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Vítám vás u letního čísla našeho zpravodaje. I tentokrát
v úvodu nejdříve stručně shrnu práci našeho úřadu. Celé jarní
období se na našem obecním úřadu neslo v duchu kontrol.
Krom plánované kontroly přezkumu hospodaření se nám
nahlásila kontrola z JmK na vidimaci a legalizaci (ověřování
podpisů a listin), následně kontrola od JmK na agendu hřbitova
a na konec i kontrola z krajské hygienické stanice. S potěšením
můžu oznámit, že všechny kontroly měly závěr podobný a to,
bez chyb a nedostatků.
Dále bych vás chtěl informovat o stavu podaných
dotačních žádostí. Mezi získané dotace patří ta na opravu
sochy sv. Floriána. Tato oprava již probíhá a to v ateliéru pana
Mgr. Martina Slováka Ak. soch. Další získanou dotací, a to od
JmK, je dotace na pořízení třech nových autobusových
čekáren. Získaný příspěvek činí 1 40 000,-Kč. Poslední
získanou dotací je dotace pro naši jednotku SDH, která je
určena na opravu nákladního automobilu CAS. Dotace je ve
výši 200 000,-Kč. Automobil, který budeme opravovat, sice
ještě nestojí v naší garáži, ale v brzké době by tomu tak mělo
být. Dostaneme jej od kolegů hasičů z Prosiměřic za cenu 1 00
000,-Kč. Mrzí mě, že dotaci od MMR na rekonstrukci našeho
školního hřiště jsme bohužel nedostali, přestože „školňák“ by si
opravdu rekonstrukci zasloužil. Nyní se stále ještě pracuje na
schválení potřebných povolení k stavbě školního hřiště. Až tato
povolení získáme, budeme se zastupiteli rozhodovat, zda
stavbu zahájíme z vlastních prostředků nebo počkáme na další
dotační výzvu.
Stavba kanalizace a ČOV probíhá bez větších problémů
a podle schváleného harmonogramu prací. V současné době
jsou již zhotoveny přečerpávací stanice a obě hlavní nádrže na
ČOV. Také již byly zahájeny práce na stokách a to v ulici „Pod
školou“. V následujících měsících by práce na stokách měly
pokračovat ve větší míře. Podrobnější informace najdete v
článku uvnitř zpravodaje.
Všechny plánované kulturní akce v jarních měsících
proběhly na jedničku a s velkou účastí nás všech. Ať se jednalo
o výstavu vín, putování za čarodějnicí, rybářské závody,
koncert ke dni matek, den dětí nebo v neposlední řadě Jánské
hody. Jedinou chybičkou byl pořádný liják, který se spustil o
půlnoci na Jánské hody. To, ale pro pravidelné návštěvníky
Jánských hodů určitě nebylo nic neobvyklého.
Závěrem mi dovolte popřát všem dětem krásné
prázdniny a nám ostatním dostatek letního odpočinku.

Pavel Procházka, starosta obce
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
27.5.201 9
Přítomni:
• Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Mgr. Alena Králová
Marek Sendler
Omluveni
Karel Valenta (dostavil se v 1 8:50)
•
-

Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová
Zasedání bylo zahájeno v 18:31 hod.

Usnesení:

Zastupitelstvo obce
schvaluje program , tak jak byl zveřejněn.

Bod č. 3 schválení inventarizační zprávy za
rok 201 8

Pan starosta přednesl znění inventarizační
zprávy obce za rok 201 8.
Hlasováno: 6/0/0

Usnesení 2019/2/1:

Zastupitelstvo obce
schvaluje inventarizační zprávu za rok 201 8.
Příloha: inventarizační zpráva

Bod č. 4 schválení účetní závěrky za rok
Bod č. 1 programu – Zahájení, jmenování 201 8
zapisovatele a ověřovatele zápisu
Pan starosta okomentoval účetní závěrku
II. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice obce za rok 201 8.
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO.
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval:
Mgr. Alenu Královou, Josefa Lakatoše.

Hlasováno: 6/0/0

Usnesení 2019/2/2:

Zastupitelstvo obce
schvaluje účetní závěrku obce Vlasatice
Hlasováno: 6/0/0 sestavenou k 31 . 1 2. 201 8, bez výhrad.
Konstatoval, že zápis z předchozího Příloha: výkazy
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v
kanceláři starosty.
Bod č. 5 schválení závěrečného účtu za rok
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.

Program II. zasedání Zastupitelstva
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení inventarizační zprávy za rok 201 8
4. Schválení účetní závěrky za rok 201 8
5. Schválení závěrečného účtu za rok 201 8
6. Schválení účetní závěrky a hospodářského
výsledku PO ZŠ a MŠ Vlasatice za rok 201 8
7. Schválení směrnice č. 1 /201 9
8. Určení členů kontrolního a finančního výboru
9. Schválení smlouvy o příspěvku ve věci
spolufinancování sociálních služeb pro rok 201 9
1 0. Schválení prodeje části pozemku parc. č.
51 40/2 o výměře 71 m2
11 . Schválení prodeje pozemku parc. č. 51 38/35 o
výměře 1 3 m2
1 2. Schválení prodeje pozemku parc. č. 51 40/1 50 o
výměře 48 m2
1 3. Rozpočtová opatření č. 2, 3, 4
1 4. Žádosti
1 5. Různé, diskuze, závěr

Bod č. 2 schválení programu

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

201 8

Pan
starosta
okomentoval
znění
závěrečného účtu a přečetl zprávu z přezkumu
hospodaření.
Hlasováno: 6/0/0
Usnesení 2019/2/3:

Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce Vlasatice za
rok 201 8 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.
Příloha: Návrh závěrečného účtu

Bod č. 6 schválení účetní závěrky a
hospodářského výsledku PO ZŠ a MŠ
Vlasatice za rok 201 8

Pan starosta okomentoval účetní závěrku
školy, přednesl výsledek hospodaření.
Hlasováno: 6/0/0
Usnesení 2019/2/4:

Zastupitelstvo obce
schvaluje:
- účetní závěrku PO ZŠ a MŠ
Vlasatice za rok 201 8
- hospodářský výsledek za rok 201 8
ve výši 0,-Kč.
Léto 2019
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Bod č. 7 schválení směrnice č. 1 /201 9

Bod č. 1 0 schválení prodeje části pozemku
parc. č. 51 40/2 o výměře 71 m 2

Pan starosta oznámil nutnost schválení
nové směrnice o cestovních náhradách
Pan starosta opětovně přečetl žádost pana
zaměstnanců obce a zastupitelů.
Jana Hubáčka o odkup části pozemku 51 40/2 v k.
ú. Vlasatice a oznámil, že záměr byl řádně
Hlasováno: 6/0/0 zveřejněn.
Hlasováno: 7/0/0

Usnesení 2019/2/5:

Zastupitelstvo obce
Usnesení 2019/2/8:
schvaluje směrnici č.1 /201 9 vysílání na Zastupitelstvo obce
pracovní cesty, cestovní náhrady.
schvaluje prodej nemovitých věcí ve
Příloha: směrnice č.1/2019
vlastnictví obce a to: prodej části
pozemku parc.č.
51 40/1 52 – o výměře 71 m 2 v k.ú. Vlasatice,
odděleného z pozemku parcely č. 51 40/2, ostatní
Bod č. 8 určení členů kontrolního a plocha o výměře 43 059 m 2, který je dosud zapsán
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice,
finančního výboru
odděleného na základě Geometrického plánu č.
Pan starosta okomentoval důvod doplnění 754-9/201 9 vypracovaného Ing. Čestmírem
již schváleného usnesení č. 201 8/6/4 ze dne Ryšavým, úředně ověřeného oprávněným
zeměměřičským inženýrem, Ing. Čestmírem
31 .1 0.201 8.
Ryšavým pod č.j. 22/201 9, který byl schválen
Hlasováno: 6/0/0 Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne 1 8. 3.
201 9, pod č. j. PGP-884/201 9-703 a to panu Janu2
Usnesení 2019/2/6:
Hubáčkovi, Vlasatice 38, za cenu 65,83,-Kč/m ,
Zastupitelstvo obce
celkem po matematickém zaokrouhlení 4 674,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
schvaluje doplnění usnesení č. 201 8/6/4
měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
členů zastupitelstva obce v následujících částkách: od schválení v ZO.

