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Děti ze školky na návštěvě letiště v Tuřanech

Úvodní slovo starostky obce
Pěkné letní dny, vážení spoluobčané! Mám radost, že i dnes vám mohu
na těchto stránkách sdělit dobré
zprávy – naše obec, z pěti žádostí
o poskytnutí dotace ať z Evropských
fondů či od krajského úřadu, získala
čtyři kladná vyjádření. Jedná se
o vysoké částky, které výrazně pomohou nejen zlepšit vzhled naší obce,
ale především bez této finanční dotace bychom podstatně zatížili rozpočet obce. Jde o zateplení obecních
budov – sokolovny a základní školy,
pořízení kompostérů pro domácnosti, pořízení štěpkovače pro odpadový
dvůr obce, rekonstrukce a modernizace odpadového dvora včetně
monitorování pohybu na tomto dvoře
zejména mimo provozní dobu, no
a v poslední řadě je to úprava veřejného prostranství, lokalita lávka –
nový park, který nese pracovní název
„U Václava“.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o dotace z Evropských fondů, jejich
získání, správné použití a především
následné sledování v pěti letech –
tzv. udržitelnost projektu nese
s sebou celou řadu nesmírné administrace, znalost legislativy a s tím
spojená velmi přísná kontrola postupu v jednotlivých krocích. Všechno
trvá i pro mne osobně moc dlouho,
ale jestliže chceme peníze z EU
správně použít a nevystavovat se riziku vracení celé dotace, jinak to
nejde!

Bylo mi mimo jiné vytýkáno, že se
obec málo stará o lokalitu Rozhraní.
Jsem tedy ráda, že mám také pro tuto
část naší obce dobrou zprávu v těchto dnech 11. 6. 2014 obdržela obec od společnosti Pulper částečné doplnění a opravy požadovaných kroků směřujících k zapojení
veřejného osvětlení v části Rozhraní.
Vše jsem předala na posouzení
odborné firmě, která se stará o veřejné osvětlení, a věřím, že v průběhu
letních prázdnin se nám i tato část
obce rozsvítí a samozřejmě bude
funkční i veřejný rozhlas, který je
napájen právě z veřejného osvětlení.
Na dalších stránkách zpravodaje
se podrobněji zmiňuji o významných
záležitostech v obci.
Ráda bych poděkovala všem
opravdu obětavým a pozorným spoluobčanům, kteří pečlivě uklízí své
předzahrádky a veřejná prostranství,
zametají nafoukanou kůru či popadané šišky, posekanou trávu, atd. Těší
mě, že vzhled obce nenecháváte
pouze na obecních pracovnících,
kteří se téměř nezastaví, a bez vaší
nezištné pomoci bychom jen velmi
těžce udržovali pěkný vzhled naší
obce. Tedy dík vám všem.
Na závěr mi dovolte, abych s blížícími se prázdninami a létem popřála
všem našim dětem, ale i všem spoluobčanům krásné, pohodové léto plné
neopakovatelných zážitků!
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 33.
zasedání konaném dne 17. 4. 2014
určilo:
• ověřovateli zápisu o průběhu 33.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice paní Balákovou a pana
Kaplana
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 2/2014
• znění
smlouvy
číslo
1030016910/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
v podobě jak byla předložena dne 17.
4. 2014
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Daně
Dobešové v období květen 2014 –
červen 2014 za účelem vedení cvičení pilates. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování
obecních akcí mají tyto přednost před
cvičením pilates
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Lence
Horákové v období květen 2014 –
srpen 2014 za účelem vedení cvičení
na trampolínách. Přesný rozpis hodin
využívání sokolovny bude oznámen
starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost
před cvičením na trampolínách
• uzavření Smlouvy o dílo č. 4201 –
prodloužení vodovodního řadu
v Holasicích v podobě předložené
dne 17. 4. 2014

neschválilo:
• smlouvu o právu provést stavbu na
provedení kanalizačního řadu na
pozemku p.č. 610/9, k.ú. Holasice
z důvodu zjištěných nedostatků na
veřejném osvětlení v lokalitě
Rozhraní. Provozuschopnost veřejného osvětlení v lokalitě Rozhraní je
podmínkou pro udělení podpisu
Smlouvy o právu provést stavbu na
provedení kanalizačního řadu na
pozemku p.č. 610/9, k.ú. Holasice
• převedení hospodářského výsledku Základní školy ve výši 65.708,12
do rezervního fondu Základní školy.
Zastupitelstvo obce nařizuje odvod
částky ve výši 65.708,12 Kč do rozpočtu Obce Holasice
revokovalo:
• usnesení č. 19/2014 ze dne 6. 3.
2014 z důvodu nesouhlasu vlastníka
sousedního pozemku
• usnesení č. 21/2014 ze dne 6. 3.
2014 z důvodu zrušení záměru realizace stavby nazvané „Modulová
mateřská škola (2 oddělení pro celkem 50 dětí) na pozemku p.č. 2, k.ú.
Holasice“, jako stavby dočasné
povolilo:
• čerpání rezervního fondu z OPVK
na projekt EU peníze školám. Jedná
se o částku celkem 117.728,51 Kč
uložilo:
• kronikáři provést navržené změny
v návrhu zápisu do obecní kroniky za
rok 2012 a následně předložit návrh
zápisu k odsouhlasení.
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 34.
zasedání konaném dne 12.6.2014
určilo:
• ověřovateli zápisu o průběhu 34.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice
pana
Holackého
a Ing. Kosteleckého
schválilo:
• pořízení zvukového záznamu průběhu jednání zasedání za účelem
pořízení zápisu
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtová opatření č. 3,4/2014
• účetní závěrku obce Holasice ke
dni 31. 12. 2013 bez výhrad
• převedení hospodářského výsledku ve výši 2 221.762,23 Kč z účtu
431300 na účet 432300
• účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Holasice ke dni 31.
12. 2013 bez výhrad
• smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
• dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů
• dodatek č. 1 k SOD č. 4201 –
vícepráce na akci „Prodloužení vodovodního řadu v Holasicích“
• uzavření
pachtovní
smlouvy
č. 073/2014
• čerpání částky na výměnu kotle
v ZŠ Holasice ve výši 79.300 Kč +
DPH z rezervního fondu zřízené p.o.
ZŠ a MŠ Holasice
• návrh zápisu č. II do obecní kroniky
za rok 2012

• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („odpadové nádoby – kompostéry pro separaci a kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu a štěpkovače pro obec
Holasice“)
• výběr nejvhodnější nabídky –
MEVA-BRNO s.r.o. pro veřejnou
zakázku „odpadové nádoby – kompostéry pro separaci a kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu a štěpkovače pro obec
Holasice“
• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („stavební úpravy zateplení
obecních budov ZŠ a sokolovna k.ú.
Holasice“)
• vyloučení dvou uchazečů A.I.
a S. dle doporučení hodnotící komise
• výběr nejvhodnější nabídky – STAVBY PLUS, s.r.o. pro veřejnou zakázku
„stavební úpravy zateplení obecních
budov ZŠ a sokolovna k.ú. Holasice“
• uzavření smlouvy – pronájem prostor
v
obecní
sokolovně
č. 0313/2014 a 0314/2014
- zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně divadelnímu
spolku DivOCH v období září 2014 až
červen 2015 za účelem zkoušení
a působení ochotnického divadelního
souboru. Cena pronájmu prostory je
stanovena na částku 0,- Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní J.V.
v období září 2014 až prosinec 2014
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Zasedání zastupitelstva obce
za účelem cvičení tzv. Fitclubu. Cena
pronájmu prostory je stanovena na 0,Kč/hod.
• schvaluje poskytnout z rozpočtu
obce pro rok 2014 příspěvek ve výši
5.000 Kč klubu vodáků V.O.R.
s následným vyúčtováním do konce
roku 2014
• darovací smlouvu č. 0293/2014
• uzavření příkazní smlouvy o realizaci zadávacího řízení a provedení administrace dotace k projektu „Úprava
veřejného prostranství, lokalita LávkaHolasice“
• smlouvu o zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodní přípojky
a plynovodu.
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za
rok 2013 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad
stanovilo:
• počet členů zastupitelstva obce pro
období 2014 – 2018, který má být
v roce 2014 zvolen v komunálních
volbách na 9 zastupitelů
souhlasilo:
• s uvolněním maximální částky ve
výši 4.500 Kč z rozpočtu obce
Holasice na zajištění dárku – trička,
knihy a malé drobnosti pro odcházející žáky čtvrté třídy ZŠ Holasice
• s udělením výjimky k umístění jednoho dítěte nad stanovenou kapacitu
MŠ (25+1) na dobu jednoho školního
roku 2014/2015
• se zřízením nové třídy MŠ v budově

ZŠ na dobu dvou školních roků
2014/2015 a 2015/2016
• s navýšením rejstříkové kapacity
MŠ Holasice – zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků z 25 na 36
s účinností od 1. 9. 2014
• s navýšením rejstříkové kapacity
školní výdejny – zvýšení nejvyššího
povoleného počtu strávníků z 55 na
65 s účinností od 1. 9. 2014
pověřilo:
• starostku uzavřít smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem pro veřejnou
zakázku „odpadové nádoby – kompostéry pro separaci a kompostování
biologicky rozložitelného komunálního odpadu a štěpkovače pro obec
Holasice“, datum podpisu smlouvy
musí následovat po řádné lhůtě pro
možnost odvolání se neúspěšných
nabídek
• starostku uzavřít SOD s vítězným
uchazečem pro veřejnou zakázku
„stavební úpravy zateplení obecních
budov ZŠ a sokolovna k.ú. Holasice“,
datum podpisu smlouvy musí následovat po řádné lhůtě pro možnost
odvolání se neúspěšných nabídek
uložilo:
• starostce zajistit prověření technického stavu obecní kanalizace v úseku
p.č. 369/1 k.ú. Holasice (mezi zahradami a starými garážemi) a na nejbližším jednání ZO podat zprávu o stavu
zvolilo:
• členkou finančního výboru paní
V.S. bytem Holasice.
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I takoví lidé žijí v Holasicích
Jestliže jsem v úvodním slově děkovala slušným občanům naší obce, nedá
mi to a musím zde uvést příklad zcela
opačný. Jak víte v sobotu 7. 6.
2014 proběhl v naší obci svoz
nebezpečného odpadu, termín
byl oznámen jednak na webových stránkách obce, pravidelně
byl hlášený veřejným rozhlasem,
byl oznámen na veřejných
nástěnkách v obci. Informaci
jsme sdělovali cca tři týdny předem. To, že v den svozu jsme na
náklady obce odvezli 136 ks
pneumatik, 35 ks televizorů,
16 ks lednic a mrazáků, 18 ks
počítačových monitorů, velké
množství drobné elektroniky
a dále nebezpečné barvy, lepidla,
oleje, to je vše v pořádku. Samozřejmě
obec za to, že občanům umožní tento
bezplatný sběr, musí zaplatit a vždy se
jedná o platbu blížící se 20 tisícům
korun.

