo nic jiného než oznámit případ
policistům.
por. Bohumil Malášek, 9. ledna 201 9

S NADNO SI NEVYDĚLALA

Hodně zkreslenou představu o snadném výdělku
měla nakonec sedmadvacetiletá žena z Brněnska.
Na internetu si našla inzerát snadného přivýdělku.
Po nedlouhé elektronické komunikaci založila
podle instrukcí za slíbenou odměnu v bance na
svoje jméno účet. Pak už jen měla každý týden
bezpracně inkasovat čtyři tisíce korun. Snadného
výdělku chtivá žena účet založila a kompletní
přístupové údaje poskytla osobě, s níž na sociální
síti komunikovala. Pak už jen čekala na vyplacení
slíbených peněz. Odměna ale dlouho nepřicházela.
Cítila se tedy podvedená a případ oznámila na
policii. Jenže netušila, že se sama, byť z
nedbalosti, rovněž dopustila protiprávního jednání.
Vedle zklamání z nerealizovaného snadného
výdělku musí nyní počítat se stíháním za legalizaci
výnosů z trestné činnosti.
por. Bohumil Malášek, 9. ledna 201 9

ZAPLATILA DESET TISÍC ZA DOPRAVU

Touha po prodeji použitého kočárku asi dokonale
zastínila mysl devětadvacetileté ženy z Brněnska.
Na internetu nabídla k prodeji kočárek a vcelku
rychle se ozval zájemce, který bez připomínek
akceptoval šestitisícovou cenu. Ženě ani nebylo
podezřelé, že zájemce je z Alabamy ze Spojených
států. V průběhu elektronické komunikace se
dohodli na tom, že kočárek odešle přepravní
společností za oceán. Na její účet ale musí složit
poplatek za dopravu. Číslo účtu přepravní
společnosti jí zájemce o koupi samozřejmě
ochotně i s údaji k platbě a ujištěním o zaplacení i
kupní ceny poskytl. Jakmile žena odeslala téměř
deset tisíc korun na fingovaný účet přepravní
společnosti, zájemce o koupi přestal komunikovat.
Až potom žena pochopila, že byla podvedena.
por. Bohumil Malášek, 1 0. ledna 201 9

F ALEŠNÝ VOJÁK ZÍSKAL STATISÍCE

Údajný americký voják sloužící na Blízkém
východě a toužící po seznámení s českými ženami
je na internetu poměrně úspěšný. Jeho činnost je
navíc dost výnosná. Na internetové seznamce
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kontaktuje protějšek a komunikace obvykle končí
představou o společně strávených chvílích. Pak už
přichází všemožné požadavky muže na zaplacení
poplatků souvisejících s jeho možným příjezdem. V
posledních týdnech byl takto na Rosicku a
Ivančicku úspěšný celkem třikrát. Osmačtyřicetiletá
žena mu poslala do zahraniční banky během
půldruhého měsíce nejméně sto šedesát tisíc
korun. Peníze měl použít na poplatky za odeslaný
balík s pěti milióny dolarů. Celá záležitost začala
být ženě podezřelá, až ve chvíli, když voják
požadoval dalších více než třicet tisíc euro na další
poplatek pro úspěšné doručení balíku. Šedesátiletá
žena se zase těšila na společnou tříměsíční
dovolenou s cizincem, který prý má české kořeny.
Zaplatila například třicet tisíc korun za
zpoplatněnou žádost o vojákovu dovolenou. Další
peníze pak putovaly na zaplacení letenky, pojištění
a další výdaje spojené s cestou. Když ženě došly
peníze, internetový partner jí poradil, že si může
vzít půjčku. Až potom žena pochopila, že
komunikuje s podvodníkem. Do té doby odeslala
na zahraniční účet přes dvě stě tisíc korun. Navíc
poskytla své osobní údaje potřebné pro založení
účtu v zahraniční bance. Dvaatřicetiletá žena pak
zaplatila na různých smyšlených poplatcích více
než sto tisíc korun za balík poslaný americkým
vojákem z Iráku.
por. Bohumil Malášek, 1 4. ledna 201 9

N ALETĚL PODVODNÍKOVI

Inzerát na internetu nabízející karavan zaujal
devětatřicetiletého muže z Brněnska. S
prodávajícím se vcelku rychle dohodl na kupní
ceně i na podmínkách přepravy přívěsu
odstaveného v Německu. Pak už nezbývalo nic
jiného než zaplatit na účet dva tisíce tři sta euro,
což zájemce o karavan učinil. Když dlouho přívěs
nedorazil a prodejce požadoval zaplacení dalšího
obnosu, neboť prý peníze na účet nedorazily, muž
pochopil, že naletěl podvodníkovi a případ nahlásil
na policii. Přišel tak o skoro šedesát tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 6. ledna 201 9