Příloha: žádost, záměr
Místostarosta:
7 500,-Kč
Člen zastupitelstva obce:
900,-Kč
Předseda výboru ZO:
1 600,-Kč
Bod č. 11 schválení prodeje pozemku parc.
Člen výboru ZO:
200,-Kč
č. 51 38/35 o výměře 1 3 m 2
Odměna bude poskytována od 1 . 11 . 201 8.
Pan starosta opětovně přečetl žádost pana
Při nástupu náhradníků a při změnách v Přemysla Krále o odkup pozemku 51 38/35 v k. ú.
obsazení funkcí bude odměna poskytována od prvního Vlasatice a oznámil, že záměr byl řádně zveřejněn.
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve
Hlasováno:6/0/1
kterém došlo ke složení slibu nebo ke zvolení do
zdržel se: Mgr. A. Králová
příslušné funkce.
Usnesení 2019/2/9:
Se doplňuje o:
Měsíční odměna člena výboru ZO ve výši 200,- Kč Zastupitelstvo obce
náleží členu výboru, který není zastupitelem obce.

schvaluje prodej nemovité věci ve
vlastnictví obce a to: pozemek
parc.č. 51 38/35 –
zahrada o výměře 1 3 m 2 v k.ú. Vlasatice
zapsaného až dosud mj. na LV č. 1 0001 pro
Dostavil se zastupitel Karel Valenta.
katastrální území Vlasatice, obec Vlasatice, u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště
Brno-venkov, za cenu
Bod č. 9 schválení smlouvy o příspěvku ve 379,07- Kč/m 2, tj. celkem po matematickém
věci spolufinancování sociálních služeb pro zaokrouhlení 4 928,- Kč, a to panu Přemyslu
Královi, Vlasatice 394, 691 30.
rok 201 9
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
Pan starosta informoval, že příspěvek byl již smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
schválen při schvalování rozpočtu obce na rok od schválení v ZO.
201 9, dnes se schvaluje již samotná smlouva.
Hlasováno: 7/0/0
Usnesení 2019/2/7:

Příloha: žádost, záměr

Bod č. 1 2 schválení prodeje části pozemku

parc. č. 51 40/1 50 o výměře 48 m 2
Zastupitelstvo obce
Pan starosta opětovně přečetl žádost paní
schvaluje smlouvu o příspěvku ve věci
spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Marie Kubalíkové o odkup pozemku 51 40/1 50 v k.
Pohořelice pro rok 201 9 a pověřuje starostu k ú. Vlasatice a oznámil, že záměr byl řádně
zveřejněn.
jejímu podpisu.
Příloha:smlouva
ČÍSLO
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Záměr bude vyvěšen po doložení potvrzeného GP
katastrálním úřadem, který nechá zhotovit žadatel
manželé Kluchovi, Vlasatice 51 , 691 30 a to do 90
schvaluje prodej nemovité věci ve dnů od schválení tohoto usnesení.
vlastnictví obce a to: pozemek2 parc.č. 51 40/1 50 –
zahrada o výměře 48 m v k.ú. Vlasatice Příloha: žádost
zapsaného až dosud mj. na LV č. 1 0001 pro
katastrální území Vlasatice, obec Vlasatice, u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
*Pan starosta přečetl žádost manželů
Katastrální pracoviště
Brno-venkov,
za
cenu
Serafinovičových
o odkup části pozemku parc. č.
65,83,- Kč/m 2, tj. celkem po matematickém 51 40/2 o výměře asi 70 m 2, kterou užívají jako
zaokrouhlení 31 60,- Kč, a to paní Marii Kubalíkové, předzahrádku. Žadatelé byli přítomni, probíhá
K Řece 1 006, Rokycany, 337 01 .
diskuze.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
Hlasováno: 5/0/2
od schválení v ZO.
zdržel se: K. Valenta, M. Sendler
Usnesení 2019/2/10:

Zastupitelstvo obce

Příloha: žádost, záměr

Usnesení 2019/2/14:

Zastupitelstvo obce
Bod č. 1 3 rozpočtová opatření č. 2, 3, 4
schvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
části pozemku
dle přiložené mapky o výměře asi
Pan starosta informoval o rozpočtových 76 m 2, v k.ú. Vlasatice, po doložení GP,
opatřeních.
odděleného z pozemku parcely č. 51 40/2 ostatní
plocha o výměře 43 059 m 2, který je dosud zapsán
Hlasováno:  /  /  na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice.
Záměr bude vyvěšen po doložení potvrzeného GP
Usnesení 2019/2/11:
katastrálním úřadem, který nechá zhotovit žadatelZastupitelstvo obce
manželé Serafinovičovi, Vlasatice 35, 691 30 a to
do 90 dnů od schválení tohoto usnesení.
bere na vědomí rozpočtová opatření č. 2,3,4
Příloha: žádost

Příloha: rozpočtová opatření

*Pan starosta přečetl žádost manželů
Jelínkových o odkup části pozemku parc.
č. 51 38/1
v k. ú. Vlasatice o výměře asi 421 m 2, pan starosta
*Pan starosta přečetl žádost paní Mgr. oznámil, že tato žádost již byla projednávána v
Moniky Vítkové o změnu využití jejího pozemku minulosti, záměr prodeje byl schválen, byl
parc. č. 51 40/22 v k. ú. Vlasatice při nejbližší zhotoven znalecký posudek pozemku a po této
změně Územního plánu.
informaci byla žádost žadatelem stažena. Probíhá
diskuze.

Bod č. 1 4 žádosti

Hlasováno: 7/0/0

Usnesení 2019/2/12:

Hlasováno: 0/5/2
zdržel se: K. Valenta, M. Sendler

Zastupitelstvo obce
Usnesení 2019/2/15:
souhlasí se zařazením žádosti paní Mgr. Zastupitelstvo obce
Moniky Vítkové, Horní 547, 793 05, Moravský
Beroun, vlastníka pozemku parc.č. 51 40/22 v k.ú.
neschvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
Vlasatice do nejbližší úpravy Územního plánu obce části pozemku
dle přiložené mapky o výměře asi
Vlasatice.
421 m 2, v k.ú. Vlasatice, po doložení GP,
odděleného z pozemku parcely č. 51 38/1 ostatní
Příloha: žádost
plocha o výměře 1 5 474 m 2, který je dosud zapsán
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice.
*Pan starosta přečetl žádost manželů Příloha: žádost
Kluchových o odkup předzahrádky-části pozemku
parc. č. 51 40/2. Upozornil, že tato žádost již byla
jednou schvalována v minulém roce, ale žadatel
*Pan starosta přečetl žádost pana Milana
nedoložil geometrický plán. Žadatel byl přítomen Nováka o prodloužení doby zahájení stavby
na zasedání zastupitelstva a byl vyzván starostou rodinného domu. Pan starosta okomentoval
obce k podání vysvětlení, proč nedoložil GP. problematiku celého případu, probíhá diskuze.
Probíhá diskuze.
Dále přednesl návrh znění dvou usnesení.
Hlasováno: 7/0/0

Hlasováno: 6/1/0
proti: Ing. P. Hubáček PhD.

Usnesení 2019/2/13:

Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
části pozemku
dle přiložené mapky o výměře asi
46 m 2, v k.ú. Vlasatice, po doložení GP,
odděleného z pozemku parcely
č. 51 40/2 ostatní
plocha o výměře 43 059 m 2, který je dosud zapsán
na LV č. 1 0001 pro katastrální území Vlasatice.
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Usnesení 2019/2/16:

Zastupitelstvo obce

si v souladu s ustanovením § 84 odst. (4)
zákona o obcích vyhrazuje pravomoc v samostatné
působnosti, a to rozhodnout v tomto právním
jednání: smlouva o úschově, která bude uzavřena
mezi Obcí Vlasatice,
panem Milanem

Léto 2019
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Novákem, nar. xx.xx.xxxx, bydlištěm 691 30
Vlasatice 239, a notářem, na základě které bude
do úschovy notářem převzata a za sjednaných
podmínek vydána Kupní smlouva jako listina, na
základě které dojde k využití předkupního práva a
zpětnému převodu vlastnického práva z pana
Milana Nováka na Obec Vlasatice k pozemku p. č.
5278/4 katastrální území Vlasatice, a to pokud pan
Milan Novák nezahájí výstavbu rodinného domu na
uvedeném pozemku ve lhůtě sjednané Dodatkem
č. 2 ke Kupní smlouvě a Smlouvě o zřízení
předkupního práva ze dne 1 2. 06. 201 5, tedy do
30. 06. 2020; tato Kupní smlouva bude uzavřena
současně s Dodatkem č. 2 ke Kupní smlouvě a
Smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 1 2.
06. 201 5 a současně s uvedenou smlouvou o
úschově, a případně bude do úschovy převzata a
následně vydána finanční částka ve výši kupní
ceny za převod vlastnického práva.
Hlasováno: 6/1/0
proti: Ing. P. Hubáček PhD.
Usnesení 2019/2/17:

Zastupitelstvo obce

schvaluje

1 ) uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě
a Smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 1 2.
06. 201 5, s panem Milanem Novákem, nar.
xx.xx.xxxx, bydlištěm 691 30 Vlasatice 239, jako
kupujícím, jehož obsahem bude změna článku X.
odst. 5 Smlouvy, a to tak, že Obec Vlasatice
nebude uplatňovat předkupní právo, pokud kupující
zahájí výstavbu rodinného domu na pozemku p. č.
5278/4 katastrální území Vlasatice, ve lhůtě do 30.
06. 2020, a dále změna článku X. odst. 7 Smlouvy,
a to tak, že nezahájí-li kupující výstavbu rodinného
domu na pozemku p. č. 5278/4 katastrální území
Vlasaticeve lhůtě do 30. 06. 2020, zavazuje se
kupující převést své vlastnické právo k tomuto
pozemku zpět na Obec Vlasatice jako
prodávajícího,
2) kdy v souvislosti s tímto Dodatkem č. 2 ke
Kupní smlouvě a Smlouvě o zřízení předkupního
práva ze dne 1 2. 06. 201 5 schvaluje uzavření
vlastní Kupní smlouvy s panem Milanem Novákem,
nar. xx.xx.xxxx, bydlištěm 691 30 Vlasatice 239,
jako prodávajícím, na základě které dojde k využití
předkupního práva a zpětnému převodu
vlastnického práva na kupující Obec Vlasatice k
pozemku p. č. 5278/4 katastrální území Vlasatice,
pokud pan Milan Novák nezahájí výstavbu
rodinného domu na uvedeném pozemku ve lhůtě
do 30. 06. 2020, za sjednanou kupní cenu ve výši
50 Kč za 1 m 2, celkem ve výši 44.700,00 Kč,
3) kdy v souvislosti s touto Kupní smlouvou
schvaluje uzavření smlouvy o úschově mezi Obcí
Vlasatice, panem Milanem Novákem, nar.
xx.xx.xxxx, bydlištěm 691 30 Vlasatice 239, a
notářem, jejímž předmětem bude a) převzetí listiny
do úschovy notáře, a to Kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva na Obec Vlasatice k pozemku
p. č. 5278/4, katastrální území Vlasatice (s
ověřenými podpisy) a návrhu na vklad
podepsaného oběma smluvními stranami a
opatřeného kolkovou známkou ve výši správního
poplatku 1 .000,00 Kč, b) případné převzetí finanční
částky ve výši kupní ceny, c) podmínky vydání
uschované Kupní smlouvy, kdy pokud pan Milan
Novák nedoloží notáři jako schovateli ve lhůtě do
30. 06. 2020, že příslušný stavební úřad vydal
listinu povolující výstavbu rodinného domu na
ČÍSLO
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pozemku p. č. 5278/4 katastrální území Vlasatice,
bude Obec Vlasatice povinnasložit do úschovy
notáře částku ve výši sjednané kupní ceny
44.700,00 Kč, a notář jako schovatel bude povinen
do třiceti dnů od úhrady kupní ceny odeslat
příslušnému katastrálnímu úřadu jedno vyhotovení
uzavřené Kupní smlouvy s ověřenými podpisy
spolu s návrhem na vklad, d) podmínky vydání
finanční částky, kdy notář bude povinen částku
přijatou do úschovy jako kupní cenu vyplatit panu
Milanu Novákovi do třiceti dnů ode dne, kdy bude
Obec Vlasatice zapsána jako výlučný vlastník
pozemku p. č. 5278/4, katastrální území Vlasatice,
bez jakéhokoliv omezení vlastnického práva k
tomuto pozemku.

