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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři tasovického zpravodaje.
Dovolte mi, abych Vás touto cestou co nejsrdečněji pozdravil a napsal Vám pár řádků o tom, co se za
poslední dobu v Tasovicích událo.
Tak nějak si říkám, že nám ty prázdniny moc rychle utekly. Někteří jste si jistě užili zaslouženého volna se
svými rodinami na dovolených a někteří zůstali jen tak doma. Děti si jistě odpočinuly a nabraly síly do
nového školního roku.
Zastupitelstvo Obce Tasovice nezahálelo ani přes prázdniny. Podařilo se nám zrealizovat pár drobných věcí,
které jsme si naplánovali a o kterých bych Vás chtěl informovat.
Předně jsme dokončili opravu střešního opláštění Základní školy v Tasovicích. Cena za tuto opravu byla
1.185.000,- Kč a z Ministerstva financí jsme dostali dotaci 1.050.000,- Kč, za což jsme velmi rádi.
Kanadskou šindel bylo nutné po 25 letech vyměnit, neboť byla již zubem času strávená a do školy nám
zatékalo. Z tohoto důvodu se na střechu naší školy nainstaloval plech, který by měl vydržet snad déle.
Dále se nám o prázdninách podařilo vybudovat dětské hřiště u Mateřské školy v Tasovicích, takzvaný
Pumptrack park, který je hodně využíván dětmi i dospělými. Toto hřiště je dobré na sportování a pro zábavu,
ale je nutné být opatrný a používat chrániče loktů, kolen a samozřejmě přilbu, aby se předcházelo zraněním.
Hřiště stálo cca milión korun a jsme velmi rádi, že jej ve velkém počtu navštěvujete.
V současné chvíli dokončujeme odvodnění dešťové kanalizace v Tasovičkách, kde nám dešťová voda,
zejména ta přívalová, vyplavovala sklepy a zahrady v lokalitě pod bývalou autoopravnou Varga. Cena za
tuto část kanalizace bude cca milión korun. Pevně věříme, že odvodnění bude plně funkční a že zde již
nebude docházet ke škodám na majetku.
V souvislosti s přívalovými dešti jsme provedli několik stavebních úprav, zejména v ulici Šardické,
abychom také zde zabránili zaplavování sklepů a zahrad. Bylo zde provedeno několik stavebních úprav
chodníků, které jsme opravili tak, aby voda nepřetékala na soukromé pozemky. Do výustě dešťové
kanalizace z této ulice jsme instalovali zpětnou klapku, aby se voda z hlavního řádu dešťové kanalizace
nevracela zpět do ulice Šardické. Snad tato úprava také pomůže.
Bohužel jsme byli i neúspěšní. Podali jsme žádosti o dotaci na opravu komunikace před Lukešovým a
kolem bývalé Masny Borotice. Dále byla podána žádost o dotaci na vybudování místa pro přecházení u
Majorového a rekonstrukci parkoviště u Základní školy. Tyto dotace jsme žádali na Ministerstvu pro místní
rozvoj, avšak naše žádosti byly zamítnuty pro velký počet žadatelů. Dále jsme podali žádost o dotaci na
rekonstrukci školního hřiště u Národní sportovní agentury, kde se však vyměnilo vedení a celý dotační
program byl zrušen. Momentálně hledáme nové možnosti, jak dotace na výše uvedené akce získat. Bude-li
to trošku možné, tak podáme žádosti opakovaně.