lo) a přivítal ho tento obrázek, co víc
mohl říci než „tož, tak my tady žijem…“.
Chápu, že v sobotu 7. 6. 2014

občan – bordelář neměl zrovna čas,
ale proč nenavezl tento binec už dříve,
proč neměl tolik slušnosti, aby zvedl
telefon a oznámil na obecním úřadu, že
potřebuje vyvést nepořádek (nejeden
občan takto již volal a vždy mu bylo
vyhověno i mimo dobu provozu
odpadového dvora). Pracovník
odpadového dvora při odklízení
identifikoval majitele tohoto
svinčíku, bohužel existuje
ochrana osobnosti, tudíž nemůžeme zveřejnit o koho se jedná,
ale až tohoto člověka potkám
kdykoliv na obci či na úřadu,
zcela jistě se mi vybaví tento
obrázek, tento způsob chování.
Na druhou stranu můžeme být
rádi, že se nám tento binec
neválí například někde u tůňky
Ludmila, že?

Ovšem když v úterý 10. 6. 2014
v 15 hodin dorazil pracovník odpadového dvora (v 9 hod zde ještě nic neby-

Lenka Ungrová
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Informace z obecního úřadu
RoZšíření sTávající
maTeřské školy

ření stávající mateřské školy s co
nejmenší ekonomickou zátěží pro
obecní rozpočet, protože stále
nevzdáváme výstavbu nové mateřské školy na původním a nejvhodnějším místě v obci bývalá „13“.
Řešení se podařilo najít – ve stávající budově základní školy bude
zřízena nová třída MŠ pro 10 dětí.
Tedy pro školní rok 2014/2015
bude k předškolnímu vzdělávání
přijato celkem 19 dětí. Tato třída
bude určena pro děti s odkladem
nástupu ke školnímu vzdělávání
a dětem předškolního věku.
Zřízení této třídy nejen pomůže
k přijetí většího počtu dětí čtyřletých a tříletých, ale především
dětem předškolního věku a dětem
s odkladem nástupu školní výuky
se bude paní učitelka v této nové
třídě plně věnovat s ohledem na
výhradně předškolní přípravu. Děti
budou mít možnost lépe se sžít
s prostředím budoucí školy, a přesto si budou moci hrát, chodit na
vycházky stejně jako děti v mateřské škole. Chod a provoz základní
školy nebude rovněž tímto opatřením nijak omezen.

V posledním čísle zpravodaje
jsem informovala o výstavbě
modulární mateřské školy, ovšem
vývoj situace se podstatně změnil,
nesouhlasem sousedů – vlastníků
pozemku bylo od tohoto záměru
ustoupeno. Požádala jsem pana
projektanta o zpracování cenové
nabídky na rekonstrukci stávající
budovy mateřské školy s možností
rozšířit tuto budovu o půdní vestavbu (kapacita maximálně 48 dětí).
Tato rekonstrukce v rozpočtové
částce činí 10.700.000,00 Kč.
Ovšem je třeba dále vyřešit nedostatečný venkovní prostor u stávající budovy mateřské školy. Nabízí
se možnost, že by děti mohly
docházet na hřiště za sokolovnu.
Což by znamenalo investovat do
hřiště za sokolovnou a především
nutné interiérové úpravy budovy
sokolovny s ohledem na nutnost
zajištění pitného režimu a toalet
pro školkové děti (nižší umístění
umyvadel, nižší výška toalet než je
běžná pro dospělého člověka).
Opět by se jednalo o vysoké
finanční náklady. Nejen z těchto
důvodů se stále jeví jako nejvýhodnější pro novou budovu mateřské
školy prostora na ul. Václavská,
bývalé číslo popisné 13.
Společně s paní ředitelkou školy
jsme stále hledaly možnost rozší-