Bod č. 1 5 různé, diskuze, závěr

*Pan starosta oznámil, že byla podána
žádost k JMK o dotaci na zbudování autobusových
čekáren, dále přednesl znění smlouvy o poskytnutí
dotace z JMK.
Hlasováno:7/0/0
Usnesení 2019/2/18:

Zastupitelstvo obce
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK č.JMK058007/1 9/ORR ve výši 1 40
000,- Kč na realizaci akce Zbudování třech nových
autobusových čekáren a pověřuje starostu obce k
jejímu podpisu.
*Pan starostapřednesl a odůvodnil svůj
návrh na udělení Čestného občanství panu Petru
Filipovi.
Hlasováno: 7/0/0
Usnesení 2019/2/19:

Zastupitelstvo obce
uděluje dle § 36 zákona č.1 28/2000 Sb.
Čestné občanství obce Vlasatice, a to Petru
Filipovi, nar. xx.xx.xxxx, bydliště Pohořelice
Mlýnská 439, 691 23, za sepsání kroniky obce
Vlasatice, zaměřenou na poválečné období.

Diskuze:

*Pan starosta informoval přítomné občany o
průběhu stavby kanalizace, přečerpávacích stanic
a průběhu stavby stoky Pod Školou. Starosta
oznámil, že se ve čtvrtek 30. 5. 201 9 koná
slavnostní zahájení stavby.
*Pan Šulc vysvětlil, z jakého důvodu byly
odstraněny panely z obecní cesty.
*Pan Hroudný upozornil, že je na jejich ulici
špatně slyšet rozhlas. Odpovídal pan starosta.
II. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 20:00hod.
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VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
24.6.201 9
Přítomni:
• Členové ZO
Pavel Procházka
Ing. Petr Hubáček PhD.
Libor Šulc
Josef Lakatoš
Marek Sendler
Omluveni
Karel Valenta
Mgr. Alena Králová
•
-

Bod č. 3 schválení smlouvy č.
JMK059383/1 9/OKH o poskytnutí dotace od
JMK ve výši 200 tis. Kč

Pan
smlouvy.

starosta přednesl

znění dotační

Hlasováno: 5/0/0
Usnesení 2019/3/1:

Zastupitelstvo obce
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK č.JMK059383/1 9/OKH ve výši 200
000,- Kč na akci „oprava CAS“ – JSDH Vlasatice a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.

Zapisovatelka:
Michaela Sendlerová

Příloha: Smlouva o poskytnutí dotace

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod.

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

Bod č. 5 rozpočtové opatření č. 5

Pan starosta informoval
rozpočtovém opatření č. 5

přítomné

o

Hlasováno:  /  / 

III. zasedání zastupitelstva obce Vlasatice Usnesení 2019/3/2:
zahájil pan starosta. Oznámil přítomnost členů ZO. Zastupitelstvo obce
Zapisovatelkou jmenoval: Michaelu Sendlerovou.
Ověřovatele zápisu jmenoval:
Marka Sendlera a Libora Šulce
Hlasováno: 5/0/0

bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5

Příloha: rozpočtové opatření č. 5

Bod č. 6 žádosti

Konstatoval, že zápis z předchozího
Pan starosta přečetl žádost pana Ivana
zasedání zastupitelstva byl ověřen, námitky proti Jáchima o koupi
pozemku parc. č. 51 40/1 43, o
němu nebyly podány a je vyložen k nahlédnutí v výměře 230 m 2 v k. ú. Vlasatice. Přítomen je pan
kanceláři starosty.
Antonín Jáchim (otec pana Ivana Jáchima) a
vysvětluje důvody k prodeji pozemku. Probíhá
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
diskuze.
Hlasováno: 0/5/0

Hlasování je vždy uváděno v pořadí:
pro – proti – zdržel se.
Usnesení 2019/3/3:

Program III. zasedání Zastupitelstva
1 . Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů
zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení smlouvy č. JMK059383/1 9/OKH o
poskytnutí dotace od JMK ve výši 200 tis. Kč
4. Schválení smluv se společností Tagnet s.r.o. na
realizaci stavby „Rozvod optické sítě v obci“
5. Rozpočtové opatření č. 5
6. Žádosti
7. Různé, diskuze, závěr

Bod č. 2 schválení programu

Pan starosta přednesl znění programu, poté
navrhl přesunout bod 4 do bodu 7.

Zastupitelstvo obce

neschvaluje záměr obce Vlasatice o prodeji
pozemku parc. č. 51 40/1 43 o výměře 230 m 2, v k.
ú. Vlasatice, který je dosud zapsán na LV č. 1 0001
pro katastrální území Vlasatice.
Příloha: žádost

Bod č. 7 různé, diskuze, závěr
a) Pan starosta opětovně přečetl žádost
manželů Kluchových o odkup pozemku
51 40/1 53 a
51 40/1 54 o výměře celkem 64 m 2 v k. ú. Vlasatice
a oznámil, že záměr byl řádně zveřejněn.
Hlasováno: 5/0/0

Hlasováno: 5/0/0 Usnesení 2019/3/4:
Usnesení:

Zastupitelstvo obce
schvaluje program a jeho změnu.
STRANA

6

Zastupitelstvo obce
schvaluje prodej nemovité věci ve vlastnictví
obce a to:
- prodej pozemku parc.č. 51 40/1 53 – o
výměře 50 m 22 a pozemku parc.č. 51 40/1 54 o
výměře 1 4 m oba v k.ú. Vlasatice, oddělené
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z pozemku parcely
č. 51 40/2, ostatní plocha o
výměře 43 059 m 2, který je dosud zapsán na LV č.
1 0001 pro katastrální území Vlasatice, odděleného
na základě Geometrického plánu č. 762-40/201 9
vypracovaného Evou Pexovou, úředně ověřeného
oprávněným zeměměřičským inženýrem, Ing.
Pavlem Pexou pod č. j 76/201 9, který byl schválen
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Brno-venkov, dne 26. 4.
201 9, pod č. j. PGP- 1 405/201 9-703 a to
manželům Kluchovým,
Vlasatice 51 , 691 30, za
cenu 65,83,-Kč/m 2, celkem po matematickém
zaokrouhlení 4 21 3,-Kč.
Dále pověřuje starostu obce k podpisu kupní
smlouvy, tato smlouva musí být uzavřena do 90 dní
od schválení v ZO.

Zastupitel pan Libor Šulc navrhl přesunout
projednání o těchto nabídkách na stavbu optické
sítě na další zasedání ZO, a to z důvodu
nedostatku času pro seznámení s oběma
nabídkami.
Hlasováno: 4/1/0
Proti: Ing. Petr Hubáček, PhD.
Usnesení 2019/3/7:

Zastupitelstvo obce

schvaluje návrh přesunout projednání
návrhu smluv na akci „Rozvod optické sítě v obci
Vlasatice“ na nejbližší zasedání ZO.
Příloha: návrhy smluv

Příloha: žádost, záměr

b) Pan starosta informoval přítomné o
Závěrečných účtech DSO Odkanalizování obcí
Zapálaví a DSO Čistší střední Podyjí, kde je obec
Vlasatice členem.
Hlasováno:  /  / 
Usnesení 2019/3/5:

Zastupitelstvo obce

bere na vědomí:

- závěrečný účet Odkanalizování obcí
DSO Zapálaví IČO: 71 205047
- závěrečný účet DSO Čistší střední
Podyjí IČO:72064455
c) Pan starosta přečetl nabídku převodu
pozemku parc. č. 6662 v k. ú. Vlasatice, kterou
oznámil ÚZSVM na svých webových stránkách,
dále navrhl podání žádosti o převod tohoto
pozemku do vlastnictví obce.
Hlasováno: 5/0/0
Usnesení 2019/3/6:

Zastupitelstvo obce

schvaluje podání žádosti o převod
pozemku parc.č. 6662 v k.ú.Vlasatice od ÚZSVM,
nám. T. G. Masaryka 3, Břeclav
d) Pan starosta informoval přítomné o
nabídkách dvou firem, které mají zájem v naší obci
vybudovat optickou síť.
*) Pan starosta přednesl nabídku a návrh
smlouvy od společnosti Tagnet s.r.o. Jednatelé
společnosti, kteří jsou přítomni, vysvětlují celý
postup budování sítě a připojení domácností.
Probíhá diskuze.
*) Pan starosta přednesl nabídku a návrh
smlouvy od společnosti Onlinex NM s.r.o., u této
nabídky oznámil, že byla doložena v den konání
ZO a přítomní zastupitelé neměli dostatek času se
s nabídkou seznámit. Jednatel společnosti pan
Bzduch představil nabídku jeho společnosti, opět
probíhá diskuze.