Asi za největší úspěch Zastupitelstva Obce Tasovice o
letošních prázdninách považuji zřízení a zahájení provozu
nové ordinace praktického lékaře v Tasovicích. Když jsme
v minulosti kupovali bývalý areál kamenosochařství u
místního hřbitova, tak asi nikdo z nás netušil, co jsme
udělali pro rozvoj naší obce. Slyšel jsem i takové názory:
„Na co jste to kupovali“, „Zbytečně jste vyhodili peníze“.
Většina ohlasů byla však kladná. Vím, že se budu
opakovat, ale jsem hrdý na to, že máme takové skvělé zastupitelstvo, neboť se na všem v klidu společně
domlouváme a nákup bývalého kamenosochařství, jakož i zřízení ordinace jsme schválili jednohlasně.
Podařilo se nám, díky paní Škripové, která nám předala informaci o zájmu mladého doktora, zřídit si někde
poblíž Znojma ordinaci, domluvit s panem doktorem MUDr. Jiřím Kotábem, že bude provozovat lékařskou
praxi v Tasovicích. No a pan doktor od 1. srpna 2021 ordinuje v naší nové ordinaci. Přejeme panu doktorovi,
ať se mu u nás v Tasovicích líbí a je zde s pacienty spokojen.
Dost už bylo práce a pojďme za zábavou.
V polovině srpna uspořádal Spolek vinařů svatého Klementa tradiční, devátý ročník „ Putování po
tasovických a hodonických sklepech se sv. Klementem “, které se dle ohlasu sklepmistrů, konšelů a Vás
návštěvníků velice vydařilo. Akorát bylo trošku teplo ☺. Všichni pevně věříme, že se příští ročník, tedy již
desátý, podaří uspořádat v řádném termínu v květnu 2022. V souvislosti s putováním bych chtěl touto cestou
poděkovat, všem sklepmistrům, konšelům, vlakvedoucímu, všem zúčastněným sborům – Sousedům,
Mužákům z Hodonic, Mužákům z Tasovic, všem cimbálovým souborům, návštěvníkům, všem pořadatelům,
zkrátka všem, kdo se jakkoli podíleli na přípravě této nádherné akce a výborně tak reprezentovali naše obce.
Velmi si toho vážím.
Poslední víkend v srpnu Obec Tasovice uspořádala devátý ročník soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Své
guláše na místě připravilo 16 družstev. Osobně jsem všechny uvařené guláše ochutnal a musím pochválit
všechny kuchaře, protože jejich gulášky byly luxusní. Věřím tomu, že návštěvníci měli těžké rozhodování
komu dát svůj hlas za nejlepší guláš anebo nejsympatičtější družstvo. Nakonec vyhrál guláš uvařený týmem
Obce Tasovice, za což byli oceněni padesátilitrovým sudem piva, a nejsympatičtějším týmem se stal
Klubíík, který byl oceněn poukázkou na pečenou kýtu. Všechna ostatní družstva skončila na krásném
druhém místě. Všichni jsme se náramně pobavili a společně jsme si zatancovali na večerní zábavě. Děkuji
Tělovýchovné jednotě Sokol Tasovice za spolupráci a poskytnutí areálu fotbalového hřiště. Děkuji Všem
návštěvníkům, soutěžícím, sponzorům a pořadatelům za vytvoření parádní atmosféry, že jsme se mohli
všichni společně pobavit, zasmát, zatancovat a hlavně ochutnat ty skvělé guláše a být zase spolu.
Vážení přátelé,
v těchto dnech probíhá v plném proudu vinobraní, tak Vám přeji, ať se Vám všechna vína povedou vyrobit
podle Vašich představ a aby sloužila jako prostředek pro utužování přátelských vztahů jak ve Vašich
rodinách, tak mezi všemi občany a vytvářeli jsme tak pohodovou atmosféru v Tasovicích.
Občany Tasovic ve starobním důchodu srdečně zveme na „Besedu s důchodci “, která se bude konat, pokud
koronavirus dovolí, v pátek dne 22. října 2021 od 15:00 hod. tradičně v přísálí tasovického kláštera. K tanci
nám zahraje skupina Duo Carmen.
Dále se můžeme těšit na tradiční hody, které pro nás uspořádá TJ Sokol Tasovice ve spolupráci s Obcemi
Tasovice a Hodonice ve dnech 5.- 7. listopadu 2021. Na tuto krásnou akci Vás samozřejmě také srdečně
zveme.
Přátelé, užijte si krásných podzimních dnů, plných sluníčka, klidu a pohody mezi svými blízkými a nenechte
si zkazit náladu negativními zprávami v médiích. Raději běžte do přírody, třeba k našemu krásnému splavu.
Petr

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Oslavencům přejeme pevné zdraví, životní optimismus a mnoho šťastných chvil prožitých
v kruhu nejbližších.
Červenec – Houšťová Jana
Jílek Josef
Peterka Petr
Slezák Miroslav
Vedrová Helena
Vrlová Jaroslava
Vyšinka Josef

Srpen – Fraiová Hana
Kříž Arnošt
Mikulík Karel

Září – Bazal Lubomír
Benko Štefan
Černochová Jindřiška
Fafílková Marta
Ondříšek Jan
Průša Vlastimil

Říjen – Bílková Růžena
Horáková Zdeňka
Vašinová Františka
Listopad – Humpolík Bedřich
Pobiš František
Prosinec – Čermáková Dana
Korchová Hana

Beseda proběhne, pokud to epidemiologická situace a nařízení vlády dovolí.