jaké náklaDnější InvesTIční akce pRoběHnou v naší
obcI v Roce 2014
Jak jsem již informovala
v posledním čísle zpravodaje, naší
obci byly přiznány dotace – nemalé
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Informace z obecního úřadu
náročnost a spoustu administrativy, než se vůbec může zahájit
vlastní realizace. Předpokládám,
že realizace jak modernizace
odpadového dvora, tak i ozelenění
svahu na ulici Václavská budou
zahájeny až na podzim 2014 či na
jaře 2015.
Zahájili jsme projekční přípravu
nového veřejného osvětlení v obci
v souvislosti s ukládáním NN kabelů do země. Dle sdělení společnosti EON, zbudou-li finanční prostředky EONu, bude zahájena
první lokalita v Holasicích –
Donbas letos na podzim.
Samozřejmě vlastní realizaci
musí předcházet jednání s vlastníky rodinných domů o způsobu, jak
budou jednotlivé domy napojeny.
Pro obec to znamená nejen rozbité komunikace, ale především nutnost zainvestovat do nového veřejného osvětlení včetně pořízení
stožárů, jelikož stávající světla jsou
umístěna na sloupech, patřících
společnosti EON, pro kterou sloupy budou v případě uložení kabelů
do země nepotřebné.
Jestliže budou el. kabely vedeny
v zemi, veřejný rozhlas je již digitální (tedy rovněž bezdrátový), je
rozumné veřejné osvětlení také
uložit do země, což bychom chtěli
řešit přípoloží právě k el. kabelům.
Postupně se tak zbavíme toho
obrovského množství „drátů ve
vzduchu“.

finanční částky na zateplení
obecních
budov
sokolovny
(1.031.408,00 Kč) a základní
školy (965.005,00 Kč) – 12. 6.
2014 proběhl na jednání zastupitelstva výběr nejvhodnější předložené nabídky zájemců o tuto realizaci. Současně byla na jednání
zastupitelstva vybírána možná varianta vzhledu venkovní fasády
budovy ZŠ, návrhy předkládaly
děti naší školy.
V souvislosti se zřízením předškolního oddělení je nutné provést
na základě doporučení KHS úpravy toalet v přízemí, zbudování WC
pro pedagogický personál, rozšířit
šatny pro předškolní děti, okna ve
stávající prostoře družiny opatřit
žaluziemi, dále pořídit lůžka pro
děti, místnost vybavit potřebným
nábytkem a hračkami.
Ve stávající budově mateřské
školy budeme provádět opravy dle
konzultací s KHS a především dle
finanční náročnosti s ohledem na
obecní rozpočet.
V měsíci květnu byly naší obci
přiznány další dotační peníze
z Evropských fondů. Zahájíme
tedy administraci, zejména výběrové řízení pro modernizaci odpadového dvora, dále výběrové řízení pro ozelenění svahu na ulici
Václavská u lávky přes mlýnský
náhon. To, že nám jsou přiznány
peníze a opět nemalé částky,
ovšem znamená velkou časovou
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přIDělení komposTéRů

tráva prakticky přestává růst.
Ovšem nechceme-li porušit podmínky přiznání dotace a riskovat
vracení přiznané částky, je třeba
snažit se rozumně domluvit. I tak
budou kompostéry dodávány
místo v dubnu o čtvrt roku později,
ale ne vinou naší obce.

Právem se dotazujete na nedodržení termínu, kdy měly být předány kompostéry pro separaci
a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
pocházejícího z domácností a soukromé zeleně. Jak jsem se již zmiňovala v minulém zpravodaji, i na
toto byla naší obci přiznána dotace z Evropských fondů ve výši
462.600,00 Kč (přiznáno 15. 5.
2014). Ovšem opět jsme u administrativy, kdy nelze postupovat
jinak, než po přiznání výsledné
částky, je třeba vypsat výběrové
řízení na dodavatele kompostérů
a dále obecního štěpkovače.
Toto výběrové řízení bylo vypsáno 23. 5. 2014, 9. 6. 2014 proběhlo hodnocení doručených
nabídek a 12. 6. 2014 na veřejném zasedání zastupitelstva proběhlo vlastní výběrové řízení, kde
zastupitelé rozhodli o dodavateli.
Do měsíce od podpisu smlouvy
dojde k dodání kompostérů a rozdání do domácností dle přihlášených zájemců.
Tedy předpokládám, že do
konce měsíce červenec 2014
budou kompostéry na vašich
zahradách a dvorcích. Administrátor navrhoval dodání kompostérů
do 2 měsíců od podpisu smlouvy,
což se mi jevilo jako holý nesmysl,
rozdávat v září kompostéry, když

volně pobíHající psI
v naší obcI
Stále se opakující problém –
zatoulaní či vyhození psi a kočky.
Problém, který trápí řadu obcí.
Nejeden starosta už má doma
psa, kterého se majitelé potřebovali zbavit. U nás doma je již jedna
zatoulaná kočka, která nám před
třemi týdny k radosti dcery porodila čtyři krásná koťata. Má-li někdo
z občanů zájem, jedno z těchto
koťat je ještě volné k odběru
zdarma.
Chci ale psát o něčem jiném,
rozdělila bych volně pobíhající psy
do dvou kategorií – psi, které
jejich majitelé prostě vyhodili,
potřebovali se jich zbavit, protože
si psa pořídili buď jako nábytek,
který když se přestane líbit, vyhodí
se na odpadový dvůr, ale co se
psem? Vypustíme ho z auta a ujedeme… Takový případ jsme jenom
v letošním roce řešili již dvakrát.
Naštěstí se psů ujal vždy ochotný
zájemce, čímž obci ušetřil nemalé
finanční náklady, protože každé
8