ČÍSLO
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III. zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19:00hod.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU A POPLATEK ZA PSA,
ABY TAK UČINILI .

P OPLATEK LZE UHRADIT V HOTOVOSTI NA POKLADNĚ
OÚ NEBO BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM
NA Č . Ú . OBCE 34 28 651 /01 00,
VARIABILNÍ SYMBOL - ČÍSLO POPISNÉ
VÝŠE POPLATKU PRO ROK 201 9
400,-KČ/REKREAČNÍ OBJEKT (CHALUPA)
400,-KČ/ OSOBA
300,-KČ/OSOBA NAD 70 LET
50,-KČ/PES

VYZÝVÁME MAJITELE PSŮ , ABY SI ŘÁDNĚ

ZABEZPEČILI SVÉ PSY. TÍMTO UPOZORŇUJEME
OBČANY NA PŘÍSNÝ ZÁKAZ VOLNĚ POBÍHAJÍCÍCH
PSŮ V NAŠÍ OBCI . P OKUD BUDE V NAŠÍ OBCI
VOLNĚ POBÍHAT PES , DOJDE K JEHO ODCHYCENÍ
ODCHYTOVOU SLUŽBOU A BUDE ODVEZEN DO
ÚTULKU , NA NÁKLADY MAJITELE PSA.

VŠICHNI MAJITELÉ PSŮ MUSÍ MÍT SVÉ PSY

POD ŘÁDNOU KONTROLOU A NEOHROŽOVAT
OSTATNÍ OBČANY A HLAVNĚ DĚTI !!!!!
STRANA
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU

VOLBY DO E VROPSKÉHO PARLAMENTU

Ve dnech 24. 5. - 25. 5. 201 9 proběhly na
území České republiky volby do Evropského
parlamentu. Za obec Vlasatice se dostavilo 1 27
voličů z 696, platných hlasů bylo odevzdáno 1 26. TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V ROCE 201 8
Volební účast v % činila 1 8,25 % za obec
Vlasatice.
V roce 201 8 bylo díky recyklaci a využití
papíru,
plastů, skla, kovů a nápojových kartonů v
Počet hlasů pro strany:
rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v
systému EKO-KOM uspořeno 20,6 mil. GJ energie,
Číslo Název
Počet
tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok
strany
hlasů
více než 31 6 tisíc domácností. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl
4
Národní socialisté
1
systém tříděného sběru a využití2 odpadu z obcí ke
5
Občanská demokratická strana
21
snížení emisí o 879 01 0 tun CO ekvivalentu.
6
ANO, vytrollíme europarlament
3
7
Česká str. sociálně demokrat.
6
Naše obec také přispěla ke zlepšení
9
Komunistická str. Čech a Moravy 1 0
životního
prostředí a snížení "uhlíkové stopy" a to
12
Koalice Rozumní, ND
2
díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a
21
Moravské zemské hnutí
1
recyklace využitelných složek komunálních
26
Koalice STAN, TOP 09
8
odpadů. Úsporu, kterou2 obec Vlasatice dosáhla,
27
Česká pirátská strana
10
představuje emise CO ekv. 64,1 23 tun, úspora
28
Svob. a př. dem. - T.Okamura (SPD) 7
energie 1 81 8 448 MJ. Tříděním odpadů obec
30
ANO 201 1
43
získala
částku 1 97 659,- Kč, díky tomuto
32
Moravané
6
efektivnímu třídění máme poplatek za svoz odpadu
36
Koalice Soukromníci, NEZ
1
pouze 400,- Kč/osoba/rok.
39
Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.
7
Tato úspora je větší než minulý rok. V rámci
ještě větší úspory, prosíme nejen o důsledné
třídění, ale i o vyvážení pouze plných popelnic,
UTAJENÝ DÁRCE KRVE
tímto se vyhneme poplatku za manipulaci s
Vážení spoluobčané, můžeme být hrdí na nádobou.
pana Jiřího Grena. Je to tichý a nenápadně žijící
občan Vlasatic, kterému patří velké poděkování.
DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD
Pro záchranu lidí a pomoc nemocným, má srdce
na pravém místě. Pan Jiří daroval 325x krevní
plazmu, 62x krevní destičky a 35x krev. Jsme hrdí
na našeho Jirky, který je již důchodce a stále
pomáhá lidem. Vážíme si každého takového
občana a panu Grenovi ještě jednou moc
děkujeme.
Za klub důchodců Eva Hubáčková
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VÝSTAVA VÍN 201 9
Vinařský spolek Vinaři z
Vlasatic pořádal již 32. ročník
tradiční Velikonoční výstavu
vín, pořádanou na Bílou
sobotu a datum letos vyšlo na
20. dubna. Celkem bylo vystavováno
411 vzorků, 295 vína bílého, 81 vína
červeného a 35 vín rosé. Vystavovatelů bylo
1 42 ze 40 obcí. Od vlasatických vinařů bylo 74
vzorků a z přespolních obcí bylo nejvíce vzorků z
Dolních Dunajovic a to 51 vzorků.

KLADENSKÁ HELIGONKA
Heligonka
Heligonka – nádherný to nástroj,
radost je ji poslouchat,
její tóny krásně zní –
každému, kdo rozumí.
Kladenská Heligonka
Stanislava Waise – to krásně ovládá – když začne
hrát a
zpívat, začneme se na svět
lépe dívat – hned je všude ta
správná veselá nálada.
Zpěvačky krásně zpívají,
že to umí – nám vědět dávají.
U srdíčka nám krásně je –
když nám Kladenská heligonka zahraje.
Stanislave – u nás kamarádů
z mládí, Slávku – já Ti přeji 
ať žiješ do sta let.
Tvoje kapela ať hraje – zpívá,
na svět zvesela se stále dívá – mnoho let.
Na Vlasatice si vždy vzpomeňte.

Jáchim Antonín

Vína ročníku 201 8 byla ovlivněna suchým
počasím s minimálním počtem srážek. Vína
dosahovala vysoké cukernatosti, ale s nižšími
výnosy. Počasí ovlivnilo i obsah kyselin v hroznech,
tak bylo nutné vína dokyselovat.
Vyhlášeny byly ceny šampiona výstavy
bílých vín, šampiona výstavy červených vín a
nejlepší vzorek od vlasatického vinaře.
Šampionem výstavy bílých vín a zároveň
nejlepším vzorkem od vlasatického vinaře se stal
Marek Sendler z Vlasatic s vystavovaným vínem
Tramín červený.
Šampionem výstavy červených vín se stalo
Vinařství Pitra z Dolních Dunajovic s vystavovaným
vínem Zweigletrebe s přívlastkem výběr z hroznů.
Návštěva výstavy byla vysoká i počasí nám
přálo, které bylo slunné a teplé a díky tomu se dalo
posedět i na zahradě obecného úřadu. K poslechu
i tanci zahrála jako každoročně Starobřeclavská
cimbálová muzika. Letošní ročník se obešel bez
půlnočního překvapení. Zúčastněnými byla 32.
Výstava vín hodnocena jako velmi příjemná a
povedená.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Letošní jarní vítání občánků přivítala
prosluněná sobota 1 8. května a do naší obřadní
síně se dostavil rekordní počet desíti dětí - sedm
děvčátek a tři klučíci. Dopoledne jsme zahájili
přivítáním rodičů a jejich dětí. Slavnostní řeč byla
zakončena předáním dárků a podpisem do
pamětní knihy. Celý obřad hudebně doprovázel
Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla a jejich
žáci. Touto cestou Hudebnímu ateliéru děkujeme
za dosavadní spolupráci a těšíme se na další
společné akce. Malým, nově přivítaným občánkům
přejeme do života jen to nejlepší.
Zaměstnanci OÚ

Budeme se na Vás těšit na
dalších akcích vinařského
spolku

Marek Sendler
předseda spolku
ČÍSLO
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Jánské hody 2019

V sobotu 22. června 201 9 se již tradičně uskutečnily Jánské hody ve Vlasaticích. Přípravy jsme
se stárky zahájili už v pátek, kdy jsme zdobili plac a stavěli máju. Samotný hodový den naše krojovaná
chasa zahájila v kostele, kde nám bylo předáno hodové právo a posvěceny hody i víno. Poté jsme se
vydali na průvod vesnicí. Večerní zábavu jsme zahájili hodovým nástupem, u kterého nemohli chybět ani
naši nejmenší krojovaní. Dále pro Vás bylo připraveno kolíčkové sólo a mnoho dalších zpestření, která
se nám bohužel kvůli počasí nepodařilo zrealizovat tak, jak bylo v plánu. Přes den a v průběhu celého
večera nám k tanci a poslechu hrála skvělá kapela Skaláci. Velké poděkování patří obci Vlasatice a TJ
START Vlasatice za pomoc s organizací, panu Vašíčkovi za pomoc při stavění máje a Vám všem, kteří
jste se večer přišli pobavit a podpořit nás. A ještě jedno speciální poděkování patří těm, kteří na zábavě
vydrželi přes nepřízeň počasí až do půlnoci, byli ochotni stát venku v tom obrovském dešti, jen aby viděli
naše půlnoční překvapení, a vytvořili pro nás tu nejúžasnější atmosféru a zážitek, na který nikdo z
letošních stárků dlouho nezapomene.
Těšíme se na Vás příští rok nebo už 26. července na letní noci s kácením máje!
Za vlasatické stárky Lenka Hubáčková
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KONCERT KE DNI MATEK

Jako každý rok opět Obec Vlasatice ve
spolupráci s Hudebním ateliérem Mgr. Pavla
Kratochvíla tradičně uspořádali koncert ke Dni
matek, který se konal v neděli 1 9. května 201 9 v
sále obecního úřadu.
Koncert opět zábavně uváděl pan Jiří
Motyčák, zvaný „Monty“, který na úvod na chvíli
předal slovo panu starostovi, který přivítal všechny
návštěvníky koncertu a popřál jim pěkný kulturní
zážitek. Návštěvníci koncertu se zaposlouchali do
tónů klarinetů, fléten a klavíru, na které hrály děti
ve věkovém rozpětí od 6 let do 1 4 let. Všichni malí
hudebníci předvedli perfektní výkon a ukázali, že
hra na hudební nástroj je zábava.

