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Úvodní slovo starostky obce
Příjemné dny, vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou u konce, začíná
nový školní rok a s nastávajícím podzimem je zde také čas vydání dalšího
čtvrtletního čísla našeho obecního
zpravodaje.
Jsem ráda, že opakovaně vám
mohu sdělit dobrou zprávu a tou je
OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE, kdy
Hospodaření obce Holasice je stabilně dobré a za rok 2015 bylo
opět oceněno iRatingovým stupněm „B+“.
Společnost CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
Obce Holasice za rok 2015 druhým
nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“
a udělila obci čestný certifikát.
Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající
finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí
se srovnatelným počtem obyvatel.
Obec Holasice se nachází v okresu
Brno-venkov v Jihomoravském kraji
a patří do kategorie 1 000 - 1 999
obyvatel. Z celkového počtu 187
obcí v okresu Brno-venkov dosáhlo
hodnocení iRatingovým stupněm
„B+“ pouze 10 obcí.
Mezi nejvýznamnější akce letošního roku 2016 patří bezesporu dokončení sportovního hřiště za budovou
sokolovny včetně rekonstrukce oplocení. Jde o víceúčelové sportoviště
pro sportovní vyžití žáků ZŠ a MŠ
Holasice a rekreační vyžití občanů
naší obce. Využívat hřiště bude
možné celoročně ke sportovní činnosti a to ke všem druhům kolektivních i individuálních míčových her
(tenis, volejbal, nohejbal, badminton,

házená, malá kopaná, streetball).
Budou-li příznivé podmínky, je možné
plochu také zaledovat a v zimních
měsících využívat jako kluziště.
Abychom mohli hřiště slavnostně
otevřít, čekáme na kolaudaci ze stavebního úřadu a dále schválení provozního řádu zastupitelstvem obce.
Věřím, že právě toto hřiště bude sloužit potřebám našich občanů, vždyť
chybějící sportoviště bylo velmi často
zmiňováno v proběhlém dotazníkovém šetření mezi občany naší obce.
Na děti v naší škole čeká zbrusu
nová učebna v přízemí budovy školy.
Celý interiér budovy ZŠ byl během
letních prázdnin vymalován.
V měsíci srpnu byla zahájena
rekonstrukce obecní knihovny, která
zdárně probíhá a v měsíci říjnu t.r.
budou návštěvníci knihovny moci
zhodnotit, jak se rekonstrukce podařila.
Koncem měsíce září t.r. bude
dokončena rekonstrukce obecních
památek – byly restaurovány socha
sv. Jana Nepomuckého, sousoší ležících lvů a kříž u benzínové pumpy
u vjezdu do obce.
V době prázdnin proběhla celá
řada oprav především na kanalizaci
a na čistírně odpadních vod. Na kanalizaci v lokalitě Rozhraní i na samotné
čistírně odpadních vod proběhlo
několikrát čištění ucpaných čerpadel
a hlavního potrubí obrovskými kusy
„hader“, „igelitů“ a odpadu, který do
kanalizace vůbec nepatří! Jen vlastní
neukázněností si sami stále zvyšujeme náklady na provoz kanalizace
a čistírny odpadních vod.
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Zasedání zastupitelstva obce
v Zastupitelstvo obce na svém 19.
zasedání konaném dne 20. 6. 2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. A. Stejskalovou a Ing. R. Kosteleckého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• členy kontrolního výboru ve složení
pan R. Kaplan a paní J. Dufková
• závěrečný účet obce Holasice za rok
2015 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku
hospodaření za rok 2015, a to bez
výhrad
• účetní závěrku obce za rok 2015
a převedení hospodářského výsledku
ve výši 2.714.542,81 Kč z účtu
4310300 na účet 4320300
• darovací smlouvu uzavřenou mezi
Obcí Holasice a ČR – Krajským ředitelstvím policie JMK, kdy obec Holasice
daruje finanční dar ve výši 5 000 Kč
jako příspěvek na zřízení cyklohlídky
(dvoučlená hlídka obvodní oddělení
Policie Rajhrad)
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na realizaci akce s názvem Modernizace interiéru obecní knihovny v Holasicích ve výši
45 000 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace
• program rozvoje obce Holasice
2016-2021
• zahájení zadavatelských činností souvisejících se zadávacím řízením na provozovatele a dodavatele VO v obci
Holasice
• částku 18 150 Kč vč. DPH za zhotovení umyvadla v prostoru tělocvičny
v budově ZŠ Holasice dle cenové
nabídky a rozsahu ze dne 15. 6. 2016
• částku 21 008 Kč vč. DPH za instalaci zářivkového osvětlení v prostoru
tělocvičny v budově ZŠ Holasice dle
cenové nabídky a rozsahu ze dne 15.