Informace z obecního úřadu
umístění psa do psího útulku velmi
zatěžuje
obecní
rozpočet.
Uvažujeme tedy o zbudování
kotce pro psy na obecním pozemku.
Druhou kategorii tvoří psi místní,
kteří se majitelům zaběhnou, protože je buď vábí hárající fenky
anebo se prostě potřebují proběhnout. pRosím – neodchytávejte
tyto psy, nepřivazujte je k žádnému stromu, plotu – dopouštíte se tak týrání zvířete!
Nepochopím chování našeho
občana v posledním případě, kdy
o půlnoci venčil svého kocoura
a zrovna kolem běžel pes – labrador, tudíž majitel kocoura tohoto
psa chytil a přivázal k plotu…
Druhý den ráno, bylo nejjednodušší zavolat na obecní úřad a ať se
obec postará! Obec se začala starat, resp. pracovnice obecního
úřadu zahájila pátrání po možném
majiteli psa – asi za hodinu po
vyhlášení obecním rozhlasem
o tomto psu – tulákovi ne z vlastní
viny – se na úřadu objevil nešťastný majitel, že hledá psa, mimo jiné
majícího mezinárodní cestovní
pas… Pes majiteli už několikráte
utekl, ale VŽDY SE VRÁTIL…
ovšem nyní nemohl, protože byl
uvázaný … Nevím, jak by se onen
horlivý občan tvářil, kdyby uvázaný
pes díky svému uvěznění – uvázání uhynul, někoho pokousal…

jak pRobíHá ZaseDání
ZasTupITelsTva obce
Doslechla jsem se, že jednání
zastupitelstva je o ničem, protože
jsme už předem dohodnuti. Dle
zákona o obcích jednání zastupitelstva jsou platná pouze při dodržení zásady veřejnosti – tedy přítomnost veřejnosti na vlastním jednání zastupitelstva. Neveřejně
jedná pouze rada obce, která se
volí v obcích s počtem zastupitelů
15 a více. Naše zastupitelstvo čítá
9 členů zastupitelstva, radu tedy
v obci nemáme!
Program jednání zastupitelstva
musí být zveřejněn na úřední
desce 7 dnů před dnem vlastního
jednání a zastupitelé musí být
seznámeni s obsahem jednotlivých bodů minimálně 5 dnů před
vlastním jednáním. V praxi to znamená, že vždy 5 dnů před vlastním
jednání zastupitelé obdrží podrobnou argumentaci se všemi přílohami ke každému projednávanému
bodu. Často se jedná o dlouhá
slohová pojednání čítající nejednu
stranu a nepřeberné množství příloh. Není možné zdržovat vlastní
průběh schůze seznamováním se
s každým bodem, to bychom jednali jako naši poslanci několik
týdnů!
Lenka Ungrová
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poděkování naší paní učitelce olince
Zdá se mi to naprosto nemožné, ale
je to tak, naše paní učitelka Olinka
Pokorná odchází v červnu 2014 od
našich dětí z mateřské školy do
„důchodu“.
Každý, s kým jsem o této nemilé
skutečnosti mluvila, nejprve nevěřil,
že už… pak se mu rozzářily oči, protože další věta zněla: „Jé, i mě paní
učitelka učila...“ nebo „To byla skvělá
paní učitelka, naše děti na ni moc
rády vzpomínají...“.
Já se ráda přidávám, mě sice paní
učitelka Olinka neučila, ale učila moji
dceru a já při každodenním odjezdu
do zaměstnání jsem opravdu s radostí, důvěrou a částečně i malou závistí, odevzdávala dceru ve školce. Ona
závist byla v tom, že právě díky tomuto skvělému člověku jsem věděla, že

se dceři dostává skutečně hodnotné
výchovy a správného vedení!
Chtěla bych na tomto místě paní
učitelce opravdu ze srdce poděkovat
za neuvěřitelných třicet dva let, které
prožila a především věnovala dětem

poděkování naší paní učitelce olince
Milá paní učitelko Olinko, přejeme
Vám především hodně zdraví, elánu,
nadhledu, chuti do života a hodně
radosti z Vašich vnoučátek.

v naší holasické školce. Jestli dobře
počítám, její citlivé vedení se dotklo
téměř 300 dětí.
Co pamatuji, nikdy paní učitelce
nezmizel milý úsměv ve tváři, její příjemný hlas přečetl za tu dobu několik
set pohádek dětem, které spokojeně
při pohádce usínaly. Všechny výlety,
hry, báječná vystoupení u příležitosti
oslav, besídek, stovky písniček, básniček, výborná příprava dětí do školy,
krásné rukodělné výrobky, návštěvy
divadel, nejrůznějších zajímavých míst
v blízkém i vzdálenějším okolí, zprostředkování jedinečných zážitků
a prožitků – to vše naše děti mohly
prožívat právě díky skvělé Paní učitelce Olince!

S úctou jménem zastupitelstva
Obce Holasice
Lenka Ungrová

společenská kronika
Na chvíli se zastavil čas
a všechny zvony oněměly,
to ty jsi přišel/přišla
mezi nás!