Samozřejmě také nechybělo vystoupení
nejmenších dětí ve věku 4 – 6 let, a to dětského
sboru Cvrčci, který vede paní Dipl. um. Pavla
Kratochvílová. Koncert ukončilo vystoupení
pěveckého sboru Radost, který vede a zároveň
doprovází na klavír pan Mgr. Pavel Kratochvíl.
Zaměstnanci OÚ

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

Rybářské závody ve Vlasaticích pro dospělé
i děti proběhly dne 25.5.201 9
Na letošní výroční schůzi jsme se domluvili
na termínu rybářských závodů. Termín, který by
vyhovoval všem členům a také, aby nekolidoval se
závody okolním spolkům, nebylo jednoduché najít.
I když se nám to úplně nepodařilo a ve stejném
termínu byly i závody v Pohořelicích, tak k nám na
závody přišli rybáři v hojném počtu. Jsme za to
moc rádi a doufáme, že to je proto, že si zde dobře
zarybaří a je o ně dobře postaráno.
Přípravy na závody jsme tentokrát zahájili již
krátce po loňských závodech, kdy jsme je
vyhodnotili a poučili se z některých chyb. Zajistili
jsme dostatečnou reklamu nejen v okolních
vesnicích, ale také na vyhlášených rybářských
webech a přichystali nejen pro závodníky výborné
občerstvení a bohatou tombolu.
Závody začínaly tradičně v 6:00. Čekalo nás
ten den velmi pěkné počasí bez větru, prostě
ideální k chytání ryb. V 6:00 bylo nachystáno
nahodit 73 netrpělivých účastníků závodu
dospělých. Cílem závodu bylo chytit co nejvíce
měřených cm ušlechtilé ryby (kapr, lín, amur a
tolstolobik) a také první rybu závodu. Na tu se
nemuselo dlouho čekat a těsně po začátku závodu
jsme mohli výherci předat láhev sektu. Celý závod
byl spojen s výbornou atmosférou prošpikovanou
nahlašovanými novými úlovky do sumářů úlovků
rybářů rozhodčím. Několikrát došlo i k potleskům
od všech rybářů za vyjímečně pěkný úlovek!
Vzhledem k pěknému počasí se na
závodníky přišlo podívat i mnoho obyvatel Vlasatic,
kteří se zájmem sledovali rybáře. K občerstvení
jsme měli pro všechny nachystanou zelňačku,
maso z kotlíku a také výbornou uzeninu z udírny.
Byli jsme velmi zvědavi, jak letošní závody
dopadnou z hlediska úlovků a spokojenosti
jednotlivých rybářů. Již během závodu jsme viděli,
že dopadnou dobře, protože úlovků bylo dost.
Rybáři za 6 hodin chytání nahlásili rozhodčím
1 91 ks ryb nad 25cm s celkovou délkou 78,46m!
Prvních 5 rybářů chytilo celkem 34,54m ryb v počtu
91 ks. Na prvním místě se umístil tak jako loni pan
Sehnal s celkovým úlovkem 28ks a 1 0,45m (svůj
loňský výsledek vylepšil o 1 ,23m, na druhém místě
se umístil pan Krátký s 20ks a 7,25m a na třetím
místě se umístil pan Samlík se 1 4ks a 6,20m ryb.
Těmto třem výhercům předal předseda výherní
ceny.
Ve 1 3:00 začaly dětské rybářské závody.
Závodů se zúčastnilo 11 dětí, které byly stejně jako
ráno dospělí „nažhavené“ býti tím nejlepším. Při
chytání občas dětem pomáhali rodiče, ale jen
trošičku. Po celé odpoledne vládla závodu
příjemná
atmosféra,
kterou
umocňovali
povzbuzující rodiče a podle všeho si to děti pěkně
užily. Pro všechny děti jsme měli nachystaná trika
a také dárkové balíčky.
Děkuji tímto všem členům za pomoc při
závodech, obci za pomoc a pronájem stolů a stanů.
Petrův Zdar!

Předseda Lumír Boščík
STRANA
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ STAVBY KANALIZACE DĚTSKÝ DEN 201 9
A ČOV VE VLASATICÍCH

V pátek 31 . 5. 201 9 Obec Vlasatice
pořádala Dětský den. I když před konáním
Dětského dne panovalo deštivé počasí, v den
pořádání se počasí „umoudřilo“ a celou akci
provázelo krásné slunečné počasí.
Děti i s rodiči přicházeli po 1 6:00 hodině na
zahradu obecního úřadu. V okénku občerstvení si
děti vyzvedly kartičky se seznamem soutěží
(skákání v pytli, kouzelné sklenice, házení míčků,
slalom s míčkem na lžičce). Samozřejmě nechyběl
pro děti doprovodný program - tradiční malování na
obličej, balónkový klaun, a v letošním ročníku
všechny zaujala i bublinová šou, která byla na
Zaměstnanci OÚ Vlasatice letošním Dětském dnu poprvé.
Děti se během soutěžení občerstvily párkem
v rohlíku, limonádou nebo zmrzlinou, ale i
palačinkou, kterou připravovala Zdeňka Furišová.
Tato akce byla velmi zdařilá, na Dětský den
přišlo kolem 80 dětí. Určitě si toto odpoledne
všichni zúčastnění užili. Díky velké pomoci paní
Heleny Kocichové, Pavly Kročilové, Květy
Hubáčkové, Michaely Procházkové, Pavla
Procházky ml., Elišky a Lenky Klementových,
Katky Hroudné a zaměstnanců obce Vlasatice se
Dětský den vydařil. Tímto všem děkujeme za
spolupráci a pomoc.

Ve čtvrtek dne 30.5.201 9 v parku u hasičské
zbrojnice proběhlo slavnostní zahájení stavby
kanalizace a ČOV, formou poklepání základního
kamene. Slavnostního zahájení se zúčastnili
zástupci společnosti PKS stavby a.s., která stavbu
provádí, ředitel společnosti AQUAPROCON s.r.o.,
který zpracoval projektovou dokumentaci, zástupci
společnosti AP Investing s.r.o., kteří zajišťují
administrativu pro dotaci a TDI na stavbu a také
vedoucí stavebního úřadu z Pohořelic. Tato akce
byla veřejná a zúčastnili se jí i občané z Vlasatic.

zaměstnanci OÚ Vlasatice
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji svým jménem a jménem mojí dcery
Martiny, panu starostovi obce Vlasatice Panu Pavlu
Procházkovi a pracovnicím obecního úřadu paní
Michaele Sendlerové a paní Ivě Novákové, za
zajištění vystoupení Kladenské heligonky
Stanislava Waise ve Vlasaticích.
Věřím, že se všem přítomným její vystoupení líbilo.
Děkuji
Jáchim Antonín
O rybářích a rybičkách

Rybář posedí
u vodičky –
rád promluví
na rybičky.

Až poznáš rybáři
hněv – rybiček,
pouč se nejdříve
ze svých chybiček

Na ně to však
neplatí –
rybář se
škrabatí.

Tu rybičku
co plní přání,
já bych chytit chtěl.

Není u něj
nálada,
tak rybičkám
nadává.

To moje přání
od ní –
já splniti bych chtěl.
Jáchim Antonín

jubilea
Svoje jubilea oslavili:

Noví občánci:
v prosinci 2018 jsme přivítali

Terezu Beranovou

v březnu 2019 jsme přivítali

Matyáše Kotziana
a
Nelu Škrabanovou

v květnu 2019 jsme přivítali
Duben 2019

70. narozeniny
85. narozeniny

Jáchim Antonín

- pí. Bělíčková Hana
- pí. Nečasová Eva

Matěje Cymbála
a
Dominiku Němčíkovou

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.
Blahopřejeme rodičům

Květen 2019

75. narozeniny

- p. Horák Jiří

Navždy nás opustili:

Červen 2019

Feichtinger Antonín
Obleser Ondřej

v březnu 2019

70. narozeniny
75. narozeniny
85. narozeniny

- pí. Fasorová Helena
- pí. Mazurová Blažena
- p. Beran Jaromír

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

v dubnu 2019

Slezák Vladimír
v květnu 2019

Brabenec Roman
Kdo v srdcích žije neumírá...

STRANA
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S TAVBA KANALIZACE A ČOV

Dovolte mi, abych vás stručně informoval o výhledu prací v rámci pokračování stavby kanalizace
a ČOV v naší obci. V následujících třech měsících, tj. červenci, srpnu a září budou prováděny
následující dílčí stavby:
V areálu ČOV půjde o:
- zhotovení železobetonových základů provozní budovy
- zhotovení železobetonových konstrukcí kalojemu
V rámci budování kanalizační sítě půjde o:
- výstavbu části stoky A v úseku A8 až A1 8, tj. od č.p. 374(pan Pokorný) až po hřbitov. Tedy půjde o
realizaci stoky na hlavní silnici na Troskotovice.