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
HITRA ZJITRA
(pivis63)
kapitola sedmá……..
volný čas…zpočátku vlastně ani žádný nebyl, hned po příjezdu probíhal málem třífázový lov, proložený
spánkem spíše v sedě, ne-li ve stoje…neboť představa některých, hlavně nových členů naší výpravy byla
trošku zkreslená pohádkami o nezřízených lovech minulých, které dokonce čerpaly z pravdivých pramenů,
ale prameny už jaksi vyschly….sádky už to nejsou, už je to řehole, jak jsem již napsal… s postupným
střetem s realitou všedního lovcova dne volných chvil najednou začalo přibývat, neboť k tomu přispělo
velkou měrou i ne zrovna příznivé počasí…zatímco nějaký deštík zkušený lovec, stejně zahalený v
nepromokavý šat, přežije vcelku bez újmy, s větrem, který si tady s námi pohrává prakticky den co den už je
to horší…ten je opravdovým nepřítelem, neboť lov není surfing…takže bylo nutné najít zábavu i pro tyto
chvíle…junioři sdílejí, se párují, komunikují s mimonorskými civilizacemi, věnují se společenskému životu,
ať už dennímu, večernímu, nočnímu…tady je to přeci jedno, prostě kdy je zrovna volno…a spí…důchodci,
kam patřím podle hierarchie i já, mají tohle využití v opačném gardu…mistr spí, půlmistr taky spí, tentokrát
někdy i víc, což u lovu nepřipadá v úvahu, já nespím, já se snažím ten čas krátit těmito řádky…zda úspěšně,
či nikoli, je na posouzení…samo nespí se stále, taky se konzumuje…ať už tekutá strava, připravená
odborníky například ve staropramenu, palírně u zeleného stromu nebo v palírně v některém chlívku…nebo
strava pevná, dovezená a připravovaná s přispěním zástupců jak seniorů, tak důchodců… bašta je to
neuvěřitelná, je vidět, že páni tvorstva na sebe hledí i po této stránce, opravdu se neodbývají namazaným
chlebem a okurkem, takže jídelníček nabízí klidně i národní jídlo - vepřovou, knedlíček, zelíčko podávané i
s chlazeným pivíčkem…no prostě až tak sprostě…po dobrém jídle oddych…sauna…junioři loví, stalo se to
jedenkráte, důchodci neloví, protože už předem ví, že ani junioři neloví, toť zkušenost nabytá z předešlých
výprav, ale hlavní důvod je větší potřeba odpočinku...zprvu mistr spí, půlmistr spí taky, tentokrát úplně víc,
já nespím, bloumám…saunu? neznám, ještě jsem neokusil a podle hesla všechno se má jednou…se přidává i
mistr, už nespí, taky nezná…přítel internet, informace o teplotě a času bezpečném k přežití…pak už jen
trocha dřeva, roztopit kamna, to v návodu sice nebylo, ale toho se nebojíme, sledování teploměru a
saunování…neznám, vlastně jsem si uvědomil, že znám teplotu sauny, i když jenom sauny hlavy, když mně
maminka jako malému napařovala hlavu nad hrncem vroucí vody, kterou bylo zalito seno z půdy, na kterém
jsme již před dávnem roků s mojí ženou…uííí, to jsou vzpomínky…ale teplotu a účinky takovéto sauny,
finské, neznám….pak jen ten hrdinný kousek, to vědro….najít odvahu a vylít na sebe vědro studené vody,
pro mě ne problém, pro mistra ano, ale nakonec vítězíme oba a….paráda…dneska jsme topili a saunili
znovu…jo, junioři přijeli s prázdnou, ani dnes s námi nesaunili, sdíleli, párovali, komunikovali….

kapitola osmá …….
každá sranda jednou končí a když končí sranda, musí končit i nesranda, tudíž to ostatní….pro nás po většinu
času, suma sumárum, končí převážně ta sranda, protože parta, která do této expedice šla, ji i všechno kolem
brala jako srandu…ještěže tak…představme si jednotlivé členy tohoto představení….loď malá, jinak
kocábka, měla, jak již bylo řečeno, posádku ze tří zhruba čtyřicetiletých výrostků… slovo výrostek není
urážkou, jsou to prostě urostlí mladí muži, kteří se ale dokáží chovat jako malí kluci, což je jen
dobře...prvním členem je poloturek, jediný zahraniční člen naší výpravy, říkejme mu pracovně vágner… je
veselý mladý muž nekazící žádnou srandu, naopak často a rád veselé situace připravující, který se ochotně
zapojuje do volného času tráveného společensky, často je jeho iniciátorem a organizátorem, vzal si za své a
stará se nezištně, aby prostředky potřebné ke společensky trávenému času byly vždy řádně vychlazené a
bylo jich v každou denní i noční, tady spíš jen denní, dobu dostatek.. své úkoly plní velmi zodpovědně, takže
je hlavně jeho zásluhou, že posádka nebude muset mít strach na zpáteční cestě z případné kontroly orgánů,
které dohlíží na migraci těchto, zde nežádoucích, prostředků…a taky nám dělá na těchto výpravách vždycky