Novými občánky Holasic jsou:
Radek Heumann
Jakub Naščák
Sára Kyzlinková
Martina Goldová

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Hermínou Holackou,
paní Jiřinou Ungrovou,
paní Evou Kyprou
a s panem Petrem Mrhačem
Čest jejich životu!
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mateřská škola Holasice
Na středu 23. dubna 2014 zajistil
a zorganizoval pan Petr Čupa pro děti
z mateřské školy návštěvu letiště v BrněTuřanech. Provedl nás letištní halou, školou pro piloty, nahlédli jsme do hangárů
s letadly. Určitě největším zážitkem pro
děti však bylo posadit se v letadle na
místo pilota.
Exkurze byla pro všechny velmi zajímavá, poučná i zábavná. Ještě jednou děkujeme našemu průvodci panu Petru Čupovi. Děkujeme také panu Jiřímu Mrhačovi
za doprovod, pomoc s dětmi při cestování a fotodokumentaci akce.
Ostatní fotografie z akce, ale i jiné,
najdete na školním webu
www.zsholasice.cz.

mateřská škola Holasice

V měsíci květnu pojedeme
s dětmi na výlet do Náměště
nad Oslavou na prohlídku
zámku a pohádku O Bajajovi,
která se bude hrát v zámeckém
parku.
V červnu nás ještě čeká:
pohádka Včelí medvídci
v Židlochovicích
výlet vlakem do Tišnova
na rozhlednu Klucanina
výlet na hrad do Dolních
Kounic s programem pro
děti
rozloučení s předškoláky
výletem na kolech
za mateřskou školu
Oldřiška Pokorná
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Základní škola Holasice
Velkou změnou byl pro naši
školu nástup nové slečny učitelky do 1. ročníku a paní
vychovatelky do školní družiny.
Obě se velmi rychle začlenily
a na základě spokojenosti
žáků i rodičů věřím, že tato
změna přinese hodně pozitivního do dalšího chodu školy.

Základní škola Holasice
čarodějnice zapálili, opekli si
špekáčky a zazpívali si.
21. 5. 2014 se uskutečnily
v Hustopečích závody v plavání. Kristýnka Křižanová se
umístila na krásném 2. místě
a porazila 45 soupeřek.
Chlapci se umístili v druhé
desítce. Velká gratulace všem
závodníkům! Poděkování patří
také paní Mlíchové, která zajistila převoz dětí.

V měsíci dubnu se naše
škola připojila ke světovému
dni porozumění autismu.
Nejenže jsme přišli oblečení
v modrém, ale také jsme společně vytvořili plakát na podporu tohoto dne a získali informace o autismu.
Zoubky provázely děti 1.
a 2. ročníku ve všech předmětech v rámci Zoubkového
dne. Za odměnu pak dostaly
balíček s ústní hygienou.
Den otevřených dveří
jsme spojili s velikonoční dílničkou. Žáci během dopoledne prošli čtyřmi stanovišti
a odnesli si velikonoční ozdoby. I rodiče, kteří se zapojili,
mohli načerpat velikonoční
atmosféru a vyrobit si velikonoční dekoraci.

Akce „Ukliďme Holasice“

co nás ještě čeká?
• 2. 6. Den dětí v Rajhradě
• 6. 6. Atletické závody
v Rajhradě
• 17. 6. výlet s mateřskou
školou do Dolních Kounic,
kde je pro děti připravený
zábavný program na hradě
• Rozloučení se 4. ročníkem
• Závody v zručnosti na kole
a malování na chodníku –
školní družina.

Poslední dubnový den se
naše
škola
proměnila
v školu čarodějnickou. Vařily
se lektvary, vymýšlely se zaklínadla a nakonec malé čarodějnice a čarodějové prošli obcí.
Za sokolovnou jsme slaměné
14

pozvání
• 12. 6. v 15:30 hod. – schůzka rodičů
budoucích prvňáčků
• V rámci ukončení školního roku přijměte prosím pozvání na společné posezení u ohně
s kytarou a dobrou náladou.
Termín upřesníme na třídní schůzce.
Přeji Vám příjemně prožité léto!
Mgr. Pavlína Zámečníková
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pěkný letní den!
Tři měsíce utekly jako voda
a holasičtí hasiči vám přinášejí nové
informace, které se od posledního
vydání zpravodaje udály nebo se
teprve dít budou.
Náš sbor provedl v dubnu sběr
železného šrotu, jehož výtěžek
použijeme na provoz kroužku mladých hasičů, na drobná vydání
kolem dětského dne a další akce,
které pořádáme, a část bude použita i na běžný provoz. Všem přispěvovatelům, pokud je tak můžeme
nazvat, děkujeme.
Již tradiční akcí pořádanou hasičským sborem je dětský den, který
se uskutečnil 31. května za podpory
obce Holasice. Na své si přišly malé
i ty větší děti a snad se trošku „odvázali“ i jejich rodiče☺. I letos jsme se
pokusili dětský den něčím ozvláštnit
a proto byla pozvána sportovní stáj
Valkýra z Hustopečí s koňmi, na kterých se ti odvážnější mohli projet.
Závěrečná diskotéka snad utahala i ty
nejsilnější jedince
z
řad
dětí☺
a dospělí tak měli
čas na posezení
před
hasičkou.
(Foto v příštím zpravodaji).
Ač se to nezdá,
v letošním roce si
hasičský
sbor
v Holasicích připomíná již 125 let

svého trvání. Ke 120. výročí byl
vydán almanach, který byl distribuován do všech domácností v obci, ale
vzhledem k mnoha novým obyvatelům si alespoň ve stručnosti připomeňme několik klíčových událostí
z této bezesporu dlouhé historie
hasičského sboru v Holasicích:
V roce 1889 osmnáct občanů
založilo pobočku rajhradského
sboru, který vznikl v roce 1883.
Tento stav trval do roku 1938, kdy
byl z důvodu mezinárodní politické
situace na popud obecního zastupitelstva založen sbor samostatný.
Předchozí spolupráce s Rajhradem
byla na výborné úrovni a tak to zůstalo i po osamostatnění.
Po válce, ve které byla obec při
osvobozování značně poškozená,
se začalo v roce 1949 s výstavbou
nové požární zbrojnice, která byla
dokončena v roce 1951. Součástí
zbrojnice byl i obecní úřad. Ale už

