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zima 2016

Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost
Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul.
Vídeňská, hledáme zaměstnance
na pozice:
Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník
Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický
výhodou), zodpovědnost, samostatnost
Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50),
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost
Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,
praxe ve skladu a s VZV podmínkou
Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu
Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis.

ABB je přední světová společnost poskytující technologie
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní
prostředí.
Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222
www.abb.cz/kariera
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB
a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Úvodní slovo starostky obce
Dovoluji si vás pozdravit, vážení spoluobčané, v tomto předvánočním čase.
Je to až k nevíře, jak ten čas letí, protože právě otevíráte čtvrté a poslední
číslo obecního zpravodaje roku 2016.
Bývá již pravidlem, že prosincové číslo
Holasického zpravodaje je věnováno jisté
inventuře událostí, které v tomto roce
proběhly v naší obci.
Před koncem kalendářního roku vždy
bilancujeme, co se podařilo, co se nepodařilo, co se plánuje do roku budoucího
a samozřejmě se hodnotí. Než vám předložím letošní inventuru, ráda bych poděkovala vám všem, kteří se jakkoli aktivně
podílíte na našem pěkném, společném
žití v Holasicích.
Především chci poděkovat všem, kteří
pravidelně v každém ročním období
pečujete o veřejná prostranství v okolí
vašich domů a zahrad. Děkuji všem členům aktivních dobrovolných spolků za
každoroční práci pro obec Holasice,
zejména jsou to naši hasiči a myslivci.
Ráda bych také poděkovala celému
vedení a všem pracovníkům naší školy
a školky za obrovskou péči, která se
dostává našim dětem, ale i ostatním
spoluobčanům, kdy děti svým vystoupením zpestří nejednu akci v obci.
Děkuji za vaše upozornění na nefunkčnost či závadu na veřejném majetku, děkuji za vaši konstruktivní kritiku,
s níž se setkáváme na veřejných schůzích zastupitelstva obce, protože takto
dáváte najevo, že vám není lhostejný
osud naší obce! Samozřejmě na tomto
místě chci poděkovat všem svým spolupracovníkům ať na obci či na obecním
úřadu za veškerou činnost, kterou vykonáváte pro naše Holasice!

S blížícím se koncem roku 2016 mi
dovolte, abych vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků, co nejvíce
pohody, klidu, radosti a lásky! V novém
roce především pevné zdraví!
Stejně jako v každém roce funkčního
období
zastupitelstva
zvoleného
v posledních komunálních volbách v roce
2014 usilujeme o dodržování vyrovnaného rozpočtu, resp. vytvoření přebytku
neboli úsporu do let budoucích. Stejně
tak tomu bude i v tomto roce, kdy se
podaří uspořit cca milionpětset korun
(schválený vyrovnaný rozpočet roku
2016 činil 12,713 mil. Kč, v průběhu
roku 2016 došlo k navýšení 13,711 mil.
Kč). I přes to se podařilo v naší obci
zrealizovat nemálo nového.
Co se událo v roce 2016 v obci
Holasice
Záležitosti týkající se k. ú. Holasice
• aktualizace strategického rozvojového
dokumentu obce Holasice
• dokončení prodloužení hlavního řadu
plynu na ul. Palackého, staré garáže
• kompletní realizace nového multifunkčního hřiště za sokolovnou
• nové oplocení a zpevnění zídky –
svahu kolem hřiště za sokolovnou
• rekonstrukce stávajících zídek za
sokolovnou
• pořízení plastových oken do prostory
obecní knihovny
• kompletní rekonstrukce obecní knihovny – nové osvětlení prostory, výmalba
prostory, nové regály na knihy, sedací
nábytek
• pořízení licence pro provozování
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Úvodní slovo starostky obce
výpůjčního protokolu pro obecní
knihovnu
• dokončeno závěrečné vyhodnocení
akce – zateplení obecních budov –
sokolovna, škola, sběrný dvůr
• zpracovány monitorovací zprávy související s poskytnutím dotace na kompostéry a protipovodňová opatření obce
• zpracování Průkazu energetické
náročnosti budov – obecní úřad, škola,
školka, sokolovna
• oprava a restaurování památek –
Fričův kříž, socha sv. J. Nepomuckého,
sousoší lvů
• zahájena oprava a restaurátorské
práce na sochách sv. Cyrila a Metoděje
z kaple sv. Václava
• oprava místních cest asfaltovým recyklátem ul. Palackého, Čsl. armády
• oprava největších výtluků na místních
komunikacích ul. J. Fučíka, Na
Zahrádkách, vjezd u TVG
• úprava a otevření prostory pro veřejnost na bývalé „13“ (prostora pro výstavbu nové MŠ)
• pořízení nového sedacího mobiliáře –
betonové lavičky a betonové zábrany pro
vjezd motorových vozidel pro prostoru na
bývalé „13“
• pořízení nových laviček na multifunkční hřiště za sokolovnou (leč po týdenní
instalaci lavičky byly ukradeny z uzamčeného areálu za sokolovnou)
• zpracování statických posudků pro
jídelnu v budově ZŠ, oplocení sokolovny,
lávka přes Mlýnský náhon
• zahájení zpracování projektové dokumentace pro nástavbu budovy ZŠ
• pořízení nového benzínového vysavače listí, příkopová sekačka – mulčovač
za malotraktor, válcový sypač za malo2