Začátkem letních měsíců jsem byla
informována pracovníky společnosti
E.ON, že v souvislosti s ukládáním
NN do země, došlo k pozdržení celé
realizace a s určitostí proběhne tato
investice až na jaře 2017.
V polovině měsíce srpna byl ukončen sběr dotazníků k Systému separovaného sběru odpadu obce
Holasice – objednávka nádob.
Musím říct, že mě potěšil zájem vás
občanů, kteří jste se do tohoto systému přihlásili, a jsem velmi mile překvapena, že vám není lhostejný stav
životního prostředí. Na dalších stránkách zpravodaje se můžete dočíst, že
třídění odpadu má skutečně smysl
a je to správná cesta, na kterou se
vydává nejedna obec.
Své dnešní slovo mi dovolte zakončit pozvánkou na tradiční Václavské
hody, které se budou v naší obci
konat ve dnech 1. a 2.10.2016.
Tedy všichni jste srdečně zváni na
všechny akce související s důstojnou
oslavou patrona naší obce svatého
Václava.
Lenka Ungrová
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6. 2016
• čerpání částky ve výši 39 158 Kč
z investičního fondu p.o. ZŠ Holasice za
účelem úhrady zhotovení umyvadla
a instalaci zářivkového osvětlení v prostoru tělocvičny v budově ZŠ Holasice
• smlouvu o zřízení věcného břemene
za účelem zřízení a vymezení věcného
břemene osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích p.č.
610/99 a p.č. 610/2 zapsaného na LV
10001 pro k.ú. Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 4 100 Kč + DPH
• smlouvu o právu stavby č. 589/2016
mezi Obcí Holasice a manželi
Součkovými
• pokud žadatel bude uplatňovat odpočet množství vypouštěné vody odebrané
z veřejného vodovodu, musí prokazatelným způsobem doložit, že bez vypouštění do kanalizace spotřebuje více než
30 m2/rok, což prokáže a) podružným
vodoměrem nebo b) doloží kvalifikovaný
odborný výpočet od autorizované osoby
podle technických propočtů a dle platné legislativy
• smlouvu o právu stavby č. 484/2016
mezi Obcí Holasice a panem
R. Panajotovem
souhlasilo:
• s provedením nové kanalizační přípojky k novostavbě na p.č. 452/1, 453,
454 vše k.ú. Holasice v ul. Čsl. armády
dle zákresu v přiložené situaci. Náklady
spojené s provedením přípojky budou
hrazeny v režii žadatele
pověřilo:
• starostku obce k provedení rozpočtového opatření za měsíc červen, červenec a srpen 2016 až do výše 1 milion Kč
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok
2015 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Holasice.
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Recyklace elektrospotřebičů
Naše obec Holasice recyklací
elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí – v loňském
roce občané odevzdali k recyklaci
27 televizorů, 8 monitorů a 453 kg
drobného elektra.

kázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 ks televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až
k sedmi cestám do Chorvatska, jsou
to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 ks vysloužilých monitorů
ušetří spotřebu energie potřebnou pro
chod notebooku po dobu necelých 5
let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík!
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emised o ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.

Snaha obyvatel naší obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Díky enviromentálnímu vyúčtování
společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která
s obcí Holasice dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané Holasic v loňském roce
vytřídili 27 televizorů, 8 monitorů
a 453 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 16,22 MWh elektřiny,
879,92 litrů ropy, 68,66 m3 vody
a 0,54 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů
o 3,42 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 13,69 tun.
Výsledek studie jednoznačně pro-

Prosím, mějte na paměti, že TŘÍDIT
ODPAD MÁ SMYSL!
Mgr. Jan Vrba,
předseda představenstva ASEKOL
a Mgr. Lenka Ungrová,
starostka obce
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Sešlapávání PET lahví
Milí, odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví
a jiných obalů představuje statisícové
úspory nebo naopak nešlapání obalů
představuje statisícové náklady? Jak
je to možné?

Záleží jen na
tom, zda se
šlapou nebo
nešlapou
obaly, jako
jsou
PET
lahve, krabice od mléka
a jiné další
obaly.

Je řada způsobů sběru plastu např.
sběr prostřednictvím veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic
přímo od domu nebo pytlový sběr. My
použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip
platí pro všechny typy sběrů.
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení
pytle nebo nádoby o objemu 120 litrů
přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven).
Příspěvek od autorizované obalové
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg
vytříděných plastových obalů.
Další a zároveň poslední informací
potřebnou pro doplnění mozaiky je
kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg
nepošlapaných PET lahví nebo 3,5 kg
pošlapaných PET lahví.
Hmotnost

Možná si říkáte, co to je 6 Kč.
Pokud ale budeme uvažovat v rámci
obce, která ročně předá k recyklaci
40 tun plastů, tak už se pohybujeme
v řádech statisíců a to už jsou peníze,
které na zemi nenajdete. Pokud se
tyto peníze musí vzít z rozpočtu
obce/města nebo kvůli tomu podražit
na poplatku za odpady, je to naprosto
zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze.
Pokud nejste z tohoto článku
moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY
na Facebooku nebo na Youtube
pod názvem Statisíce ve vzduchu.

