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Zdarma do každé domácnosti

S LOVO S TAROSTY

Dobrý den,
všechny srdečně zdravím při vydání podzimního čísla
našeho zpravodaje. Jako vždy v úvodu stručně shrnu práci
obecního úřadu během letních měsíců.
Jistě jste si všimli, že stavba kanalizace a ČOV je již v
plném proudu, a dotýká se nás všech, ať už omezením provozu
nebo hlukem a prachem. Tímto děkuji vám všem za
ohleduplnost a trpělivost s těmito omezeními. Stavba samotná
probíhá bez zásadních komplikací a podle stanoveného
harmonogramu. Dílčí problémy firma PKS stavby zvládá řešit
sama a bez zásadních zásahů do plánovaných prací. Bohužel
stavba s sebou nese i nepříjemnosti, jako byla například krádež
svahovací lžíce na bagr. I z tohoto důvodu se stavební firma
rozhodla na staveniště „u hasičky“ instalovat kamerový systém.
Plán průběhu stavby na nejbližší měsíce a další ostatní
podrobnosti najdete v článku uvnitř zpravodaje.
V těchto dnech také probíhá instalace nových
autobusových čekáren, na které jsme získali dotaci z JMK ve
výši 1 40 tis. Kč. Další příjemnou zprávou je, že JDSH naší obce
převzala nákladní automobil CAS od dobrovolných hasičů z
Prosiměřic, který zakoupila obec za částku 1 00 tis. Kč. V
nejbližší době automobil poputuje k opravě, na kterou obec
Vlasatice získala dotaci od JMK, a to ve výši 200 tis. Kč.
Poslední významnější akcí, která nás čeká v podzimních
měsících je výměna střešní krytiny na našem objektu vedle
obecního úřadu, tzv. „Vlaska“. V současné době ještě čekáme
na poslední část objednaného řeziva a můžeme se pustit do
vlastní výměny.
Z kulturních akcí, které proběhly v letních měsících, bych
rád zmínil již tradiční nohejbalový, tenisový turnaj a Letní noc.
Děkuji všem pořadatelům za organizaci výše zmíněných
turnajů. Letní kino, kterým jsme se po tři poslední roky loučili s
prázdninami, se nám v letošním roce bohužel nepodařilo
uspořádat, a to zejména z technických důvodů společnosti
Biograf 1 6, která nám po celé tři roky promítání zajišťovala.
Celý podzim nás budou provázet další společenské akce
našich spolků a nadšenců jako jsou například ochutnávka
mladých vín, Babské hody, rybářské závody nebo lampiónový
průvod. Rád bych vás na všechny tyto akce pozval, abychom
podpořili pořadatele těchto akcí a užili si také trošku zábavy.
Pavel Procházka, starosta obce
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I NFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU
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 dostatečný
počet osob z obce, které budou odpad nakládat do
přistavených kontejnerů.
3. Odpady, které budou přijímány od občanů:
- elektro,
- pneumatiky (do průměru 1 20 cm)
- objemný odpad (koberce, nábytek, okna, dveře
atd.)
- nebezpečný odpad (motorový olej v uzavřených
nádobách, obaly od barev, postřiků, tj. od 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.

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

ŽE U

OZNAMUJEME OBČANŮM ,

OÚ BUDOU PŘISTAVENY KONTEJNERY NA:
- VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
VE DNECH 11 . 1 0. 201 9 – 1 3. 1 0. 201 9
- NEBEZBEPEČNÝ ODPAD