Úvodní slovo starostky obce

traktor
• pořízení mechanického zametacího
stroje HAAG
• pořízení dopravního zrcadla na cestičku kolem dráhy
• plošná deratizace volných ploch dle
potřeby a kompletní deratizace celé
kanalizace
• pravidelná údržba veřejného osvětlení
• pravidelná údržba veřejné zeleně na
obecních i neobecních pozemcích
(cesta z Holasic do Rajhradu, cestička
ke klášteru)
• pravidelný vývoz velkoobjemových
kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
• pořízení nových nádob (1100 l) na
separovaný odpad a umístění na sběrný
dvůr, výměna za nevyhovující nádoby na
ul. J. Fučíka, u nových garáží
• pořízení nových nádob na sběr textilu – umístění na sběrný dvůr a k novým
garážím
• zorganizování druhého setkání holasických seniorů
• každoroční kontrola hospodaření
obce pracovníky jihomoravského krajského úřadu – dílčí audit a závěrečný
audit, výsledek: bez závad

• pořízení nových nerezových řetězů
a lan pro manipulaci na přečerpávacích
stanicích
• pořízení kamerového monitoringu
ležaté kanalizace na ul. Palackého od
železničního mostu směrem k ČOV
• pořízení pasportu obecní kanalizace
• kompletní výměna litinového poklopu
s rámem kanalizační šachty před RD 309

Budova ČOV, kanalizace
• pravidelný odvoz a likvidace kalů
a shrabků z česlí
• pravidelné opravy ucpaných čerpadel
na přečerpávacích stanicích i na ČOV
• pravidelné zajišťování rozborů vody
• kompletní čištění přečerpávacích stanic a kanalizace na celém k.ú.
• pořízení a instalace nových lamel na
dehydrátor kalu
• servis a oprava česlí

Budova sokolovny
• rekonstrukce podlahy – parkety v přísálí a na sále vč. lajnování
• výměna elektrického ohřívače vody
• servis plynových kotlů
• pravidelná údržba a úklid budovy

Žádosti o dotace – rok 2016
• dotace v rámci OPŽP – nákup popelnic na systém třídění odpadu v domácnostech (v případě kladného vyřízení,
realizace podzim 2017)
• žádost o dotaci na projekt “Obnova
veřejného osvětlení v obci Holasice” do
státního program EFEKT 2016 – žádost
nebyla kladně vyřízena
• žádost o dotaci na výstavbu nové MŠ
do strukturálních fondů EU – IROP –
zatím není znám výsledek
• žádost o dotaci v rámci program
Dotace pro jednotky SDH obcí, kterou
vyhlásilo Ministerstvo vnitra na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku
SDH (poskytnuta dotace ve výši
450.000 Kč)
• žádost o dotaci v rámci programu JMK
na pořízení dopravního automobilu pro
jednotku SDH (poskytnuta dotace ve výši
300.000 Kč)
• dotace z JMK – Modernizace interiéru
obecní knihovny v Holasicích (poskytnuta
dotace ve výši 45.000 Kč)
• žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu OP VVV Podpora vzdělávání
formou zjednodušeného projektu v ZŠ
a MŠ Holasice – zatím není znám výsledek
• dotace z JMK – „Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce na rok
2016“ (poskytnuta dotace ve výši 5.000
Kč).