výborný hemenex….škoda, že jen jednou….druhým, v této partě novým kusem, je mladík, pracovně mu
říkejme vilda, protože nám peče vynikající housky a chleba a vepřovou se zelím a pečená žebírka a
polívčičky… a pere nádobí a uklízí v kuchyni a uklízí v jídelně a uklízí a uklízí…sakra, pořád uklízí…kde
jsou ty zlaté časy, kdy nebylo třeba uklízet…kdy všechno leželo všude, kdy už nebylo co kam položit,
protože tam leželo to všechno, ale vše bylo nadosah, ale zároveň k nenalezení….to byly romantické časy, to
i vous padal až teprve těsně před odjezdem do civilizace a na koupelnu bylo nutno stát frontu....ale zaplať, že
ho tady máme, udržuje na snesitelné úrovni standard, který je potřeba k návratu do civilizované
společnosti….třetím do party kocábky je takový jejich mistr, i když samo neloví jak náš mistr, ale na
kocábce jo, pracovně koula, ne že by tak vypadal, ale prostě asi nějak z minula…sám neznám příčinu, raděj
jsem se neptal…je vůdčí osobnost této posádky, řídí kocábku, hledá loviště, svou klidnou povahou přispívá
k pohodě v posádce,…volný čas tráví taky rád společensky a tvoří nerozlučnou a silnou dvojku s
vágnerem…však už toho spolu cosi prošli….naši posádku už vlastně znáte… tvoří ji mistr, půlmistr a
já…mistr je jednoznačným mistrem lovu, má nejvíce zářezů v norských fjordech a vlastně za to všechno
může…potom je tu půlmistr, pracovně cejda, který sice nemá tolik zářezů ve fjordech, ale vleče z nás
nejvíce křížků, takže děd vševěd…společně s mistrem mají jednu zálibu, a to v dlouhém kouři, kterým
zbývající osazenstvo chrání před komáry a ostatní dravou havětí těchto zeměpisných šířek a délek…a
nakonec já…já jsem já…jezdím sem už nějakou dobu, údajně pro tu svou vysněnou rybu, to pro okolí, jsem
totiž spíše lovcem zážitků… zatím jsem ji ale nechyt a vlastně ani nevím, jestli ji chytit chci, protože pokud
by se mi to nějakou čirou náhodou podařilo, tak by už nemohla být vysněná…už by byla chycená a sen by
se rozplynul….ale možná jsem ji už ulovil, protože jak říká mistr…co v trenkách, to na udici… takže když
to tak vezmu, tak sem jezdím celou dobu asi vlastně zbytečně…