V SOBOTU1 2. 1 0. 201 9 ČAS BUDE UPŘESNĚN
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. říjnu, listopadu a prosinci (pokud to klimatické
podmínky dovolí) budou prováděny následující dílčí stavby:
V areálu ČOV půjde o:
- zhotovení trubních rozvodů v areálu ČOV a provedení násypů,
- zhotovení hrubé stavby provozní budovy,
- zhotovení železobetonových konstrukcí kalojemu.
V rámci budování kanalizační sítě půjde o:
- pokračování výstavby stoky A v úseku až do A24, tj. pokračování na hlavní silnice od Troskotovic,
kolem hřbitova až po tzv. „učitelskou bytovku“, tj. od č.p. 88 po č.p.6.
- výstavbu stoky B2 v úseku B2-1 až B2-7, tj. od č.p. 63 (hospoda), podél obecního úřadu až po č.p. 54
(pan Chrást).
- výstavbu stoky B2.1 v úseku B2-6 až B2.1 -4, tj. od č.p. 63 (hospoda), po okraji parku až po budovu ZŠ.
- výstavbu stoky B4 v úseku B4-1 až B4-3 (od č.p. 31 po č.p. 336), tj. ulička k panu Broulíkovi.
- výstavbu stoky B5 v úseku A1 5 až B5-3 (od č.p. 84 po č.p. 1 36), tj. ulička vedle Fuksů.
- výstavbu stoky B5-1 v úseku B5-1 až B5.1 -6 (od č.p. 1 29 po č.p. ZŠ), tj. ulice od silnice na Troskotovice
až k budově ZŠ.
- výstavbu stoky B6 v úseku A1 8 až B6-3, tj. od hřbitova po č.p. 8 (směr za hasičku).
- výstavbu stoky A1 v úseku A2-1 až A1 -8 (od č.p. 1 81 po č.p. 361 ), tj. křižovatka u transformátoru až k
panu Kretovi.
- výstavbu stoky A1 .2 v úseku A1 -3 až A1 .2-3 (od č.p. 1 76 po č.p. 41 0), tj. křižovatka od transformátoru
k panu Malíkovi.
- výstavbu stoky A1 .2-1 v úseku A1 -3 až A1 .2-7 (od č.p. 1 76 směrem k č.p. 258), tj. křižovatka u
transformátoru směrem k panu Roučovi.

O konkrétních termínech stavebních prací budou samozřejmě majitelé jednotlivých nemovitostí s
dostatečným předstihem informování, a to formou hlášení obecního rozhlasu a informačním letákem.
Dále bych vás rád informoval o dosud uhrazených nákladech na budování kanalizace a ČOV. Tedy k
dnešnímu dni bylo proplaceno (včetně DPH) cca 23,6 mil.Kč, což představuje zhruba 1 8,1 % celkových
nákladů.
Petr Hubáček
ČÍSLO
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VLASATICKÝ NOHEJBAL 201 9

I v letošním roce 6.7.201 9 proběhl XVII.
ročník nohejbalového turnaje o pohár starosty obce
Vlasatice. Celkem se do turnaje přihlásilo 7 týmů
po třech hráčích, od 1 5-ti let a výše. Turnaj byl
rozlosován do jedné skupiny, kde si zahrál každý s
každým a následně se hrálo formou play off.
Ve finálovém zápase se letošním vítězem
turnaje stal tým Druzí hadi (M. Šiška, M. Hrůza, T.
Slezák), který porazil tým CZ People (T. Pekař, T.
Wator, P. Stejskal, L. Kovařík). Třetí místo
vybojoval tým STKO (P. Lakatoš, J. Duchoň, C.
Bolohan) proti týmu Chachaři (P. Cileček, V.
Shorný, R. Pálka).

TENISOVÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
Další nejen sportovní událostí byl tenisový
turnaj ve čtyřhře, který se konal od jara a vyvrcholil
závěrečným vyřazovacím turnajem, který se konal
27. července na hřišti za hospodou.
Byl to již 8. ročník a turnaje se zůčastnilo
celkem 20 hráčů, tj. deset dvojic. Dvojice byly již na
jaře rozlosovány do dvou základních skupin o pěti
týmech, ve kterých se hrálo každý s každým a
základní skupiny musely být odehrány do
závěrečného vyřazovacího turnaje. Do něj
postupovaly všechny týmy, jen ti z prvních míst
tabulky měli lepší startovací pozici.
Turnaj probíhal od ranních hodin a na chvíli
byl přerušen malým deštíkem. Všechny zápasy se
podařilo ale odehrát. Všimli jsme si, že každým
rokem se úroveň hráčů zlepšuje a zároveň se i
vyrovnává a šance na umístění má kdokoliv. Na
třetím místě se umístil Roman Outulný s Markem
Sendlerem, na druhém místě Marek Outulný s
Víťou Veselým a vítězství v turnaji obhájili Josef
Lakatoš s Pavlem Špačkem.