Budova ZŠ a MŠ
• malování interiéru budovy ZŠ
• pořízení nové tlakové nádoby na užitkovou vodu pro budovu ZŠ
• instalace nového umyvadla, nového
zářivkového osvětlení v prostoře bývalé
tělocvičny v budově ZŠ
• pořízení nových školních lavic a židlí,
nové tabule pro učebnu v prostoře bývalé tělocvičny
• rozšíření wi-fi v přízemí budovy ZŠ
• pořízení nového el. ohřívače vody pro
budovu MŠ
Budova hasičské zbrojnice
• pravidelná dotace na celoroční provoz
budovy a zařízení
• podání žádosti o nový dopravní automobil pro jednotku SDH

Jakékoliv bližší informace lze získat na
veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, na webových stránkách obce
anebo na obecním úřadu.

Dětská hřiště Za školou a Na Žlíbku
• pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště
• pravidelná revize herních prvků

Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
v Zastupitelstvo obce na svém 20.
zasedání konaném dne 6. 9. 2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 20.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
pana R. Holackého a pana
Z. Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• vyjádření na stavbu 1030030961
Holasice, Chovanec: NN příp. kab.
svod takto: se způsobem připojení
nového odběrného místa na pozemku
p.č. 421/3 k.ú. Holasice ul.
Palackého. Obec Holasice souhlasí,
připojení bude provedeno samostatně
jištěným odvodem zemním kabelem
NAYY 4 x 25 mm2 ze stávajícího nadzemního vedení NN z podpěrného
bodu č. 80 do nové přípojkové skříně
v plastovém pilíři SP 100/PK umístěné
na pozemku odběratele na trvale
přístupném místě.
• smlouvu č. 1030030961/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E.ON Distribuce, a.s.
a Obcí Holasicemi, která spočívá
v uzavření výše uvedené smlouvy za
účelem umístění distribuční soustavy –
zemní kabelová přípojka NN na zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo
zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na zatížené
nemovitosti. Průběh a rozsah věcného
břemene bude vymezen v geometrickém plánu, který bude součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Vyhotovení geometrického plánu se zavazuje na své

náklady zajistit žadatel. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč.
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na
realizace projektu „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH“ ve
výši 300.000 Kč a nařizuje využití
dotace dle předepsaných výdajů použití dle smlouvy
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2017 příspěvek na financování systému IDS JMK na rok 2017 ve výši
56.050 Kč
• částku 11.856 Kč vč. DPH za
demontáž starého el. ohřívače vody
a dodání a montáž nového el. ohřívače
vody v MŠ Holasice, J. Fučíka 149
• částku 11.939 Kč vč. DPH za opravu sdělovací sítě (nástěnný rozvaděč,
kabeláž, lišty, vnitřní WIFI + montážní
práce v přízemí budovy ZŠ Holasice,
Palackého 24
• schvaluje čerpání částky ve výši
23.795 Kč z investičního fondu p.o.
ZŠ Holasice za účelem úhrady nového
el. ohřívače vody v budově MŠ
Holasice ul. J. Fučíka 149 a rozšíření
WIFI v přízemí budovy ZŠ Holasice, ul.
Palackého 24
• výši školného pro MŠ Holasice na
školní rok 2016/2017 ve výši 400 Kč
za měsíc/dítě
• provozní řád víceúčelového sportovního hřiště Holasice v podobě předložené zastupitelstvu obce
• kupní smlouvu č. 9416001533/
4000203436 uzavřenou na základě
smlouvy o podmínkách uzavření
budoucí smlouvy č. 941500217/
162322 ze dne 3.11.2015 o úplatném
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Zasedání zastupitelstva obce
převodu plynárenského zařízení vč.
všech součástí a příslušenství v podobě
předložené zastupitelstvu obce
Holasice
• navrženou minimální síť sociálních
služeb v ORP Židlochovice a garantuje spoluúčast na financování sociálních služeb za občany obce Holasice
dle navržené procentní spoluúčasti –
odborné sociální poradenství 5 %,
služby sociální prevence 20 %, služby
sociální péče 8 % a pečovatelská služba 20 % dle aktuálního návrhu
„Pravidel řízení o přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok
2017 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb“
neschválilo:
• udělit výjimku k provozování VLT
v obci Holasice
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 451/2 v k.ú.
Holasice o výměře 78 m2
zrušilo:
• výběrové řízení pro veřejnou zakázku „Pořízení dopravního automobilu
pro JSDH“
uložilo:
• starostce obce vyhlásit nové výběrové řízení pro veřejnou zakázku
„Pořízení dopravního automobilu pro
JSDH“.

schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora základních
činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům
města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro
rok 2016“ v podobě předložené
zastupitelstvu dne 19.10.2016
• uvolnit z rozpočtu obce pro rok
2016 částku ve výši 5.209 Kč jako
úhradu za Charitní pečovatelskou službu za své občany obce v roce 2016
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. 774/2016 v podobě
předložené
zastupitelstvu
dne
19.10.2016
• návrh smlouvy o zapůjčení prostor
obecní sokolovny paní Romaně
Ryšánkové v podobě předložené
zastupitelstvu obce dne 19.10.2016
• návrh smlouvy o pronájmu prostor
obecní sokolovny paní Lence
Horákové v podobě předložené zastupitelstvu obce dne 19.10.2016
• dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce Holasice –
Základní škola a Mateřská škola
Holasice, ul. Palackého 24., č.j.
206/2009 ze dne 20.10.2009
• podání žádosti o realizaci projektu
OP VVV Podpora vzdělávání formou
zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ
Holasice, reg. č. projektu CZ.02.3.68
/0.0/0.0/16_022/0001640. Ukládá
ředitelce ZŠ a MŠ Holasice informovat
zřizovatele o schválení projektu a výši
prostředků celkem i v jednotlivých letech

v Zastupitelstvo obce na svém 21.
zasedání konaném dne 19. 10.
2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 21.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Tomanovou a pana Rudolfa
Holackého
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Zasedání zastupitelstva obce
• znění směrnice VZMR/2016 pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v podobě, jak byla předložena
dne 19.10.2016
• provedení doporučeného rozsahu
prací – oprava sochy Metoděje v ceně
29.200 Kč
• provedení doporučeného rozsahu
prací – oprava sochy Cyrila v ceně
29.200 Kč
• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („DA pro JSDH Holasice“)
v
podobě
předložené
dne
19.10.2016 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky Progres Servis Sibřina spol. s r.o. pro
veřejnou zakázku „DA pro JSDH
Holasice“ a pověřuje starostku k uzavření kupní smlouvy, nejdříve však po
uplynutí lhůty pro odvolání
• poskytnout sponzorský dar ve výši
10.000 Kč pro dívčí reprezentační

posádku klubu vodáků z Rajhradu pro
účast na Mistrovství světa v termínu
30.10.- 6.11.2016 a darovací smlouvu č. 0935/2016
souhlasilo:
• předběžně se záměrem – zbudování parkovacího stání před RD č.p.
158. Tento souhlas nelze brát jako
kladné vyjádření vlastníka sousedního
nebo dotčeného pozemku v rámci
projednávání územním souhlasem SÚ
v Rajhradě
• souhlasí s předběžným záměrem –
změny v užívání rodinného domu čp.
131, p.č. 517 k.ú. Holasice na cukrárnu. Tento souhlas nelze brát jako
kladné vyjádření obce Holasice jako
účastníka řízení během povolovacího
procesu na stavebním úřadu
v Rajhradě. Obec Holasice jako účastník řízení své vyjádření specifikuje na
základě předložené kompletní projektové dokumentace.