TJ SOKOL TASOVICE
Vážení příznivci tasovického fotbalu, vážení přátelé!
V minulých dnech jsme si připomněli 75. výročí založení naší sportovní organizace TJ SOKOL Tasovice.
Stalo se tak 9. března 1946. Zakládajícími členy byli Jan Duhajský, Jan Bílek, František Beneš, Oldřich
Fiala, František Hubr, Alois Major, Ota Lorenc a další. Od svého založení žije sokol bez přerušení své
činnosti dodnes.
Fotbalové mužstvo bylo zařazeno do okresní soutěže a prvními hráči byli Dobeš, Ondříšek, Duhajský,
Krupanský, Berka, Pantlík, Pouč, Kroupa, Bůžek, Lesniak. Prvními soupeři byla mužstva Oblekovic,
Micmanic, Jaroslavic, Slupu, Jiřic a Konic. Již po prvním roce své existence naše mužstvo postoupilo o třídu
výš. To už se jezdilo do Lanžhota, Tvrdonic, Kyjova, Velkých Pavlovic, Charvátské Nové Vsi. Přicházeli
noví mladí hráči Hubr, Bětík, Synek, Černoch, Slabyhoudek, Okénka, Šeďa, Zálešák, Ivanovič, Budný,
Pantlík, Šmedek. Přicházela vítězství i prohry, postupy, ale i sestupy. Jednou až do III. třídy …
V roce 1953 bylo založeno družstvo dorostu a v roce 1956 družstvo žáků, se kterým je neodmyslitelně
spojena osoba Františka Zpěváka, který byl 20 let „tátou“ našich žáků. Stálicí u „A“ mužstva byl mnoho let
zdravotník Josef Čučka.
Přelom 60. a 70. let byl začátkem dalšího slavného období naší kopané. Hráči „áčka“ odchovanci Tesař,
Škrhák, Matula, Ondra, Vašina, Měchura, Brhel, Hnilica, Maštera, Malý byli doplněni tehdejšími hvězdami
z RH Znojmo jako bratři Hovorkové, Sosnar, Leitner, Vlasák, Zavadil, Novák, Peterka. Hrála se krajská
soutěž, ale tato euforie trvala pouze 3 roky. Ale fotbal jsme hráli s chutí dál. Střídali se výbory a předsedové
Ondříšek, Hubr, Vrla. Vznikaly a opět se rušily „B“ mužstva, dorost, žáci, přípravky.
Naše mládežnická mužstva byla řadu let účastníky krajských soutěží, bohužel v dobách slabších ročníků
jsme padali níž.
V současné době máme již 12 let „A“ mužstvo v divizi což je druhá nejvyšší amatérská soutěž, nově
ustavené „B“, dorost, přípravku a oddíl žen. Delší dobu se potýkáme s nedostatkem mládeže.
Současný výbor naší jednoty pracuje s menšími změnami od roku 1998. Kromě sportu naši členové
pomáhají v obci také na poli kulturně společenském. Od samého založení pořádáme Martinské hody a
několik posledních let pálení čarodějnic.
Naše budovatelské úsilí bylo zahájeno v roce 1960 stavbou dnešní tribuny, následovaly kabiny, oplocení a
zábradlí pro diváky.
V 90-tých letech jsme vybudovali nové sociální zařízení, od majitele odkoupili hospodu. Postavilo se
technické zázemí pro hospodáře a zastřešená zahrádka pro hospodu. Vybudovali jsme automatickou závlahu
hrací plochy. Mohli bychom vzpomenout mnoho dalších stavebních úprav, které dokreslují dnešní podobu
našeho sportovního areálu.
Po několikaletém úsilí se nám podařilo získat finanční prostředky a vybudovat hřiště s umělou trávou. Slouží
od roku 2018 a je naší chloubou.
V současné době dokončujeme projekt pro stavební povolení na výstavbu nových šaten, technického
zařízení a tribuny. Následovat bude shánění finančních prostředků na vlastní realizaci stavby.
Vážení přátelé,
jsme rádi, že máme možnost i cestou Tasovického zpravodaje poděkovat za přízeň našim sponzorům,
kterými jsou obec Tasovice, obec Hodonice, Land-Product, HAIVA Tasovice, Roman Hřebabecký, Optika
Medek a donedávna Kamenosochařství Benešovský.
Děkujeme všem našim hráčům, pořadatelům, trenérům, funkcionářům.
V neposlední řadě děkujeme za přízeň našim věrným divákům. Bez vás by náš fotbal nebyl, a to by přece
byla škoda.
Za výbor Jan Vašina

FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ - 1. MÍSTO

I přes přísnější koronavirová opatření se i v letošním roce konal Festival dračích lodí ve Znojmě. Proběhl
během tří dnů – od čtvrtka 23. září do soboty 25. září.
Ve čtvrtek byl určen dětem mateřských škol a žákům 1. stupně základních škol. Zapojila se i naše škola,
zážitkovou jízdu absolvovali žáci třídy 5. A.
Další den, tedy v pátek, se vybraní žáci 9. a 8. ročníku ZŠ Tasovice zúčastnili závodu školních posádek pro
2. stupeň a nakonec si vybojovali krásné 5. místo.
Ovšem největším překvapením byl výsledek sobotního závodu dospělých posádek.
Naše posádka, která reprezentovala obec Tasovice, byla věkově nejmladší.
Složení tasovické posádky bylo různorodé – od žáků 8. a 9. třídy, přes absolventy školy, učitele, přátele
školy, až po zastupitele obce včetně pana starosty. Každá posádka si vybrala zemi, za kterou pojede a k
tomu si zvolila příslušné kostýmy. Tasovice jely za stát Tahiti. Tahiťané při závodech ukázali soupeřům své
kvality, chuť soutěžit, ale také sportovního ducha i srdce. To vše dovedlo posádku do vítězného cíle.
Obec Tasovice tedy získala v závodech na trati 160 metrů 1. místo a porazila i trénované, sportovní posádky,
kterým, jak řekl organizátor, „vypálila“ rybník. Na trati 50 metrů-sprint jsme si vybojovali krásné 4. místo.
Další první místo získaly Tasovice za nejlepší kostým. Dostali jsme nádherné poháry, které jsme vystavili v
prostorách školy.
Poděkování patří všem závodníkům, ale také organizátorům, kteří akci skvěle připravili.
Mgr. Kamila Reischlová
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