Nohejbalový turnaj není pouze akcí
sportovní, ale také společenskou. Jde o setkání
hráčů a fanoušků, přátel a známých, kteří se
doufám dobře bavili, a to i po oficiálním ukončení
turnaje, kdy se zapíjel úspěch vítězného týmu.
Závěrem bych rád poděkoval obci Vlasatice
za poskytnutou finanční podporu, za propůjčení
párty stanů, stolů s lavicemi a ostatním, kteří nám
pomáhali. Nemalé díky patří také Lence Pekařové
a Aničce Pekařové za celodenní péči o náš pitný
režim a Janu Mikovi za výborný kotlík.
Již teď se těšíme na XVIII. ročník.
Tomáš Slezák

Během závěrečného turnaje byl připraven
bufet a nechyběl ani vynikající kotlík (díky Karle).
Na závěr nechyběla ani bohatá tombola (pro
některé velmi :D ) a živá muzika v podání kapely
Máš čas band z Pohořelic.
Doufáme, že se turnaj i poturnajové
posezení všem zúčastněným líbilo a srdečně je
zveme na další ročník Tenisového turnaje ve
čtyřhře.
Na závěr by jsme chtěli poděkovat všem
sponzorům nejen za příspěvky do tomboly, která
byla opravdu velmi bohatá, dále obci Vlasatice za
materiálovou podporu a v neposlední řadě na práci
pořadatelů, bez kterých by se taková povedená
akce neuskutečnila...
Díky.

Marek Sendler

STRANA
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VLASATICKÁ LETNÍ NOC

V pátek 26. července 201 9 se uskutečnila již
třetí Vlasatická letní noc. Zahájení bylo v
odpoledních hodinách s doprovodným programem i
pro naše nejmenší návštěvníky. Děti potěšilo
vystoupení klaunů s programem "Hledá se cirkus",
osvěžení mohly děti najít v podobě kopečkové
zmrzliny a bříško naplnit párkem v rohlíku. Tento
rok k nám poprvé zavítali dva známí karikaturisté,
kdo chtěl, měl možnost si nechat namalovat svoji
podobiznu. Již tradičně pro všechny návštěvníky
připravil pan Lakatoš výborný vlasatický kotlík. Ve
večerních hodinách k tanci, ale i poslechu hrál a
zpíval náš Zbyněk Hroudný.

VLASATICKÉ POSEZENÍ
U

BURČÁKU

Spolek Vinaři z Vlasatic letos
pořádal druhý ročník Vlasatického
posezení u burčáku, stejně jako loni
to byla druhá zářijová sobota, která
letos vyšla na 1 4tého září. Počasí
vyšlo na výbornou a na zahájení ve 1 4
hodin bylo příjemných 22°C a polojasno.
Hlavně díky poutačům na křižovatkách u
příjezdových cest do obce a propagaci na internetu
se na akci dostavilo mnoho přespolních
návštěvníků, mezi hlavními byl zájezdový autobus
důchodců z Brna, kteří se u nás zastavili na cestě z
výletu do Mikulova.
I po jejich odjezdu byla zahrada obecního
úřadu stále zaplněná až do večerních hodin. Letos
jsme akci uspořádali bez živé cimbálové muziky,
ale jen za pomoci reprodukované hudby, ale i jako
podtext pro příjemné posezení s přáteli to bohatě
stačilo.

Dalším zpestřením noci bylo vystoupení
vlasatické chasy v havajském stylu. Vlasatická letní
noc, byla díky nádhernému počasí opravdu letní,
tancovalo a zpívalo se až do ranních hodin.
Věříme, že všichni návštěvníci, a bylo jich opravdu
hodně, byli nadmíru spokojeni. S letní nocí bylo
dříve spojeno kácení Máje, které letos neproběhlo,
protože jsme Máju uchovali pro příští Jánské hody.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách, ale
i průběhu celé akce, zejména manželům
Fuksovým, kteří se starali o občerstvení, Zbyňkovi
Hroudnému za hudební produkci, panu
Lakatošovy, zaměstnancům obce, manželům
Mezerovým za výbornou zmrzlinu a vlasatické
chase.