ZLODĚJ SE NADŘEL, ALE TREZOR ZE ZDI NEDOSTAL

S vloupáním do řeznictví se pořádně nadřel zloděj
amatér. Aby se dostal dovnitř prodejny, musel
přelézt přes střechu sousedního domu a překonat
zámky čtyř uzamčených dveří. Po složitém a
namáhavém vloupání uvnitř řeznictvní nalezl
trezor, který chtěl vykrást, to se mu však
nepovedlo. Rozhodl se tedy, že trezor vyseká ze
zdi, aby si jej mohl otevřít později někde v klidu. Ani
při této činnosti však nebyl úspěšný, takže se
nakonec musel spokojit jen s drobnými mincemi,
které vybral z pokladny na pultu. Ve výsledku
způsobil větší škodu poškozením prodejny než
samotnou krádeží peněz. Nejen tento případ
dokazuje, že krádež se nevyplácí a poctivou prací
se dají peníze vydělat mnohem snadněji.
nprap. David Chaloupka, 4. února 201 9

D ALŠÍ ZÁLOHA UŽ BYLA PODEZŘELÁ

Internetová nabídka finančně zajímavého pronájmu
bytu v Brně se zamlouvala pětadvacetiletému muži
z Brněnska. Po vyplnění formuláře muže následně
kontaktoval cizinec s tím, že k realizaci pronájmu je
třeba složit zálohu devět set euro. Pak mu cizinec
prý pošle klíče od bytu a potřebnou dokumentaci.
Zájemce o pronájem peníze odeslal. Následně
poslal požadovanou kopii zprávy o úhradě zálohy a
dokonce i kopii občanského průkazu. Pronajímatel
potvrdil přijetí platby. V další zprávě pak sdělil, že
se objevil problém s doručením klíčů. Celní orgán
prý požaduje zaplacení dalších devíti stovek euro.
Prý jako vratnou zálohu. To už se zdálo muži
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podezřelé a požádal o vrácení již zaslaných peněz. kmeny
nebylo
rozhodně
jednoduché.
Od té chvíle s ním pronajímatel přestal Dvaašedesátiletému majiteli způsobil odcizením
komunikovat a peníze nevrátil.
škodu za nejméně dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 20. února 201 9

KAMIÓN ZABLOKOVAL KOMUNIKACI

Na silnici I/52 poblíž Novomlýnských nádrží došlo
ráno k havárii kamiónu s litevskou registrační
značkou a osobního automobilu Škoda Fabia.
Šofér kamiónu se pravděpodobně nevěnoval řízení
a zezadu narazil do vlevo odbočujícího osobního
auta. Při manévru se nákladní automobil převrátil
na bok. V osobním automobilu, který řídil
jedenačtyřicetiletý řidič, byli lehce zraněni dva
spolucestující. Jednoho z nich převezli záchranáři k
ošetření do nemocnice. Žádný z řidičů nebyl pod
vlivem alkoholu. Kamión plně nalolžený pytli s
rašelinou blokuje celou šíři komunikace. K jeho
odklizení byla povolána těžká technika. Policisté
směřují dopravu na objízdnou trasu, která vede
přes Pasohlávky a Brod nad Dyjí. Na objízdné
trase nedocházelo k výrazným dopravním
komplikacícm.

por. Bohumil Malášek, 1 3. března 201 9

Z PENĚZ TERORISTŮ SE NERADOVALA

Původně si chtěla sedmačtyřicetiletá žena na
internetu jen tak s někým psát. Našla si tedy
inzerát a začala si chatovat s mužem jménem
ScottMark44. Po několika dnech jí přítel sdělil, že s
ní může komunikovat pouze přes mail. V dalších
psaních se jí svěřil, že spolu se spolubojovníky po
útoku Talibánu našli krabici se skoro čtyřmi milióny
dolarů a jedna třetina sumy je jeho. Peníze jí prý
pošle prostřednictvím diplomata OSN, ale o celé
akci musí mlčet. V dalším mailu už psal o potížích
se zásilkou a nutnosti zaplatit poplatek devět tisíc
eur. Ženě tato skutečnost nepřišla podivná.
Nezarazila ji ani cílová banka v Turecku. Peníze
tedy odeslala. Po dalších několika dnech ji už
kontaktoval sám diplomat. S radostným
oznámením, že peníze už dorazily, ale je třeba
zaplatit další poplatek. Tentokrát ve výši 3 500 eur.
por. Bohumil Malášek, 25. února 201 9 To už žena odmítla a případ oznámila na policii. I
tak přišla o skoro tři sta tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 1 3. března 201 9