Příjmy

Náklady

1,2 kg nepošlapaných PET

1,2 x 5 = 6 Kč

12 Kč

3,5 kg pošlapaných PET

3,5 x 5 = 17,5 Kč 12 Kč

Zisk / Ztráta
6 - 12 = Ztráta –6 Kč
17,5 - 12 = Zisk 5,5 Kč

Přejeme příjemné sledování a spousty
pošlapaných obalů.
Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou –6 Kč na
pytli/nádobě nebo se ziskem 5,5 Kč
na pytli/nádobě.
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VáClAVSKé HODY V HOlASICÍCH

O těchto připravovaných opravách
jsme jednali na jednání zastupitelstva,
kdy paní Solařová upozornila, že by
bylo dobré „něco udělat“ s dřevěnými
sochami sv. Metoděje a Cyrila v kapli,
protože se na sochách objevuje plíseň. Po konzultaci s panem restaurátorem, byly sochy v červenci převezeny do Prahy do laboratoře, kde byly
podrobeny radiačnímu ošetření a byly
opatřeny nátěrem vnitřních částí proti
červotoči a dřevokazným houbám.
V průběhu demontáže soch
(domnívám se, že jde o zachycení této
informace vůbec poprvé, protože
nikde jsem se o tomto důležitém dokumentu nedočetla), byl v zádech sochy
sv. Cyrila nalezen darovací a nabývací
dekret z roku 1859. Dle restaurátorského průzkumu se jedná o velmi kvalitní dřevěnou řezbu a sochy mají velikou kulturní hodnotu.
Protože sochy byly v průběhu času
neodborně opravovány, byly natírány
nevhodnými nátěry, neodbornou
manipulací došlo např. k poškození
některých částí soch (chybějící prst,
apod.), zaslouží si péči restaurátora,
a protože tato péče bude trvat cca půl
roku, sochy v novém hávu spatříme při
mši svaté u příležitosti Václavských
hodů až v roce 2017.
Pan restaurátor MgA. Jeřábek slíbil, že nám pomůže vypátrat v archivech celou podobu a úplný text torza
darovacího a nabývacího dekretu.

V sobotu 1. 10. 2016 během dne
budete zváni našimi stárky na předohodovou taneční zábavu, která se
koná večer od 20 hodin v obecní
sokolovně, hraje kapela „Láska
Agency“. Opět půlnoční překvapení!
V neděli 2. 10. 2016 v 11 hodin
bohoslužba u kaple sv. Václava ul.
Václavská.
Ve 14 hodin hodový průvod vyjde
od budovy sokolovny, hraje dechová
hudba „Střeličáci“, ihned po průvodu
pokračuje hodová zábava v sokolovně
za příznivého počasí venku na prostoře za sokolovnou. Hodovou zábavu
v sokolovně zahájí naše holasické děti
svým vystoupením v krojích.
Vystoupení s dětmi připravuje paní učitelka Lenka Hanzlíková.

CENNý NálEZ NA ZADNÍ STRANĚ
SOCHY SV. CYRIlA
V KAPlI SV. VáClAVA
V letošním roce rozhodlo zastupitelstvo obce o rekonstrukci památek,
které se nachází na našem území. Kříž
u vjezdu do obce, socha sv. Jana
Nepomuckého a sousoší lvů. K dnešnímu dni jsou již opraveny socha sv.
Jana Nepomuckého a sousoší lvů. Až
půjdete na podzimní procházku,
můžete posoudit, jak „jim“ to v novém
hávu sluší.
6

Informace obecního úřadu
VOlBY DO ZASTuPITElSTEV KRAJů

látky a předměty, které nejsou
odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce
ČOV.
Veškeré takto způsobené poruchy
zvyšují celkovou částku na provoz
kanalizace a ČOV v obci, což se pak
projevuje nutností zvýšit sazbu za stočné v naší obci.

Prezident republiky vyhlásil volby
do zastupitelstev krajů a stanovil dny
jejich konání na pátek a sobotu 7. a 8.
10. 2016. Volební místnost v naší
obci bude jako obvykle v prostorách
Obecního úřadu na ul. Václavská 29.
Přesné informace o vlastním konání
voleb budou vyhlašovány a zveřejňovány dle platné legislativy.

VlOuPáNÍ NA SBĚRNéM DVOřE
V první den letních prázdnin v pátek
1. 7. 2016 navštívili náš sběrný dvůr
dva nezvaní hosté. Neodradila je zamčená brána, vysoký plot a dokonce ani
zvuk sirény a jali se přemisťovat z kontejneru na železo cenné kusy pro
jejich potřebu. Protože žádný cennější
šrot v kontejneru nenašli, nepohrdli
zánovním rudlem a přehodili jej rovněž
přes plot do svého osobního vozidla.
Při překonávání brány a plotu došlo
k mechanickému poškození brány.
Díky detailnímu záznamu na bezpečnostních kamerách jsme Policii
ČR předali perfektní důkazní materiál
včetně SPZ osobního vozidla a poměrně vydařené detailní záběry obličejů
těchto dvou výtečníků.
Dne 8. 9. 2016 bude probíhat
před okresním soudem Brno-venkov
hlavní líčení v trestní věci proti těmto
dvěma obviněným.