K ochutnání i koupi bylo připraveno šest
druhů odrůdových burčáků a jedna nerozkvašená
hroznová šťáva nejen pro řidiče a naše nejmenší.
Na místě nechybělo ani několik druhů vína, tradiční
kotlík a bufet s kávou a dalším občerstvením.
Naše hodné manželky připravily k ochutnání
a zakousnutí několik druhů doma připravených
buchet, sladkých i slaných. Za co bychom jim chtěli
touto formou poděkovat.
zaměstnanci OÚ Vlasatice
Těšíme se na příští ročník a zároveň Vás
chceme pozvat na Ochutnávku mladých vín, která
se uskuteční v sobotu 1 6tého listopadu.
za vinařský spolek
Marek Sendler
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ZŠ A MŠ VE VLASATICÍCH
Vážení čtenáři,
žáci naší školy zahájili nový školní rok 2. září 201 9 před budovou ZŠ. Krátkým proslovem je
přivítala jak paní ředitelka, tak pan starosta. Největší pozornost se dozajista upínala na 1 4 prvňáčků,
kteří se do školy těšili nejvíc ze všech.
Na školní rok 201 9/2020 máme mnoho plánů. Již v polovině září absolvovali žáci I. stupně
adaptační pobyt v Moravském krasu, v dalších měsících se zúčastníme různých soutěží, pojedeme do
divadla i na exkurze, opět se zapojíme do projektu 72 hodin, plánujeme besídku, den otevřených dveří. I
v mateřské škole je pro děti připravena spousta aktivit a akcí, velká část z nich bude určena také
rodičům.
Děti, žáci, ale také rodiče a prarodiče, máte se na co těšit!
Alena Králová

PODĚKOVÁNÍ:
Chtěla bych poděkovat učitelům a žákům MŠ a ZŠ Vlasatice za pěkný program na ukončení
školního roku. Byl vtipně udělaný a myslím, že jsme se všichni pobavili. Musím říci, že poslední dobou
jsou akce MŠ a ZŠ Vlasatice pěkně udělané a vtipné. Neměla bych zapomenout na Lenku Hubáčkovou,
i když se učila k maturitě našla si čas nacvičit pěkné tanečky. A také musím poděkovat všem, kteří dělají
všechny akce ve Vlasaticích od jara až do vánoc..... jsou to OÚ, důchodci a hasiči.

Jarmila Vašíčková
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Babské hody
Srdečně Vás zveme do Vlasatic na

datum konání sobota 9.11.2019
na sále Obecního Úřadu
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Historické stavby obce Vlasatice

díl první

F ARA

Podle podání farní kroniky byla nejstarší
farní budova zpustošena za husitských válek.
Mohla být postavena již v začátku 1 3. století,
pravděpodobně na nynější stavební parcele, a
svým vzhledem se asi příliš neodlišovala od
okolních selských stavení. – Roku 1 591 byla fara
znovu postavena, pravděpodobně už jako
dvoupodlažní, pro tehdejší luteránské duchovní.
Když roku 1 622 přešly Vlasatice do vlastnictví
katolických Ditrichštejnů, byla i fara obsazována
katolickými duchovními.

ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

- Kniha biskupských dekretů od r. 1 727 a od r.
1 740.
- Kniha arcibiskupských a císařských dekretů od r.
1 771 .
- Kostelní účty z let 1 670-1 761 ve zvláštním
svazku, ale mnohé roky chybí, účty vlasatického
kostela a kaple v Pasohlávkách od r. 1 781 .
- Sbírky různých nařízení z let 1 777-1 800, sbírka
c. k. zákonů r. 1 767-1 782.
- Matrika narozených z Vlasatic a N. Vsi od r.
1 784 s rejstříkem.
- Matrika narozených z Pasohlávek od r. 1 784, s
rejstříkem.
- Matrika oddaných z Pasohlávek od r. 1 784.
- Matriky zemřelých všech tří lokalit, s rejstříky, od
r. 1 784.
- Kniha biřmovanců – dosud nedopsaná – „což
asi zůstane na mého nástupce“.
- Výčet vlasatických farářů – „Knihovna ani knihy
na faře nejsou“.
Jako další pevné příslušenství fary uvádí
František Karel I. s. 11 7:
- Obraz Ukřižovaného a Ubohých /trpících/ duší /v
čeledníku/ + starý stůl, v patře pak krucifix s
růžencem a tahací zvonek.
Pokračování příště...

Kolem roku 1 760 byla prý farní stavení v tak
ubohém stavu, že odtud faráři doslova utíkali, a tak
v letech 1 776 -77 byla fara přestavěna do
současné podoby, převážně na náklad patrona
farního beneficia knížete Karla Ditrichštejna.
Přestavěny byly i hospodářské objekty a rozšířen
dvůr a farní zahrada, a tak tehdejší farář František
Schleyder vydržel ve Vlasaticích celých 20 let.
Jeho nástupci Matyáš Schopp a Šebestián
Libischer zřejmě zanedbali patřičnou údržbu
zánovní fary a sklidili za to kritiku faráře
Mittlheimera, který nastoupil r. 1 804: „Když jsem
přišel do Vlasatic, byla fara v tak bídném stavu, že
jsem musel na nejnutnější opravy vynaložit přes
1 00 zlatých /asi 1 00 tis. Kč/, aniž by mně to
patronát či obec nahradili“ – František Karel I. s.
11 5. Pořídil m. j.: nové vstupní dveře do fary, 2
pokojová kachlová kamna, nový žlab do konírny,
napájecí žlab ke studni a čerpací kolo, nové
oplocení zahrady. – Dále dal podle nařízení
Zemského úřadu v Brně z r. 1 804 zhotovit u
maršovického stolaře Ondřeje Stampfera zvláštní
skříň na farní archiválie. Náklad 40 zlatých byl
uhrazen z kostelní pokladny, a proto je pevnou
součástí vybavení fary. Následuje výčet archiválií:
- Starý misál z roku 1 622.
- Matrika oddaných od r. 1 676, zemřelých od r.
1 677, pokřtěných od r. 1 678 a matrika zemřelých z
Pasohlávek od r. 1 71 0.
- Matrika pokřtěných od r. 1 726, se zápisy
pamětihodností.
- Matrika oddaných od r. 1 726, do které farář M.
Schopp vypisoval Hausprotokoll, a matrika
zemřelých od r. 1 741 , uváděna jako 3. díl.
STRANA
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KNÍŽE F RANTIŠEK KARDINÁL Z D ITRICHŠTEJNA (1 570 - 1 636) BYL
BISKUPEM OLOMOUCKÝM JEDNÍM Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POLITIKŮ NA
M ORAVĚ V 1 7. STOLETÍ. P RO SVÉ SUVERÉNNÍ POSTAVENÍ BYL
NAZÝVÁN KRÁLEM Z KROMĚŘÍŽE NEBO TAKÉ KRÁLEM MORAVSKÝM .
B YL ARCHITEKTEM REKATOLIZACE M ORAVY A HLAVNÍM RÁDCEM
ČTYŘ HABSBURSKÝCH PANOVNÍKŮ – RUDOLFA II.,M ATYÁŠE ,
F ERDINANDA II. A F ERDINAD.
Podzim 2019

www.vlasatice.cz

1 6.11 .201 9

jubilea

Noví občánci:
v červnu 2019 jsme přivítali

Theu Bolohan
Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.

Svoje jubilea oslavili:

Blahopřejeme rodičům
Červenec 2019

70. narozeniny

- p. Šiška Bohuslav
Srpen 2019

70. narozeniny
80. narozeniny

- pí. Hroudná Dana
- p. Hubáček Alois
- pí. Lakatošová Hana

Navždy nás opustili:
v červnu 2019

Dobrovolný Václav
v červenci 2019

Nečas Zdeněk
v srpnu 2019

Pevné zdraví a dostatek životní pohody
všem oslavencům přeje redakce

Horáková Júlia
Kdo v srdcích žije neumírá...