20

sbor dobrovolných hasičů Holasice
v roce 1962 byla budova postoupena nově zřízené škole. Členové
sboru si tedy v těsné blízkosti postavili budovu novou, která slouží po
úpravách a celkové rekonstrukci
dodnes.
Technika u sboru se také postupně vyvíjela – v počátcích měl sbor
z Rajhradu zapůjčenou koňmi taženou ruční stříkačku, následně byla
pořízena stříkačka vlastní. Po válce,
v roce 1949 již sbor dostal motorovou stříkačku PS-8 (je stále uložena
v hasičce). Následně se u sboru
vystřídalo několik více či méně vhodných vozidel. V letech 1967-1968
dostal sbor k dispozici známou Tatru
805 tzv. kačenu. Tato nám sloužila
až do roku 1985, kdy musela být
vyřazena pro špatný technický stav.
V téže době jsme dostali i čerpadlo
PS-12, které je dodnes využíváno.
V období let 1988-1992 měl sbor
opět k dispozici vozidlo T-805 zapůjčené z Opatovic.
V roce 1992 nám
byla
převedena
naše první cisterna,
známá
Š
706–erťák, která
nám sloužila dlouhých 17 let, než
byla odprodána do
obce Vikýřovice na
Šumpersku. V současnosti má zásahová
jednotka
k dispozici dvě
vozidla
–
VW
Transporter pro 8

osob a cisternu LIAZ pro 6 osob.
Tolik velmi zkráceně o historii.
V souvislosti s výročím založení
sboru je připravováno několik akcí,
které toto jubileum připomenou.
Jejich termín (druhá půlka roku)
a náplň budou oznámeny.
Letošní rok je, co se týká zásahové činnosti, až nezvykle klidný. Do
konce dubna měla jednotka na
kontě šest výjezdů k menším událostem. Vždy se jednalo o požáry – ať
již požár stromů v Rajhradě či bioodpadu v Syrovicích a Rajhradicích.
V Syrovicích jsme navíc zasahovali
u požáru nástavby nákladního vozu
používaného jako chatka.
Více informací najdete na našich
webových stránkách www.holasice.cz/hasici a fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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obecní knihovna Holasice
„Humor není smát se, ale lépe vědět.“
Vladislav Vančura

1929 se věnoval pouze literatuře.
Jeho bratrancem byl Jiří Mahen.
Vladislav Vančura byl členem a prvním předsedou literárního spolku
Devětsil, přívrženec poetismu, spolutvůrce programu avantgardní literatury, ve třicátých letech patřil k přívržencům Levé fronty. Od roku 1920 publikoval v mnoha časopisech – Červen,
Kmen, Host a Panorama. Od roku
1921 byl členem KSČ, ale jeho dílo
nelze označit, na rozdíl od tvorby jeho
mnohých současníků, za komunistickou agitku. Z KSČ vystoupil v roce
1929 spolu s řadou dalších umělců
v reakci na nástup Gottwaldova vedení.
Za okupace vedl spisovatelskou
sekci Výboru inteligence – ilegální
odbojové organizace při komunistickém Ústředním národním revolučním
výboru. V květnu roku 1942 byl
zatčen a 1. června na Kobyliské střelnici popraven. V roce 1946 byl in
memoriam jmenován národním
umělcem.
Vančurovo prozaické dílo je ovlivněno první světovou válkou, expresionismem, obsahuje celou řadu experimentů – hledá nové způsoby vyjádření. Pro jeho díla je typický specifický
jazyk a sloh, který napodobuje větnou
stavbu staré češtiny a usiluje o zvukomalbu. Archaická slova a knižní výrazy

* 23. června 1891, Háj ve Slezsku
+ 1. června 1942, Praha

vladislav vančura byl tvůrcem
jazykově experimentujících poetických próz z historie i současnosti, dramatik, filmový scénárista.
Po otci Vančura pocházel ze starého protestantského rodu písmáků.
Narodil se v Háji ve Slezsku, ale jeho
otec se dlouhou dobu nemohl pracovně uplatnit, a tak se rodina často stěhovala. Dětství prožil v Davli, kde byl
otec hospodářským správcem.
V dospívání hledal obtížně životní
orientaci. Roku 1915 dokončil gymnázium a na vysoké škole studoval
nejdříve práva, ale po těžké nemoci
matky přestoupil na medicínu, kterou
absolvoval roku 1921. Téhož roku se
oženil a s manželkou provozoval lékařskou praxi na Zbraslavi. Od roku
22

obecní knihovna Holasice
spojuje s lidovou mluvou. Větná stavba
je zastaralá, užívá složitá souvětí, zdůrazňuje jimi důležitost daného okamžiku. Tento jazyk dává dílům monumentální ráz. Děj je potlačován, důležité
místo má vypravěč, který vyjadřuje
svůj názor k ději, přerušuje vyprávění
a oslovuje čtenáře, hodnotí chování
postav. Části příběhů připomínají filmové scénáře. Opěvuje život, zdůrazňuje prožitky, detailně vyjadřuje náladu, barevnost příběhu, city.