- výstavbu části stoky B1 od ČS1 (čerpací stanice) po B1 -3, tj. okolo nemovitosti č.p. 242 (pan Vošmera)

- výstavbu části stoky B3 v úseku B3-1 až B3-7, tj. od domu č.p. 24 (pan Zapalač) po dům č.p.
1 4(bytovka). Tedy půjde o realizaci stoky na ulici za dopravním hřištěm.
- výstavbu stoky C od ČS3 po C6, tj. od domu č.p. 41 5
(pan Outulný)po dům č.p. 227(pan Kovařík)

O konkrétních termínech stavebních prací budou
samozřejmě majitelé jednotlivých nemovitostí s
dostatečným předstihem informování, a to formou hlášení
obecního rozhlasu a informačním letákem.
ČÍSLO
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SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

S OUTĚŽ LADNÁ 1 .6.

- požární útok mladší žáci
- požární útok starší žáci

2. místo
3. místo

VLASATICE
S OUTĚŽ P OŠTORNÁ 9.6.
požární útok + štafeta CTIF mladší žáci 4. místo
www.sdh-vlasatice.webnode.cz -- požární
útok + štafeta CTIF starší žáci 2. místo
S OUTĚŽ Š ITBOŘICE 1 6.6.
P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
Z technických důvodů jsme se nemohli zúčastnit

D ĚTSKÉ P ÁLENÍ ČARODĚJNIC

Dětské Pálení čarodějnic zahájily malé
čarodějnice a čarodějové u Obecního úřadu.
Následně se všichni vydali na výpravu za
čarodějnicí a postupně plnili různé úkoly. Ke konci
cesty se statečně utkali s obry a vyhráli. Nakonec
podle tradice upálili čarodějnici na hranici. Na
každého čekala sladká odměna, pitíčko a buřtík,
který si děti opekly na ohni. Všechny děti se
zapojovaly, snažily se a ukázaly, jak moc jsou
šikovné.

S OUTĚŽ S EDLEC 22.6.

- požární útok mladší žáci
- požární útok starší žáci

3. místo
4. místo

S OUTĚŽ B ULHARY 29. 6.

Pořadatelé soutěž z technických důvodů zrušili.
Náhradní termín zatím nebyl stanoven.

S OUTĚŽ B ULHARY 29. 6. MUŽI

29.6. se naše smíšené družstvo účastnilo
soutěže mužů v požárním útoku pořádané SDH
Bulhary. Počasí bylo super. Na soutěž se dostavily i 2
P ÁLENÍ ČARODĚJNIC
družstva ze Slovenska, DHZ Lošonec a DHZ
Před letošním Pálením čarodějnic pro Smolenica.
Umístili jsme se na 6 místě.
dospělé se nám vyskytlo několik technických

problémů, které jsme nebyli schopni do termínu
vyřešit. Po zkušenosti z posledního ročníku, které
nechceme ventilovat a při problémech, které
vznikly, bychom skončili na této akci s nemalou
finanční ztrátou. I dětské čarodějnice jsou dotovány
z našeho rozpočtu. Omlouváme se a snad se vše
podaří vyřešit do příštího roku.

N AŠE HASIČATA

Hlavní kolo soutěží v disciplínách požárního
sportu družstev mladších a starších žáků probíhalo
již tradičně v květnu a červnu. V letošním roce bylo
naplánováno 11 soutěží. Loňský odchod dalších
starších žáků z důvodu vysokého věku se opět
razantně projevil na výkonnosti obou družstev.
Mladší žáci byli doplněni o nové děti. Starší žáky
posílily děti z původně mladších. Díky obrovskému
nasazení se jim však dařilo šlapat na záda
vítězným týmům a červnové výsledky jsou toho
důkazem. V letošním a dalším roce neočekáváme
odliv dětí do dorostu, proto věříme, že se podaří
ustálit kádr a tudíž i výsledky.
Naši malí hasiči se podíleli na přípravách
akcí Hasičský bál a Pálení čarodějnic. Děkujeme
jim za jejich výsledky, pomocnou ruku a příkladnou
reprezentaci naší obce a přejeme jim prožití
nádherných prázdnin a načerpání nového elánu do
dalšího hasičského zápolení.

P ŘEHLED VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ JARO 201 9:

S OUTĚŽ TVRDONICE 4.5

Z technických důvodů jsme se nemohli zúčastnit.

S OUTĚŽ C VRČOVICE 5.5.

Z důvodu nepříznivého počasí se soutěž nekonala.
Předběžný náhradní termín je zatím stanoven na 1 4.
září.

S OUTĚŽ VELKÉ P AVLOVICE 11 .5.
- požární útok mladší žáci
- požární útok starší žáci

S OUTĚŽ KOBYLÍ 1 2.5.

- požární útok mladší žáci
- požární útok starší žáci

S OUTĚŽ N OVOSEDLY 25.5.

- požární útok mladší žáci
- požární útok starší žáci

STRANA

16

5. místo
8. místo

Děkujeme tímto našemu týmu za reprezentaci.

B ĚHEJ LESY

Sezona Běhej lesy 201 9 se rozběhla 27.
dubna tradičně v Lednicko-valtickém areálu. Naši
členové na této akci opět pomáhali zajistit
pořadatelskou a zdravotní službu, a to v počtu 5
členů. Počasí se vydařilo. V naších svěřených
úsecích nedošlo k žádnému zranění. Celkem se
soutěže v Lednici účastnilo 2307 závodníků, z toho
338 bylo dětí. Jsme rádi, že můžeme pomáhat při
takové akci. Příští rok se těšíme, že zde budeme
opět vypomáhat.

ZÁSAHY JEDNOTKY:

- 1 6.4.201 9 vyslalo KOPIS HZS JmK jednotku na
požár trávy za hřbitovem. Jednotka vyjela s CAS
1 6 v počtu 1 +3. Jednalo se o planý poplach.
Jednotka nezasahovala.
- 1 2.6.201 9 na základě žádosti ZŠ a MŠ vyslalo
KOPIS HZS JmK jednotku na technickou pomoc
ZOČ ucpaná kanalizace v mateřské škole.
Jednotka vyjela s CAS 1 6 v počtu 1 +4. Jednotka
provedla vyčištění kanalizace pomocí speciálního
vybavení „krtek“.

S OUTĚŽ VLASATICE

Září je sice ještě daleko, ale i přesto si Vás
dovolujeme touto cestou již pozvat na tradiční
soutěž v požárním sportu dětí a dospělých
Memoriál Jana Valenty, která se uskuteční 7. září
za požární zbrojnicí.

Děkujeme všem členům i nečlenům a
samozřejmě našim dětem, kteří se aktivně podílejí na
všech aktivitách sboru a odvádějí kus pořádné práce.

Miroslav Tesař, Karel Valenta

4. místo
7. místo
7. místo
3. místo
Léto 2019
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Sakrální stavby obce Vlasatice

díl jedenáctý

V minulých číslech našeho zpravodaje jsme
popisovali náš kostel zasvěcený sv. Janu Křtiteli.
Dnes si řekneme něco ´málo o věžních hodinách a
o kryptě, která leží pod kostelem.
O hodinách není známo, kdy byly na věž
vlasatického kostela umístěny. V obecních účtech,
dochovaných se poprvé zmiňují roku 1 804:
Mathesu Mühlbergerovi na olivový olej k promazání věžních
hodin 24 kr.

což se v následujících letech
pravidelně opakuje; dále například:

celkem

1814: Za opravu celých kostelních hodin 42 zl. 46 kr.,
1819: Za opravu kostelních hodin včetně oleje 11 zl.,
1830 v seznamu inventáře: Na kostelní věži
1 velké hodiny,
2 rafie,
1 odbíjecí zvonek 34 liberní [19 kg] s 1 kladívkem,
1838: 2 kusy hodinové šňůry
15 zl.

V roce 1 896 byly u brněnské firmy
MORAWAS pořízeny zcela nové věžní hodiny se
dvěma zvonky na odbíjení času celkem za 300 zl.
Jeden zvonek byl převzat ze starých hodin, druhý
nově ulili v brněnském zvonařství vdovy
HILLEROVÉ za 48 zl. Při rekonstrukci v roce 1 907
byly hodiny na náklady kostela důkladně vyčištěny
a rafie pozlaceny. U příležitosti zavěšení zvonů v
roce 1 928 věžní hodiny opravil a seřídil hodinářský
mistr SCHUSTER (č. 1 09).
KRYPTA

Nový kostel z roku 1 61 0 měl být nejen
domem bohoslužeb, ale i pohřebištěm rodiny z
THURNU a VALSASSINY na Vlasaticích (kteří jej
právě v roce 1 61 0 nechali postavit). Osud kostela a
potažmo i krypty byl od samého počátku velmi
pohnutý. Kostel byl postaven a vysvěcen pro
pravoslavnou církev a také tak po deset let této
církvě sloužil. Thurnové byly protestanti, osudu
kostela samozřejmě nepomohl Jindřich Matyáš
Thurn (syn Jeronýma Václava), který byl vůdce
stavovského vojska. Bohužel po prohrané bitvě na
Bílé hoře 1 620, na sebe pomsta císaře Ferdinada
II. Habsburského nenechala dlouho čekat. V té
době byl majitelem Vlasatického panství Matyášův
bratr Vít Jindřich Thurn, po potlačení stavů, kdy
císařští prokázali převahu zbraní, se přeorientoval,
přestoupil na katolickou víru a omlouval svou účast
na povstání. Císař však zamítl udělování pardonů
hned po porážce rebelantů a rozhodl se využít
drtivé porážky českého vojska. Vít Jindřich byl tedy
uvězněn na Špilberku a posléze na brněnské
radnici. Vlasatický statek byl Vítovi Jindřichovi
zabaven a přijat do ochrany císařského vojska.
Cennosti v hodnotě cca 30.000 zlatých
moravských, které měl ukryty ve Vratislavi u
tamního měšťana, byly nalezeny a zabaveny.
Vít Jindřich Thurn ve svém neúspěšném boji
o udržení vlasatického majetku, uvedl v dopise
kardinálu
DITRICHŠTEJNOVI
(nastávajícímu
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2/19