ČÍSLO
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ZPRAVODAJ OBCE VLASATICE

SBOR

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VLASATICE
www.sdh-vlasatice.webnode.cz

P OŘÁD SE NĚCO DĚJE
N AŠE HASIČATA

Déšť, který přišel již v noci, ráno v 5 hodin
stále neustával. Předpověď počasí navíc slibovala
déšť i po zbytek dne, proto jsme zvažovali zrušení
soutěže a přesunutí na jiný termín. Před sedmou
hodinou se nakonec počasí umoudřilo, a tak jsme
se rychle pustili do chystání. Vše se podařilo
nachystat s malým zpožděním. Několik družstev se
z důvodu nepříznivého počasí omluvilo. Mladí
hasiči nakonec nastoupili se zpožděním v 1 0
hodin. Do soutěže nastoupilo 6 družstev mladších
žáků a 6 družstev starších žáků. Hasičského
zápolení se zúčastnilo též družstvo přátel z
jihočeských Pasek. Mladší žáci stihli odběhat útoky
bez deště. Poté začalo opět pršet. Po půlhodině
čekání a poradě vedoucích se odběhaly útoky
starších žáků za mírného pršení. Soutěž proběhla
nakonec pouze jednokolově. Poté se stále v dešti
rozdala ocenění a mohli jsme se pustit do úklidu.
Odpolední soutěž mužů a žen byla pro letošní rok
zrušena z důvodu malého počtu přihlášených
družstev. Soutěž je naší hlavní akcí podzimu.
Přípravy probíhaly již od pátku. Pro zdárný průběh
jsme si zapůjčili od ZŠ aparaturu pro ozvučení, od
obce stoly a lavice, sponzorsky toalety a bratři
hasiči z Cvrčovic nám zapůjčili terče. Úklid a
sušení vybavení pak probíhaly ještě několik dní.

Stejně jako vedoucí, tak i děti si užívaly
prázdnin a oddechli si od hasičského zápolení.
Malým a příjemným přerušením tohoto oddychu byl
hasičský tábor v půli prázdnin viz. článek tábor.
Vše jednou skončí, proto jsme se na konci
prázdnin opět dali do práce a připravovali se na
naši soutěž viz. níže. Výsledek mladších žáků v
soutěži na domácí půdě pro nás byl velmi
potěšující. Starší žáci se po chybě v prvním kole a
nemožnosti opravit si čas ve druhém kole, umístili
až za bednou. Na podzim, kromě naší a přesunuté
Cvrčovické soutěže, nejsou bohužel v našem
okrsku plánovány žádné další soutěže v požárním
útoku. Proto snad bude vítaným zpestřením
podzimu soutěž ve štafetě požárních dvojic a Výsledky soutěže mladších žáků
závodě požární všestrannosti (hasičský branný 1 . Starovičky A
závod na 2 km). Na závod požární všestrannosti se
Vlasatice
žáci budou připravovat při následujících trénincích. 2.
Cvrčovice
Následně bude probíhat příprava na zimní soutěže 3.
4. Šakvice
ve vázání uzlů.
5. Starovičky B