ČASTé PORuCHY A uCPáVKY
NA PřEČERPáVACÍCH STANICÍCH
ČOV ČI NA lEžATé KANAlIZACI
Jen v letních měsících byly 3x čištěny ucpané přečerpávací stanice (ul.
J. Fučíka, Václavská, Rozhraní a před
ČOV) a hl. řad kanalizace v lokalitě
Rozhraní. Protože existuje celá řada
mýtů a fám, co lze a nelze do kanalizace vypouštět, zde je krátký popis toho
co NELZE vypouštět do kanalizace:
Do kanalizace se zakazuje
vypouštět písek, štěrk, kovové
předměty (např. žiletky, hřebíky,
dráty), textilie (hadry, ručníky, utěrky apod.), provazy, papírové pleny
a vlhčené ubrousky, hygienické
vložky a tampony, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva, slupky od zeleniny), jedy, barvy,
žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné
látky, přepálené tuky, oleje a další

Lenka Ungrová
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David Kostelecký na lOH v Riu
Jistě jsem nebyla jediná, kdo
v pondělí 8. 8. 2016 netrpělivě očekával u televize ve 20 hodin našeho
času, kdy náš David Kostelecký bojoval o olympijskou kvalifikaci v Riu.
Olympijské klání sportovních střelců
sledovala z hlediště v Riu např. také
britská princezna Anna…
V Riu bylo tou dobou 26 stupňů,
vítr měl rychlost 17 kilometrů za hodinu a mužům bojujícím o medaile
často rozevlál oblečení. Trávu už
notně pokrýval oranžový prach ze
sestřelených terčů. Za pondělí se
protočily snad všechny druhy počasí
– od rána s ocelově šedým nebem
přes tropické poledne až po mraky
v době závodu. Škoda, že sluníčko
nevydrželo, neboť by mu vyhovovalo
ze všeho nejvíce.
V rozřazovacím semifinále pro šest
nejlepších třikrát zvládl zkoušku
nervů: dvakrát mu terč, na něž se
v trapu pálí, vyletěl rozpůlený, potřetí
zase vyrazil do vzduchu dříve, než
David znamením svolil. David jako
zkušený a tolerantní člověk jen
poznamenal: „To se stává. Na někoho to musí vyjít“. Ovšem jak takové

pochybení vrhačky dokáže pěkně
potrápit psychiku a soustředění se
pro tento sport tolik důležité, ví jenom
David. I tak byl třetí a nejen my doma,
ale celá Česká republika byla tak blízko k získání první české medaile
letošních olympijských her. Pak
ovšem nevyšlo nejen slunce, ale ani
štěstí nebylo Davidovi nakloněno.
„Ale asi to dopadlo, jak mělo,“ líčil
nijak smutně David. V očích měl
vyspělý pohled člověka, který se
nechce vztekat nad promarněnou
šancí, ale naopak umí uznat, že ostatní byli lepší: „Mezi nejlepší šestku
jsem prošel s nejmenším nástřelem.
Spíš to beru tak, že jsem se vyškrábal na čtvrté místo. Vždyť to bylo
moje první finále v této sezoně.“
Dovolte mi, abych alespoň touto
cestou Davidovi Kosteleckému poděkovala za skvělou reprezentaci nejen
naší republiky, ale i našich Holasic.
I když byl David tak blízko medaili,
čtvrté místo je fantastický úspěch,
a proto se připojuji ke všem gratulantům!
Cestu od zlata k bronzu těsně
nedopsal, ale zůstal s hlavou nahoře.
A jelikož střelcům věk
meze neklade, třeba
ještě nějaká šance přijde. Tedy na viděnou
v Tokiu 2020, Davide?!

Prosba

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

Prosba od pracovníků historického
oddělení Muzea města Brna:
Vážená paní starostko,
dnes – 71 let po skončení druhé
světové války – rychle ubývá posledních pamětníků, kteří ještě zažili na
vlastní kůži období protektorátu,
osvobození i události následující po
něm. V Muzeu města Brna jsme se
rozhodli přispět k bližšímu poznání
tohoto dění prostřednictvím rozhovorů s ještě žijícími pamětníky. Rádi
bychom získali kontakty na pamětníky, kteří by nám mohli podat svědectví o životě ve Vaší obci za války,
o průběhu osvobození a o tom, co
následovalo po něm, uvítáme
i vzpomínky na pochod vysídlených
Němců z Brna na přelomu května
a června 1945 a na další dění
v poválečných měsících.
Chtěli bychom Vás poprosit, zda
byste mohla tuto prosbu včetně
kontaktů na nás předat Vašim spoluobčanům, například vyhlášením
v obecním rozhlase, zveřejněním na
vývěsce obce nebo v obecním zpravodaji.
Tento výzkum bude jistě prospěšný jak pro poznání širších souvislostí v rámci tématu, tak i pro historii Vaší obce.