vlastníkovi vlasatického panství) také skutečnost, že
ve Vlasaticích jsou pohřbeni jeho rodiče a malé
děti. Otec, Jeroným Václav, zemřel v r. 1 61 3, tedy
tři roky po dokončení kostela, a byl pohřben do
hrobky. Matka, Anna Ludmila Maria Magdalena,
zemřela již v r. 1 602, ale později byla také uložena
do nové hrobky; ve starém, zbořeném kostele tedy
asi muselo být nějaké pohřebiště, v němž
pravděpodobně našli místo posledního odpočinku i
prarodiče Víta Jindřicha a některé z jejich záhy
zemřelých dětí. Rakve pak byly přeneseny do
hrobky v novém kostele; jen za tohoto předpokladu
argument Víta Jindřicha dává smysl.
Za třicetileté války (1 61 8–1 648) i v
následujících letech byla kostelní budova několikrát
poškozena a opravy jistě nebyly nijak důkladné.
Větší renovace proběhla v roce 1 671 a už při jejím
plánování bylo zřejmé, že bude nákladná. Obchod
a hospodářství byly na dně, obyvatel obce bylo
málo a byli chudí. Z dávek, které platili, neplynuly
žádné velké zisky. Není tedy divu, že se hledaly i
neobvyklé cesty, jak získat peníze na opravu.
Naznačuje to dopis ditrichštejnského úředníka
PALMBERGERA (Mikulov 29. května 1 671 ) knížeti
Ferdinandovi z DITRICHŠTEJNA (ohledně
cínových truhel ve vlasatické hrobce, které vysoce
důstojná konsistoř povoluje vyzdvihnout).
Olomoucká
biskupská
konsistoř
udělila
mikulovskému proboštovi povolení vyjmout z
hrobky vlasatického kostela cínové rakve a
zpeněžit je. Musí se, ale postupovat opatrně,
protože dosud žije hrabě z THURNU a další
příbuzní, na které je nutné brát ohledy. Nyní je
rozhodnutí na knížeti, jestli to povolení využije a
nechá rakve prodat. A druhá otázka je, jestli se má
stejně postupovat i s dětskými rakvemi. Jako
pomoc při rozhodování snad měla sloužit douška:
(V Polné “ditrichštejnské panství u Jihlavy” jsou v
hrobce také 2 stejné truhly, ve kterých byli pohřbeni
2 páni Seydličtí. Pražská konsistoř nechtěla
připustit, aby se vyzvedly, i když se to velmi horlivě
požadovalo.) Bylo to prý za časů otce knížete,
Maxmiliána II. (1 636–1 655).
Další psaní knížecího vrchního hejtmana
(Mikulov 24. června 1 671 ) naléhá na rychlé
rozhodnutí a jasně uvádí i účel tohoto konání:

(Kvůli těm cínovým a měděným rakvím, co stojí ve
Vlasaticích v kostelní hrobce a mají se vyzvednout a
prodat na opravu zdejšího kostela.)

Dopis mikulovského probošta Matthäuse
HERTRANFFTA knížeti z 28. června 1 671 snad
měl odstranit poslední pochyby a rozpaky. Znovu
opakuje svolení biskupské konsistoře s
vyzdvižením cínových a měděných rakví z hrobky s
přísnou podmínkou, že výnos z prodeje smí být
vynaložen výhradně na obnovu kostela. Předtím
měly být z rakví opatrně vyňaty tělesné pozůstatky
nebožtíků a tajně a bez rozruchu znovu pochovány
na jiném místě. Probošt navrhl uložit pozůstatky
všech mrtvých do jedné truhly, potom z hrobky
vykopat otvor skrze základy chrámu, společnou
rakev vystrčit za základovou zeď a pak díru zase
zazdít. Protože u kostela beztoho není a nikdy
nebude hřbitov, nemohou si páni přátelé
(nebožtíků), pokud by se to někdy dozvěděli,
stěžovat, že se jejich rodu dostalo urážky. Navíc by
se tito luteráni stejně museli exhumovat, až se
kostel bude vysvěcovat. Zemřelý otec knížete prý
stejně postupoval s těly Švédů pohřbených v
mikulovském loretánském kostele a také pan
Rudolf z TIEFENBACHU prý svého (v Drnholci)
pohřbeného otce nechal stejným způsobem
vytáhnout za základovou zeď.
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Nařízení knížete Ferdinanda z Ditrichštejna
se dochovalo v konceptu: v hrobce ať se udělá
otvor do základů pod záminkou, že je potřeba
udělat odtok vody nebo, že se zeď musí opravit.
Potom se za přítomnosti faráře, zedníka a několika
důvěryhodných sousedů, kteří se zavážou
mlčením, pomalu otevřou truhly, pozůstatky
mrtvých se vloží do čisté rakve, která se nechá
předem pod nějakou záminkou udělat, a ta se
vystrčí dírou ve zdi. Potom se otvor uzavře. Při
prodeji takto získaného cínu a mědi ať se
postupuje opatrně, aby se o tom všem nic
nevyneslo. Za peníze ať se opraví zchátralý kostel.
Kdyby ještě něco zbylo, ať se to uloží ve prospěch
kostela.
Pokud by se v budoucnu někdo z hrabat z
THURNU dotazoval, což však asi není
pravděpodobné, mohlo by se říci, že by se těla
luteránů beztoho musela vyzdvihnout, kdyby se
měl kostel vysvětit. A že bylo lepší použít jejich
rakve na obnovu kostela, než aby je dnes nebo
zítra odvezli nepřátelé nebo lotři. (Vykrádání a
hanobení hrobů nebylo v té době žádnou vzácností.)

Dne
4.
prosince
1 671
HERTRANFFT informovoval knížete, že

probošt

(…obdržel
400 zl v hotových penězích pro farní kostel sv. Jana
Křtitele ve Vlasaticích z rozbití a prodeje pohřebních
truhel…), a dále jaký stavební materiál už opatřil a

ještě opatří.
Tak se mrtví THURNOVÉ ještě 50 let po
vyhnání své rodiny z Vlasatic postarali o obec a o
kostel, o svůj kostel.
Nikde se netraduje, a proto není známo, na
kterém místě za základovou zdí kostela byla rakev
s pozůstatky mrtvých THURNŮ pohřbena. Známo
není ani, kolik původních rakví bylo na podzim

S TALO SE NEJEN V OKOLÍ
ZMIZELO JEDENADVACET SLEPIC

MarS
zdroj - www.policie.cz

Přípravu na blížící se velikonoční svátky rozhodně
nepodceňuje zatím neznámý pachatel. Ten zamířil
v rekreační oblasti poblíž Pasohlávek na pozemek
jedenačtyřicetiletého majitele. Po překonání plotu
se násilím dostal do kurníku, kde odcizil
jedenadvacet slepic a k tomu sebral i další
chovatelské potřeby. Majiteli tak způsobil škodu za
skoro deset tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 4. dubna 201 9

OPILÝ SE ŘÍTIL VYSOKOU RYCHLOSTÍ

Opravdu vysokou rychlostí na sebe ráno upozornil
na dálnici D52 poblíž Pohořelic šestadvacetiletý
šofér osobního automobilu BMW. Policisté mu po
odečtu šestikilometrové tolerance naměřili rychlost
1 79 km/h. Nestandardní chování řidiče potvrdila i
dechová zkouška. Muž nadýchal 1 ,1 4‰. Policistům
přiznal, že do půlnoci popíjel. Vypil prý šest
dvanáctek a přidal k tomu skleničky vína. Právě
spojnice Brna s Mikulovem i trasa na Znojmo byla
ve čtvrtek ve dvou časových blocích pod zvýšeným
dohledem jihomoravských policistů. Ti se v
průběhu speciální akce, do níž byl v jedné z částí
nasazen i vrtulník, zaměřili především na rychlost.
Se stejným záměrem pracovali o dva dny dříve na
silnici I/43 spojující Svitavy a Brno. Během těchto
akcí kontrolovali téměř pětistovku vozidel a zjistili
na dvě stovky přestupků. V jedenaosmdesáti
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1 671 otevřeno.
O ní a zejména o odstranění
protestantských nebožtíků a prodeji jejich
měděných a cínových rakví v roce 1 671 . Není
známo, kdy v hrobce proběhly první katolické
pohřby. V roce 1 71 9 byla krypta otevřena.
Kamenná deska, jež uzavírala vstup, prý byla už
tak ošlapaná, že původní nápis nebyl čitelný.
Obsahoval možná nějaký odkaz na budovatele
kostela, hraběte Jeronýma z THURNU, zničený v
protireformační horlivosti.
Matriky zemřelých obsahují jen několik málo
poznámek o pohřbívání do kostelní hrobky, zde
dva příklady:
1 726, 20. dne byla pohřbena Catharina
Kleindinstin, paní matka současného znamenitého
pana kuráta, v kryptě tohoto farního kostela
znamenitým panem Kilianem Peterem Hanßelem,
farářem z Olbramovic, zaopatřená všemi
svátostmi, ve věku 69 let 7 měsíců a 11 dnů; z
Vlasatic, narozená ve Fulneku.
1 765, 22. června: Velectěný a vynikající pan
Wenzel PIETZEK, zdejší farář, ve věku 84 let;
místo pohřbu: v kryptě, Pohřben důstojným panem
Josephem STEINEM, kanovníkem mikulovským.
Při rekonstrukci v roce 1 907 byla hrobka otevřena;
nalezli v ní jen několik rozpadlých rakví bez nápisu.
Na některých kostrách ležely kousky prýmků
zezelenalých měděnkou, asi zbytky kněžských
ornátů. Vchod do hrobky byl opět zakryt kamennou
deskou. I při opravách kostela v r. 1 937 byla
hrobka podle ústního sdělení znovu otevřena a
prohlédnuta. Poté byla stará kamenná deska spolu
s celou podlahou kostela překryta cementovým
potěrem, na kterém byl dřívější vchod do hrobky
vyznačen barvou.
Pavel Procházka

případech porušili
řidiči nejvyšší povolenou rychlost.
Dalším nejčastějším prohřeškem
bylo
nepoužití
bezpečnostních
pásů.
Devět
automobilů bylo v
nevyhovujícím
technickém
stavu. Podobně
se na rychlostní
komunikace
spojující sever s
jihem zaměřili ve
stejnou dobu i
policisté v Olomouckém a Moravskoslezském kraji.
por. Bohumil Malášek, 1 2. dubna 201 9