Filmové dílo
Vladislav Vančura se uplatnil také jako
režisér. Je podepsán pod těmito filmy:
Před maturitou (1932),
Na sluneční straně (1933)
Marijka nevěrnice (1934) podle scénáře Ivana Olbrachta
Naši furianti (1935) podle divadelní
hry Ladislava Stroupežnického
Láska a lidé (1937)
Obecní knihovna Holasice si dovoluje svým čtenářům nabídnout nové
knihy ze svého fondu:
Knihy pro mládež:
Collincová S.
– Hunger games 1: Aréna smrti
– Hunger games 2: Vražedná pomsta
– Hunger games 3: Síla vzdoru
Dvořák O. – Kouzelný meč Abaddon
Handlová C. – Zasvěcená
Kinley J. – Deník malého poseroutky
Lanczová L. – Dvakrát dospělá
Reed J. – Osudová přitažlivost
Tonollo H. – Smrtičovi 4
Ullrichová H. – Pusa je jen začátek
Knihy pro dospělé:
Čapek K. – Dramata
Jirásek A. – Lucerna
Vrchlický J. – Noc na Karlštejně
Devátá I. – Koukám a co nevidím
Devátá I. – Lázeňská kůra
Deveraux J. – Pod maskou měsíce
Galbraith R. – Volání kukačky
Khoury R. – Rasputinův stín
Matušková O. – Waldemar a Olga:
Zákulisí našeho života

Romány
Pekař Jan Marhoul (1924)
Pole orná a válečná (1925)
Rozmarné léto (1926
Marketa Lazarová (1931)
Útěk do Budína (1932)
Luk královny Dorotky – soubor povídek
Konec starých časů (1934)
Obrazy z dějin národa českého
(1939–1940)
Povídkové knihy
Kubula a Kuba Kubikula (1931) –
kniha určená dětem o medvědáři,
medvědovi a medvědím strašidle (zfilmováno)
Dramata
Jezero Ukereve (1935)
Josefína (1941) – variace na
Pygmalion G. B. Shawa
Alchymista
Učitel a žák (1927), Nemocná dívka
(1928) – hry vzniklé v době intenzivní
spolupráce s avantgardním Osvobozeným divadlem

Petra Koláčková
knihovnice
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Zamyšlení s aničkou

pRosíme, vyplňTe DoTaZník

V Holasicích žiji od narození
a znám zde spoustu dětí. Hlavně
protože jsem s nimi mohla chodit
do školy a do školky.
Ale některé děti v tomhle období
takové štěstí nemají. Holasice se
totiž rozšiřují, ale naše školka je
pořád stejně velká. Mnoho dětí tak
už nemůže mít kamarády ze své
vesnice. Vlastně oni by do té školky
chodit klidně mohli! Je tady totiž
naše „školňačka“.
Totiž jeden chytrý človíček navrhl, že by školka mohla být na místě
naší školňačky. Ale to se spoustě
lidem nelíbilo (jejich vyjádření
nesouhlasu sem psát nebudu..).
Abych se přiznala, i já jsem k té
takzv. sumě lidí patřila. Ale potom
mi došlo, jak asi musí být těm malinkatým lidičkám, které do té naší
školky nemůžou. S představou, že
bych nikdy nepoznala úžasné učitelky ze školky Lenku a Olinku, paní
Kabešovou a spoustu těch krásných vycházek a všeho… S touto
představou, že by nebylo těch krásných čtyř let, které jsem prožila ve
školce :)
A proto si myslím že by bylo
škoda, kdyby v Holasicích do
budoucna nebyla nějaká větší školka pro VŠECHNY děti.

Vážení spoluobčané,
vaše obec je součástí Místní
akční skupiny Podbrněnsko, o. s.,
která v letech 2014 – 2020 bude
finančně podporovat řadu projektů
i ve vaší obci.
Místní akční skupiny (zkr. MAS)
slouží k podpoře aktivit spolků,
škol, místních podnikatelů a firem,
ale i obcí a měst.
Abychom znali vaše potřeby
a priority, na které se má dát
v regionu důraz, prosíme vás
o vyplnění následujícího dotazníku
http://bit.ly/obcanePodbrnensko.
I na jeho základě bude vytvořena
strategie rozvoje území MAS.
Vy sami si můžete určit, kterou
oblast podporovat prioritně. Zda
zemědělství, spolky nebo třeba
tvorbu nových pracovních míst. Na
všechny starosti lék nemáme,
společně s vámi jej ale můžeme
zkusit nalézt.
Více informací o připravované
strategii a celé MAS naleznete na
www.podbrnensko.cz.
S úctou tým
MAS Podbrněnsko

Anička Procházková
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výlet dětí ze školky na rozhlednu klucanina
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