Novými občánky Holasic jsou
Tereza Pokorná
Marie Ryšánková
Matyáš Válka

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Veronikou Jiříčkovou
Čest jejímu životu!

pracovníci historického oddělení
Muzea města Brna
tel. 608 524 736 (Samson)
a 723 417 366 (Košťál)
nebo 542 123 641 (pevná linka).

Prosím, připojuji se s prosbou i já,
aby ti z vás, kteří pamatujete nelehké
období války a poválečné doby, abyste se pánům ozvali, anebo obrátili se
na mě a já ráda vaše setkání zařídím.
Děkuji
Lenka Ungrová

S úctou Lenka Ungrová
(V článku jsem použila
postřehy pana M. Němého,
prezentované na internetu.)
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S poděkováním a s pozdravem
Mgr. Martin Samson
a Mgr. Pavel Košťál,
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Může vám někdo ukrást vaši nemovitost ?
Může vám někdo ukrást váš dům,
byt nebo pozemek? ANO, může!
Možná ani nevíte, že v Česku se kradou nemovitosti ve velkém. Ano, za
miliardy. Policie ČR dokonce vytvořila
skupinu, která se zabývá kriminalitou
nemovitostí. A to je také důvod, proč
nový katastrální zákon přišel s novinkou, kdy čeká se zápisem změny 20
dní, po které se mohou účastníci řízení k věci – změnám v katastru, vyjádřit.
Myšlenka je to bezpochyby dobrá,
ale pokud se bude někdo vydávat za
vás a bude chtít vaši nemovitost prodat, aniž byste o tom věděli, zfalšuje
vše. Kupní smlouvy, váš podpis
a dokonce i občanský průkaz. A jak
zařídí, aby se k vám ve zmiňovaných
dvaceti dnech nedostala zpráva, že
se vaše nemovitost prodává? Jen
zajde na poštu a nechá si za pár
korun přesměrovat vaši poštu kamkoli bude chtít. A i přesto, že vám katastr zašle dopis o tom, že prodáváte
nemovitost, k vám se tato informace
nedostane.
A kdy se dozvíte, že vaši nemovitost vlastní někdo jiný?
Až ve chvíli, kdy se z nějakého důvodu budete o vaši nemovitost zajímat.
Třeba, že vám nepřišla složenka na
zaplacení daně. Jenže, to už bude
pozdě. Věříte, že se taková situace
může stát? Nejen, že může, ale takové situace se dějí. Co s tím? Hlídejte
si váš majetek, má hodnotu stovek
tisíc či dokonce miliony korun. A jak?

Katastr nemovitostí poskytuje službu:
Elektronická informovanost účastníka.
Pokud má zájemce o službu datovou schránku, může si službu zřídit
přes webovou aplikaci bez nutnosti
návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby
zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu; žádosti o službu jsou
vyřizovány na počkání a služba je
aktivní hned po zaplacení úplaty.
Informace o změnách jsou uživateli
služby zasílány na jeho žádost jedním
ze způsobů:
- do datové schránky nebo
- elektronickou poštou nebo
- krátkou textovou zprávou (SMS).

Mateřská škola Holasice
Prázdniny se pomalu chýlí ke
konci a my všichni „školou povinní“ se chystáme na nový start.
Závěr školního roku byl sice
pro mnohé z nás hektický, ale
příjemný. S dětmi jsme si „objednali“ párty na konec, rodičům
tímto děkujeme za skvělé a různorodé občerstvení. Děti zažily
diskotéku s občerstvením a volnou zábavou na školní zahradě
a paní starostka od nich obdržela
hezkou fotečku s poděkováním
za skvělou spolupráci.
Prázdniny si děti i paní učitelky
jistě užily v poklidu a plni energie
se na sebe navzájem těšíme.
Bc. Ivana Pazderová

Informace o změnách katastru
v rozsahu 0 – 20 sledovaných nemovitostí stojí 200 Kč. Jsem toho názoru, že za dvě stovky (nikoli ročně, ale
napořád) stojí za to, abyste měli váš
majetek pod kontrolou.
Připadá vám, že tahle informace je
pro vás dobrou informací?
To mě těší, protože se vzdělávám ve
svém oboru. Pokud budete chtít vy či
kdokoli z vašeho okolí poradit
s nemovitostí, neváhejte se na mě
obrátit.
Alena Pruchová
realitní makléřka pro Rajhrad a okolí
Kontakt na autorku článku
můžete získat na OÚ Holasice.
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ZŠ a MŠ Holasice
• Poslední školní den jsme se rozloučili se čtvrťáky, kteří dostali na rozloučenou od obce trička s potiskem
a další upomínkové dárky. Doufám, že
se jim v Rajhradě bude dařit, budou
úspěšní, najdou si nové kamarády, ale
také rádi zavzpomínají na holasickou
školu.

Prázdniny opět rychle utekly, věřím,
že si děti léto užily a aspoň trochu se
těší na spolužáky a nový školní rok.
Nejdříve musím vzpomenout rozloučení se školním rokem, které se uskutečnilo poslední týden v červnu.
• Školní dvůr se na jeden den proměnil ve stanové městečko. Žáci společně s rodiči postavili stany a pak už
sami bez rodičů přenocovali. Někteří
úplně poprvé, jiní si dlouho do noci
povídali, ale nakonec všichni usnuli.