D OPRAVNÍ NEHODA S TĚŽKÝM ZRANĚNÍM

Přibice – Vážná dopravní nehoda se stala dnes v
dopoledních hodinách v katastru obce Přibice.
Padesátiletý motorkář jel na motorce zn. Honda ve
směru od Přibic na Pohořelice. V době, kdy chtěl
předjíždět, došlo k tomu, že řidič tmavého vozu
typu SUV jedoucí před ním, vybočil vlevo. Motorkář
vyjel ze své dráhy mimo komunikaci a havaroval.
V kritickém stavu byl letecky transportován do
nemocnice. Po dobu nezbytného šetření bylo místo
nehody uzavřeno a policisté museli provádět
odklon dopravy. Jedním směrem se podařilo
provoz zprovoznit před 1 2.30 hod.
por. Mgr. Kamila Haraštová, 21 . dubna 201 9
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ODEŠEL SE ZAJÍMAVÝM LUPEM

Se zajímavým lupem odešel z Branišovic zatím
neznámý pachatel. Ten se po poničení okna
vloupal do kanceláří tamní firmy. Následně pak při
prohledávání budovy poškodil celkem devět dveří.
Jeho hledání v kancelářích bylo úspěšné. V jedné z
nich odcizil značkové hodinky a různé šperky.
Zmizelé věci si majitel firmy cení na asi pět miliónů
korun. Možná stejný zloděj navýšil svůj lup v
Pohořelicích. Po poničení okna se dostal do
kanceláře firmy. Z ní pak odcizil příruční trezor, v
němž bylo skoro sto tisíc korun v hotovosti.
por. Bohumil Malášek, 23. dubna 201 9

ZÍSKAL NÁŘADÍ A NÁČINÍ

Na staveniště v areálu základní školy v
Pohořelicích zavítal v noci zloděj. Násilím si otevřel
dveře do stavební buňky. V ní odcizil bourací
kladivo, elektrickou kotoučovou pilu, přímočarou
pilu, utahovačku a úhlovou brusku. Stavební firmě
tak způsobil škodu za nejméně třicet tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 7. května 201 9

ZÁMEK KOLA NEOCHRÁNIL

Na sváteční pobyt v kempu v Pasohlávkách
nebude v dobrém vzpomínat dvojice cyklistů. Ti
večer zajistili před pronajatým apartmánem bicykly
bytelným zámkem. Ráno ale byla kola pryč. Zatím
neznámý pachatel odstranil zámek a stroje v
hodnotě nejméně třicet tisíc korun odcizil.
Jednodušší pozici měl v Rajhradě pravděpodobně
jiný zloděj. Ten se pohodlně nezajištěnou brankou
dostal na pozemek vedle rodinného domku
jedenačtyřicetiletého majitele. Tam pak sebral
nezajištěné horské kolo. To si jeho majitel cení na
skoro pět tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 9. května 2109

Č EKÁ NA CHYBU HOSTA

Jednoduchý způsob, jak přijít někdy i k zajímavé
finanční hotovosti, praktikuje v posledních týdnech
třiačtyřicetiletý muž. Jen na Pohořelicku ve třech
případech způsobil poškozeným škodu za nejméně
sedmdesát tisíc korun. Pachatel popíjí v
restauračním zařízení a čeká na chybu některého z
hostů. Tomu pak šikovně v nestřežený okamžik
odcizí peněženku, příruční tašku či zavazadlo. Z
něj pak sebere finanční hotovost a zbytek někde
odloží. Takto získal hotovost i ve dvou případech
na Ivančicku. Nyní musí muž počítat s trestním
stíháním za krádež. Navíc kriminalisté zjišťují, zda
nehraje důležitou roli i v dalších podobných
případech.
por. Bohumil Malášek, 6. června 201 9

N A DĚLNÍKY VYBĚHL S BROKOVNICÍ

Pozastavení výkopových prací způsobil v pátek
dopoledne v Pohořelicích pětasedmdesátiletý muž.
Bez zjevného důvodu vyšel ze dveří domu se svojí
legálně drženou brokovnicí a začal vyhrožovat
dělníkům ve výkopu, že je postřílí. To, jestli muž
myslí výhružku vážně dělníci zjišťovat nechtěli a
dali se na útěk. Přivolaní policisté muže se zbraní
zadrželi. Výtržník byl silně podnapilý nadýchal více
než 2,5‰ alkoholu, ihned mu proto na místě
odebrali veškeré jeho zbraně a odvezli jej k
vystřízlivění na záchytku. Po pátečním dopoledním
incidentu si senior už zřejmě nikdy nezastřílí, navíc
mu hrozí stíhání pro trestný čin nebezpečného
vyhrožování.
nprap. David Chaloupka 1 0. června 201 9
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AMERICKÝ HEREC SENIORKU ZASKOČIL

Dopisování na internetu dostalo po letošním svátku
svatého Valentýna pro sedmašedesátiletou ženu z
Brněnska opravdový náboj. Virtuální známý, který
se na síti představil jako populární americký herec,
ji doslova zaskočil. To když se u dveří jejího bytu
objevil poslíček s obrovskou valentýnskou kyticí.
Jak se později ukázalo, byla to velmi dobře
promyšlená akce. Tímto krokem získal internetový
kamarád velkou porci důvěry. Pak už věci dostaly
rychlý spád. Pro zamýšlené české podnikání posílá
v balíku tři milióny dolarů. K nim samozřejmě pro
svou lásku i dva zlaté náhrdelníky a prsten. Jenže
se objevil nečekaný problém, na který mají
internetoví podvodníci jasně napsaný scénář.
Zásilku zadržela ve Vídni tamní vláda. Na její
uvolnění je třeba odeslat peníze. Žena tedy poslala
na americký účet jeden milión a sedm set tisíc
korun. Z účtu navíc zmizelo skoro čtyřicet tisíc
korun, které spolykaly bankovní poplatky. Poté už
přestal americký herec s českou seniorkou
komunikovat. Až potom pochopila, že naletěla
podvodníkovi a případ oznámila policii.
por. Bohumil Malášek, 1 3. června 201 9

ZLODĚJI MĚLI SNADNOU ROLI

Snadnou roli měl zloděj, který se pohyboval o
kempu v Pasohlávkách. Tam narazil na odstavené
jízdní kolo, které si jeho dvaadvacetiletá majitelka
opřela o chatku. Zloděj nezajištěné horské kolo tak
v noci snadno odcizil. Majitelce vznikla škoda za
patnáct tisíc korun. Větší porcí drzosti se
prezentoval v Troubsku pravděpodobně jiný zloděj.
Ten se po překonání plotu dostal na zahradu vedle
rodinného domku osmapadesátiletého majitele.
Tam z nezajištěné zahradní boudy odcizil odložený
křovinořez a motorovou pilu. Majiteli způsobil
škodu za nejméně dvacet tisíc korun.
por. Bohumil Mlaášek, 26. června 201 9

TJ START Vlasatice
Ohlédnutí za jarní část soutěže 201 8/201 9.
Vážení příznivci fotbalu v naší obci, je čas prázdnin
a dovolených, a tak mi dovolte pár řádků na
zhodnocení jarní části soutěže. Před jarní částí
soutěže jsme měli cíl o 3. místo, ale to se nám
bohužel nepodařilo, chyběly nám 2 body. Měli jsme
dost dobrých zápasů, ale také špatné s
Jamolicemi, Hostěradicemi, Suchohrdly u
Miroslavi. Výsledkem je tedy 4. místo.
V letošní tabulce si vybojovalo postup do
okresního přeboru mužstvo Hostěradic a
sestoupilo do 4. třídy mužstvo Loděnic. V další
sezóně přivítáme nové soupeře z Litobratřic, kteří
sestoupili z okresního přeboru a z Víšňové B, kteří
postoupili ze 4. třídy.
Doufám, že nová sezóna bude lepší na výsledky
a bez zranění. Sezónu zahájíme přípravným
utkáním v neděli 4. 8. 201 9 s mužstvem Hrušovan
u Brna. První mistrovské utkání začíná 11 . 8. 201 9
v Suchohrdly u Miroslavi. Tímto bych chtěl hráčům
a příznivcům kopané poděkovat za každý víkend,
který obětují čas a příjdou se podívat.
Vedení TJ Start vám děkuje za podporu a
přeje příjemné prožití léta a těšíme se na další
setkání v další sezóně.

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

http://obecvlasatice.rajce.idnes.cz/
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podatelna@vlasatice.cz . Grafická úprava : Marek Sendler (MarS). Náklad 300 výtisků . Výtisk je neprodejný a je bezplatně doručován občanům Vlasatic do
domácností. Zařazené příspěvky se nehonorují, nevyžádané články se nevracejí. Vyhrazujeme si právo redakčně upravit externí příspěvky. Za obsah článku
odpovídá jejich autor. Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. Oficiální www stránky Obce Vlasatice www.vlasatice.cz
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