TÁBOR 201 9

Již několik let jsme se snažili uspořádat pro
naše hasičata letní tábor. V letošním roce se díky
jedné z našich sester záměr konečně podařil. Ve
spolupráci s Centrem pohybu Olomouc se tábor
uskutečnil v termínu od 27. července do 3. srpna.
Týden jsme strávili v kempu Krkavec kousek od
Veselí nad Lužnicí. Kemp je schovaný v lese a
nachází se v těsné blízkosti řeky Nežárky. Program
byl naplánován jako sportovně hasičský. V sobotu
jsme vyrazili s dětmi autobusem do Brna. Zde jsme
se dali dohromady se skupinou dětí z Olomouce. Z
Brna jsme vyrazili společně vlakem do Veselí nad
Lužnicí. Poslední 2km jsme absolvovali pěšky. V
následujících dnech děti absolvovaly několik jízd
na koloběžkách malebnou jihočeskou krajinou.
Ujely na nich celkem 33 km. Dvakrát děti sjížděly
řeku Nežárku na kánoích, dohromady cca 7km.
Dále pro ně byly připraveny: noční hra, stopovaná,
táborák, hasičské odpoledne o několika
netradičních disciplínách, sedmikilometrový výšlap,
sportovní odpoledne v kempu a několikrát se
koupaly na Vlkovské pískovně. Děti za celý týden
nachodily cca 25 km pěšky.V půli týdne jsme
udělali volné odpoledne, které si děti trávily po
svém. Poslední den jsme po snídani předali chatky
a vydali se pěšky do Veselí, dále vlakem do Brna a
nakonec autobusem do Pohořelic, kde na nás
čekali rodiče, aby nás odvezli do Vlasatic. Až na
několik přeháněk bylo celý týden nádherné počasí.
O celodenní stravu se postarala výborná kuchyně v
kempu. Děkujeme setře Blahůškové a manželům
Fasnerovým z Olomouce za zorganizování tábora.

M EMORIÁL J ANA VALENTY 201 9
- S OUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU

Tradiční soutěž v požárním sportu se konala
v sobotu 7.září v prostoru za požární zbrojnicí.
STRANA
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6. Přítluky
Výsledky soutěže starších žáků
1 . Tvrdonice
2. Cvrčovice
3. Velké Bílovice
4. Paseky
5. Vlasatice
6. Šakvice

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

S OUTĚŽ C VRČOVICE 1 4.9.

Původní termín soutěže ve Cvrčovicích byl
5.května. Nekonala se z důvodu nepříznivého
počasí. Soutěž proběhla v náhradním termínu 1 4.
září. Naši malí borci dokázali, že na to mají a
potěšili nás svými výsledky.
- požární útok mladší žáci
2. místo
- požární útok starší žáci
2. místo

N OVÁ CISTERNA

Začátkem srpna se podařilo díky obci pořídit
novější cisternu pro Jednotku sboru dobrovolných
hasičů obce Vlasatice. Cisterna byla zakoupena od
obce Prosiměřice za cenu 1 00 000 Kč. V současné
době je cisterna zaparkována za obecním úřadem.
Následně na ní budou provedeny opravy, na které
obec obdržela dotaci od Jihomoravského kraje a
až poté bude zařazena do výjezdu. Děkujeme obci.

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
Podzim 2019

www.vlasatice.cz

S TALO SE NEJEN V OKOLÍ

MarS
zdroj - www.policie.cz
V P OHOŘELICÍCH SPATŘILI KOČKOVITOU ŠELMU

B AREVNÉ KOVY LÁKALY

Již instalované měděné trubky ústředního topení
přilákaly na stavbu v Pohořelicích zatím
neznámého pachatele. Ten se na nezajištěnou
stavbu dostal vcelku pohodlně. Odcizením více než
dvou set metrů trubek a poničením izolace způsobil
stavební firmě škodu za nejméně sto tisíc korun.
Po barevných kovech zatoužil v Kuřimi asi jiný
zloděj. Ten se do skladu firmy dostal po poničení
okna. Z místa odcizil tyče a pruty z barevných
kovů. Majitel firmy odhadl škodu na nejméně
por. Mgr. Alice Musilová, 1 3.7.201 9 padesát tisíc korun.

Dnes kolem deváté hodiny ranní jsme přijali
oznámení, že jeden z obyvatel Pohořelic spatřil na
poli za Brněnskou ulicí na vzdálenost asi 1 50 metrů
kočkovitou šelmu černé barvy. Mohlo by se jednat
o pumu, která se minulý týden vyskytovala na
Vyškovsku. Policisté prověřili oblast i okolí, avšak s
negativním výsledkem. Vyrozuměli jsme starosty
okolních obcí, aby o události informovali místním
rozhlasem. Pokud byste pumu spatřili, kontaktujte
policii na lince 1 58.