ZŠ a MŠ Holasice
• MŠ J. Fučíka od 1. 9. 2016
od 7:00 do 16:30
p. uč. Pazderová, p.
Reimischová

ní a sdílení zkušeností pedagogů
a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to s možností personálního posílení o školního asistenta.
• Důležitou oblastí podpory je také
usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy a spolupráce
s rodiči dětí a žáků.
• Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního
vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby,
kluby zábavné logiky a deskových her
a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

uč.

• MŠ Palackého od 1. 9. 2016
od 7:30 do 16:00
p. uč. Kubíčková, p. uč. Donné
Stravování:
• Veškeré informace o stravování
a jídelníčku sledujte v sekci Stravování
na www.zsholasice.cz.
• Obědy budou i v tomto školním roce
dováženy ze ZŠ a MŠ Syrovice.
Školní družina:
• Provoz školní družiny bude zahájen
2. 9. 2016. Kapacita je 25 dětí. Dle
zápisních lístků vyplývá, že kapacita
bude dostačující. Školní družina bude
v provozu po skončení vyučování do
16 hodin.

• Mezi velmi oblíbené aktivity se již
podruhé stala vodní bitva na školním
dvoře. Vzhledem k letnímu počasí to
bylo pro všechny osvěžující.
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Opravy:
• Během letních prázdnin proběhlo
malování ve škole. Zde bych chtěla
poděkovat rodičům, kteří přišli pomoci
s úklidem. Podařilo se také ze cvičebny vybudovat třídu, která bude využita
v letošním školním roce pro školní družinu. Třída má nové osvětlení, tabuli,
školní lavice a židle, koberec i nábytek.
Byla také rozšířena sdělovací síť.
• Ve školce byla vymalována spací
místnost a zakoupen nový elektrický
ohřívač vody.

Školní rok 2016/2017
• V letošním školním roce bude v I.
třídě (1.+ 3.) a ve II. třídě (2.+4.). Do
1. třídy nastoupí 11 žáků, kteří se
budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s výukou anglického jazyka. Ve II. třídě bude s třídní učitelkou asistentka pedagoga.
• Žáci pod vedením p. uč. Hanzlíkové
se již od začátku května poctivě připravují na zářijové hody.

Provoz MŠ:
Do mateřské školy na ul. J. Fučíka
bylo přijato 26 dětí a do školky na ul.
Palackého 10 dětí.

Výzva Eu MŠMT
• V červenci se naše škola zapojila do
výzvy MŠMT. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkává-

Pozvánka:
• 8. 9. 2016 – Třídní schůzky
• říjen – Dýňování na školním dvoře
• listopad – Rej světlušek
(lampiónový průvod)
• 23.11.2016 – Den otevřených
dveří
Do nového školního roku bych chtěla popřát všem žákům úspěšný školní
rok, rodičům hodně trpělivosti a radostí
z dětí.
Sledujte prosím informace a fotogalerii na www.zsholasice.cz a na
nástěnkách ZŠ a MŠ.
Využijte také komunikaci prostřednictvím emailu, konzultačních hodin,
třídních schůzek nebo sjednané
schůzky. Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Pavlína Zámečníková
a zaměstnanci ZŠ a MŠ
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
spěla i na balíčky pro zúčastněné děti.
Po dobu dětského dne nám opět zajišťovali ozvučení blučinští hasiči
s potřebnou technikou a o občerstvení se starala již tradiční sestava členů
našeho sboru.

Hezký poprázdninový den,
další tři, tentokrát letní, měsíce jsou
za námi, vy držíte další vydání holasického zpravodaje s příspěvkem od
místních hasičů.
Jak bylo již v minulém zpravodaji avizováno, proběhl začátkem června tradiční Dětský den. Podnázev akce
Holasická Aqualandia počítal
s poněkud příznivějším počasím, než
jaké v daný den panovalo, a proto
musela být některá stanoviště, spojená s vodou, zrušena. Děti tak přišly
o vodní bitvu, mlhu a další atrakce…
Za to se jim omlouváme, ale
větru&dešti stále nevládneme :-).
I přesto si prošlo cestu s různými
úkoly více než 80 dětí většinou i s rodiči. Na děti tak číhaly nástrahy na oblíbených střelnicích, projížďka na koni,
vyplňování tajenek, i domácí kutil byl
pro mnoho dětí prvním setkáním se
šroubovákem :-), ale i trochu adrenalinu. Tyto atrakce si mnoho dětí vyzkoušelo i vícekrát a proto sjezd na lanovce
o délce cca 50 metrů nebo i u skluzavky se vytvářely dlouhé fronty. Na
závěr zajistila obec skákací hrad a při-