P ŘIPRAVIL SE NA SEZÓNU

P ŘIŠEL O VÍCE NEŽ TŘICET TISÍC KORUN

Opravdu nestandardní požadavky na platbu
různých poplatků při dojednávané koupi osobního
automobilu
dlouho
nebyly
podezřelé
devětadvacetiletému muži z Brněnska. Ten zatoužil
po na internetu za zajímavou cenu nabízeném
osobním automobilu Ford. Prodejce s ním
komunikoval pouze elektronicky. Od zájemce o
automobil vylákal ve čtyřech platbách přes
bitcoinovou směnárnu více než třicet tisíc korun.
Další požadavek už muž neakceptoval a oznámil
případ policistům.

por. Bohumil Malášek, 26. února 201 9

KAMIÓN BYL DÁVNO PRODANÝ

Na blížící se start cyklistické letní sezóny se může
hodně těšit zatím neznámý pachatel. Ten si v Nové
Vsi v průběhu dne obstaral potřebné vybavení.
Nedříve překonal vysoký plot a následně se
násilím dostal do letní zastřešené terasy. Tam
odcizil tři jízdní kola a elektrokoloběžku.
Třiačtyřicetiletému majiteli způsobil škodu za skoro
sto tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 20. března 201 9

HUDEBNÍ ATELIÉR M GR.P AVLA KRATOCHVÍLA
ŠK. ROK 201 9/2020
PŘIJÍMÁ NOVÉ DĚTI VE VĚKU OD 4 LET DO PŘÍPRAVNÉ
HUDEBNÍ VÝCHOVY, KDE PROBÍHÁ VÝUKA HROU ,
ZALOŽENÁ NA KOMPLEXNÍM ROZVOJI DÍTĚTE , JEHO
HUDEBNÍCH , RYTMICKÝCH I POHYBOVÝCH DISPOZIC .
D LE INDIVIDUÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A FYZICKÉ
VYSPĚLOSTI ZAČÍNAJÍ DĚTI V DRUHÉM POLOLETÍ HRÁT
NA ZVOLENÝ HUDEBNÍ NÁSTROJ .

Inzerát na internetu o prodeji nákladního
automobilu dokonale posloužil zatím neznámému
pachateli. Podvodně jménem prodávajícího oslovil
obchodní firmu, která o kamión nakonec měla
D ĚTI SI MOHOU VYBÍRAT Z TĚCHTO OBORŮ :
eminentní zájem. V průběhu výhradně elektronické
komunikace se nabízející pachatel a zástupci firmy HRA NA KLAVÍR, NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLARINET A KYTARU.
dohodli na zajímavé kupní ceně a zaplacení
SE K NÁM PŘIJÍT I S DĚTMI PODÍVAT KAŽDOU STŘEDU
zálohy. Nakonec i na převzetí vozidla a doplacení M ŮŽETE
A PÁTEK V DOBĚ OD 1 6:1 5 HOD . DO 1 7:00 HOD ., KDY
dohodnuté kupní částky. Když zástupci zájemce o
PROBÍHÁ VÝUKA MALÝCH MUZIKANTŮ .
automobil dorazili do sídla inzerující firmy, jen zírali.
Prodejce už automobil dávno prodal a se P OKUD ZROVNA V TUTO HODINU NEMŮŽETE, NAVŠTIVTE NÁS
zájemcem nikdy nekomunikoval. Tak vyšlo najevo,
KDYKOLIV V DOBĚ OD 1 3:00 DO 1 7: 00 HOD .
že se stali obětí podvodníka. Ten získal tři sta tisíc
S ÍDLÍME NA S OKOLOVNĚ V P OHOŘELICÍCH , TYRŠOVA 560.
korun.
POR.

J ASANY Z LESA ZMIZELY

B OHUMIL M ALÁŠEK, 8. BŘEZNA 201 9

Desítka pokácených jasanů odložených na skládce
v lese poblíž Přísnotic upoutala pozornost zatím
neznámého pachatele. Ten má na příští zimu buď o
otop postaráno anebo se možná hodlá vrhnout do
speciální dřevovýroby. Před několika desetiletími
by mu dřevo například posloužilo k výrobě
nemalého množství lyží. Do akce se zloděj musel
velmi dobře připravit. Odvézt patnáctimetrové
ČÍSLO
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VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE I NA NAŠICH WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW. ATELIERKRATOCHVIL. CZ.,
A NA FACEBOOKU – H UDEBNÍ ATELIÉR.
KONTAKTOVAT MŮŽETE P. UČ. KRATOCHVÍLOVOU
TEL. ČÍSLO: 603 588 941 , KTERÁ TYTO DĚTI
KAŽDOROČNĚ VEDE .
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