P ŘEKONAL TROJICI ZÁMKŮ

por. Bohumil Malášek, 27. srpna 201 9
ZÁMEK ZLODĚJI NEVADIL

ZALOŽÍ MALOU FIRMU ?

por. Bohumil Malášek, 2. září 201 9
ZA PLOTEM NEBYLY V BEZPEČÍ

Ani trojice zámků na dveřích stavebního kontejneru
nebyla překážkou pro zatím neznámého pachatele.
Ten se pohodlně dostal na nezajištěné staveniště v
Pohořelicích, kde po násilném otevření dveří z
kontejneru odcizil bourací kladivo a prodlužovací
kabel. Škoda je skoro dvacet tisíc korun.

Zánovní elektrokolo odstavené v noci v kempu v
Pasohlávkách přilákalo zatím neznámého
pachatele. Ten násilím odstranil bytelný zámek,
kterým bylo kolo připoutáno ke stromu, a bicykl
odcizil. Devětačtyřicetiletý majitel má škodu téměř
por. Bohumil Malášek, 30. července 201 9 osmdesát tisíc korun

Malou firmu možná hodlá založit zatím neznámý
pachatel, který se v noci pravděpodobně po
dokonalé logistické přípravě vypravil do Pohořelic.
Tam se po překonání zídky násilím přes okno
výlohy dostal do prodejny s elektrickým ručním
nářadím a náčiním. V obchodu odcizil osmadvacet
různých sad nářadí uložených v plastových
kufrech. Sebral také šest podobných plastových
kufrů, které na nádvoří před prodejnou poničil.
Obchodníkovi tak způsobil škodu za skoro čtvrt
milionu korun.

V oploceném soukromém kempu poblíž vodních
nádrží Nové Mlýny upoutaly pozornost neznámého
pachatele odložené rybářské pruty. Zloděj překonal
plot a čtveřici prutů včetně příslušenství a dalších
rybářských
potřeb
pohodlně
odcizil.
Pětapadesátiletému muži a jeho o osm let
mladšímu parťákovi vznikla škoda za skoro dvacet
tisíc korun.

Neopatrnosti a důvěřivosti šestašedesátiletého
rybáře a jeho o deset let mladšího parťáka
dokonale využil v Pasohlávkách zatím neznámý
pachatel. Rybáři si krátce po půlnoci odložili své
kompletní vybavení na verandu před chatkou. Když
chtěli po krátkém spánku nad ránem vyrazit opět k
vodě, vybavení bylo pryč. Odcizením čtveřice prutů
i s navijáky a dalších rybářských potřeb jim vznikla
škoda za skoro dvacet tisíc korun.

obci
na
Pohořelicku
odcizil
své
dvaasedmdesátileté babičce v jejím domě obálku
se sedmi tisíci korunami. Taková částka jí o několik
dní později nestačila. Následně se zmocnila
platební karty seniorky i s poznamenaným
bezpečnostním PIN kódem. Pak už bylo snadné v
několika výběrech běhenm několika týdnů získat
další finanční hotovost. Důchodkyni tak způsobila
škodu za více než dvacet tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 4. září 201 9
por. Bohumil Malášek, 31 . července 201 9 N ESTYDĚLA SE OKRÁST BABIČKU
Hodně zkreslené představy o vztahu s rodinou má
šestadvacetiletá žena. Ta se nejdříve nestyděla v
ZÍSKAL RYBÁŘSKÉ VYBAVENÍ

por. Bohumil Malášek, 8. srpna 201 9 por. Bohumil Malášek, 1 7. září 201 9
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Na této internetové adrese najdete spoustu fotek z akcí v obci

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

Vlasatický Zpravodaj – občasník obce Vlasatice bez pevné doby vydávání.Tisk povolen Ministerstvem kultury ČR ze dne 9.2.2011 pod evidenčním číslem
MK ČR E 20011 . Řídí redakční rada. Příspěvky a inzeráty přijímá podatelna obce OÚ, elektronická adresa : zpravodajvlasatice@seznam.cz nebo
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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