Závěrem mi dovolte poděkovat jak
obci za poskytnutí části financí, tak
zejména členům i nečlenům sboru,
kteří se na zajištění podíleli a snad i do
budoucna budou podílet.
Jednotka hasičů měla velmi, velmi
klidné léto. Počet zásahů i jejich
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
závažnost byla značně podprůměrná:
• 8. června krátce po poledni jsme
vyjížděli ke stoupajícímu dýmu nad
Rajhradem v místě zvaném „Hitlerák“.
Na místo události jsme dojeli souběžně s cisternou ze Židlochovic.
Průzkumem bylo zjištěno opalování
kabelů na ploše cca 5x5m v k.ú. obce
Želešice, samozřejmě bez souhlasu
majitele pozemku. Událost byla označena za planý poplach a osoba bez
domova upozorněna na nezákonnost
jednání.
• 24. června jsme na žádost starosty
města Rajhradu a pořadatelů dle zákona o PO prováděli požární asistenci
u koncertu skupiny Katapult na fotbalovém hřišti. Během asistence nebylo
potřeba našeho zásahu. Na místě
jsme byli více než 4 hodiny.
• 25. června jsme v dopoledních
hodinách vyjížděli k nahlášenému
požáru pomocí EPS v Rajhradě na
Staré Poště. Na místo jsme dorazili
souběžně s jednotkou ze Židlochovic.
Událost byla naštěstí vyhodnocena
jako planý poplach a jednotky byly
odeslány VZ zpět na základny.

Ale nejen u zásahů nás bylo přes
prázdniny vidět. Prováděli jsme například zástavbu přetlakového ventilátoru
do vozidla CAS, prováděli jsme přezkoušení techniky, jezdili jsme kondič-

ní jízdy. Mimo tyto běžné úkoly byli
naši členové v Holíči při zabezpečení
festivalu Cibulafest a to po dobu více
než 2 dnů.
Více informací a fotky najdete na
www.holasice.cz/hasici nebo na
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/
za hasiče Luboš Bachorec
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Obecní knihovna Holasice
„Kdykoli nás postihne neštěstí, nechává štěstěna
potevřená dvířka pro lepší časy.“
Miguel de Cervantes y Saavedra

u námořnictva byl Cervantes v červnu
1575 zajat piráty a odvlečen jako otrok
do Alžírska. Až po pěti letech a několika neúspěšných pokusech o útěk byl
v roce 1580 s pomocí rodičů a Řádu
trinitářů vykoupen a 19. září se vrátil
zpět do Španělska.
Tam nemohl sehnat práci a nakonec se stal výběrčím daní. Ani tady
neměl štěstí. Několikrát ho uvěznili pro
chyby v účtech a velmi se zadlužil.
I proto se pokusil přivydělat si jako spisovatel. Jeho první divadelní hra Los
tratos de Argel, v níž zpracoval své
zkušenosti ze zajetí, však zůstala bez
povšimnutí. Nevzdal se však a pokra-

* 29. září 1547, Alcalá de Henares
+ 22. dubna 1616, Madrid

Miguel de Cervantes y Saavedra
byl španělský voják, básník a spisovatel, významný představitel španělské
renesanční prózy.
Cervantes pocházel z rodiny zchudlého šlechtice, který se později živil
jako ranhojič na španělském venkově,
jako šestý syn z osmi dětí. Dostalo se
mu vzdělání v Seville a Madridu a po
studiích zamířil do Říma, kde vstoupil
do služby ke kardinálu Aquavivovi.
V Římě také vstoupil do armády –
k námořnictvu – a zúčastnil se velké
námořní bitvy u Lepanta (1571),
během níž byl zraněn dělovou koulí
a přišel o levou ruku. Po dalších letech

Obecní knihovna Holasice
čoval v psaní. V roce 1584 vyšel jeho
první román La primera parte de la
Galatea. Ani tento román, ani divadelní hry mu však moc nevynášely.
Průlom nastal v roce 1605, kdy vydal
první díl Důmyslného rytíře Dona
Quijota de la Mancha, který se stal
evropským bestselerem. Byl dokonce
tak úspěšný, že se na něm snažili
vydělat i jiní. Ještě před vydáním druhého Cervantesova dílu vyšlo pokračování Dona Quijota napsané jiným autorem. Ani tohle však Cervantese nezlomilo a v roce 1615 vydal svou verzi.
V ní nechal Dona Quijota pro jistotu
zemřít, aby tuto postavu už nemohl
nikdo využít.
I přes úspěch Dona Quijota zemřel
Cervantes v bídě.

Obecní knihovna Holasice si vám dovoluje doporučit knihy ze svého fondu:
Knihy pro děti:
R. Muchamore – Cherub: Náměsíčník
R. Gordon, B. Williams – Návrat
z Podzemí Kolo zvířat
R. Mead – Vampýrská akademie 5, 6
Z. Pospíšilová – Krkouni aneb
dobrodružství na planetě Bimbuli
Knihy pro dospělé:
Skutečný život Alžběty II.
D. Koomson – Bonbony k snídani
G. Beck – Svetr k Vánocům
P. Gregory – Králova přízeň
J. Londonová – Skandál ve Skotsku
A. Brodeurová – Tábor správných chlapů
J. Weinerová – Dobrou noc, Nikdo
J. Quinnová – Ztracený vévoda
z Wyndhamu
J. Quinnová – Pan Cavendish, jestli se
nemýlím
S. Monyová – Citová divočina

Oba díly Cervantesova nejvýznamnějšího románu si můžete spolu
s novými knihami půjčit v nově zrekonstruované Obecní knihovně Holasice.

Knihy z Výměnného fondu:
Malířské umění od A do Z
S., Z., M. Thomovi – Pod hradbou
Himaláje
J. Hanibal – Život s chutí cyankáli
T. Perry – Zlatokopky
N. Vaniér – Bílá bouře
L. Kleypas – Síla osudu
L. Bagshawe – Zítra změním svět
L. J. Rowlandová – Navoněný rukáv
E. Heron – Konečná diagnóza
N. Gordon – Katalánec
I. M. Gilliges – Hvězdy nad Afrikou
P. Roberty – Mstitelé bohyně Isis

Petra Koláčková
knihovnice
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Zprávy z klubu seniorů
Krásné babí léto, milí spoluobčané. Opět vám přináším zprávy o tom,
co se dělo v minulém čtvrtletí
v našem klubu seniorů.

Zprávy z klubu seniorů
hala, jiní přilehlý zoopark. Jelikož se
nám ani poté ještě nechtělo domů,
přidali jsme si i letos něco navíc,
a zajeli jsme okouknout nedaleké sir-

na Velehradě. Uchvátily nás interiéry
baziliky Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje, s poutavým
vyprávěním průvodkyně, a také jsme
si prošli expozici v podzemí baziliky.
Zde jsme obdivovali mimo jiné i zlatou růži, osobní dar od papeže Jana
Pavla II. Poté jsme si dali rozchod,
který většina z nás využila k posezení
v kavárně, a následoval přejezd do
Buchlovic. Zde jsme poobědvali
a vydali se na prohlídku
státního
zámku Buchlovice. Nejprve jsme
prošli
krásné
barokní interiéry
spolu s průvodcem, a poté jsme
se přesunuli do
nádherných
zahrad. V krásném
letním počasí to
byla příjemná procházka, někteří
navštívili též výstavu fuchsií, která
zde právě probí-

V prvé řadě jsme absolvovali,
troufám si říci, velmi podařený výlet
na Velehrad a zámek Buchlovice.
Počasí nám i tentokrát velmi
přálo, tak se mohlo vyrazit. První
zastávka byla na jednom z nejvýznamnějších poutních míst Moravy –
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ním potom byl dar od paní starostky
ve formě dortu a návštěvy celého
milého osazenstva dam z našeho
úřadu. Na dortu jsme si následně
všichni pochutnali. Dodatečně ještě
jednou jménem všech přítomných
seniorů paní starostce děkuji.
Děkuji také vám, senioři, že máte
chuť se společně scházet a doufám,
že se budeme takto vídat i v následujícím roce.

naté lázně „Smraďavka“, kde jsme si
udělali procházku kolem rybníka
a někteří okusili i „vůni“ místního pramene. Spokojení a unavení jsme se
vrátili do Holasic.
V červnu to byl přesně rok od
první schůzky v našem klubu seniorů. I když letos nevyšla schůzka přesně na toto datum, ale o pár dnů
později, nezapomněli jsme a řádně
jsme ji oslavili. Příjemným překvape-

Další milou návštěvou v našem
klubu seniorů byl holasický občan,
pan Petr Čupa, který si pro nás připravil zajímavou a pečlivě zpracovanou přednášku o Nikaragui, kterou
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Zprávy z klubu seniorů
nafotili a společně hodnotili.
Jelikož ceny vítězům dosud
nebyly předány, zatím bych se
zveřejněním jmen počkala,
výsledky se dozvíte v příštím zpravodaji.
Bohužel o prázdninách jsme
nestihli vše, co jsme si naplánovali, a to hlavně z důvodu rekonstrukce prostor knihovny. Z tohoto důvodu byl po celý srpen klub uzavřen. Další setkání nás tedy čeká
zase v září. Takže se budu těšit na
známé tváře, ale i na ty případně nové.

v rámci své profese navštívil. Jelikož
je to destinace pro většinu z nás
neznámá a exotická, dozvěděli jsme
se spoustu nových informací.
Přednášku provázela prezentace
fotografií a senioři měli také možnost
se zeptat na to, co je zajímalo. Panu
Čupovi tímto moc děkujeme a doufáme, že nás někdy zase v klubu seniorů navštíví.

Přeji vám krásný podzim plný houbaření, burčáku a procházek v barevném listí. A doufám, že se všichni
společně uvidíme na našich tradičních Svatováclavských hodech,
jedné z nejvýznamnějších holasických událostí nejen podzimu, ale
celého roku.
Jitka Holíková

V létě jsme absolvovali také
obhlídku krásných předzahrádek
v Holasicích a ty nejhezčí jsme
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