Zastupitelstvo obce Holasice
vám přeje
příjemné prožití
vánočních svátků
a šťastný Nový rok 2017
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Tříkrálová sbírka v roce 2017
zajišťujeme ubytování pro rodinné
příslušníky našich klientů.
Děkujeme, že s námi pomáháte
tam, kde je potřeba. Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků, má
velkou zásluhu při pomoci potřebným.

V období od 1. do 15. ledna 2017
do vašich domovů už tradičně zavítají
koledníci Tříkrálové sbírky přinést
šťastnou zvěst a požehnání vašim příbytkům. Do kasiček, kterými je vybavena každá skupinka koledníků, můžete
i vy přispět libovolnou sumou, která
pak poputuje na pomoc přímo těm,
kteří ji potřebují.
Pomocnou ruku poskytuje Oblastní
charita v Rajhradě, která zahrnuje celkem 117 obcí modřického a rosického
děkanátu. Díky vašim každoročním
příspěvkům se nám daří udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet.
V Domě léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně
nemocným a také jejich rodinným příslušníkům. Kvalitní péči se dostane
i těm, kteří chtějí dožít své poslední
dny doma díky Mobilnímu hospici sv.
Jana. Do domácností jezdí i terénní
pečovatelské a ošetřovatelské služby, které poskytují zdravotní ošetření
a uspokojují základní životní potřeby.
Nízkoprahové centrum pro děti
a mládež VATA poskytuje v Židlochovicích a okolí zázemí mladým, kteří jsou
ve svém okolí ovlivňováni negativními
jevy. Klienti Chráněného bydlení sv.
Luisy pro lidi s demencí si pochvalují
novou, na základě jejich potřeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena
právě z loňského výtěžku Tříkrálové
sbírky.
Při naší činnosti spolupracujeme
s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací centrum a sociálně-rehabilitační
službu Kavárna Slunečnice v budově
hospice, půjčujeme kompenzační
pomůcky a přímo v budově hospice

Mária Durkáčová
koordinátorka Tříkrálové sbírky
za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319, email:
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz

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

Novými občánky Holasic jsou
Vojtěch Herzán
Dominik Ženatý

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Miluší Rolkovou
Čest jejímu životu!
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Informace Obecního úřadu
Statistika v obci
Počet obyvatel obce Holasice ke dni
10. 11. 2016 je 1 099 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Provoz sběrného dvora v zimních
měsících
Od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017 je
provoz sběrného dvora upravený.
Otevřeno ve sběrném dvoře
Počet obyvatel obce Holasice
bude pouze vždy první sobotu
v
měsíci od 9:00 do 11:00
do 15 let nad 15 let celkem
hodin. V případě potřeby uložení
chlapců / mužů
115
452
567
velkoobjemového odpadu volejte na obecní úřad a dohodněte
dívek / žen
102
430
532
si možnost otevření sběrného
celkem
217
882
1 099
dvora.

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 10. 11. 2016

Svoz popelnic v roce 2017
Jak jsem informovala v minulém zpravodaji, velmi mě potěšil velký zájem vás
občanů o možnost třídění odpadu
přímo ve vašich domácnostech.
Zažádali jsme o dotaci na poskytnutí
plastových nádob. Díky obrovské
administrativě spojené s poskytnutím
dotace, bude tento systém třídění
v naší obci zaveden až v létě či na podzim roku 2017. Tedy od ledna 2017
budeme vyvážet popelnice – komunál
v intervalu 14 dnů a bude to vždy
v SUDÝ pátek, první svoz tedy bude až
13. 1. 2017.

rok 2015 rok 2016

narození

14

9

z toho dívky

6

3

z toho chlapci

8

6

8

4

z toho ženy

4

3

z toho muži

4

1

přistěhovaní

35

31

odstěhovaní

16

23

úmrtí

K 30. 11. 2016 byl ukončen svoz biopopelnic. Svoz těchto popelnic bude
znovu obnoven v dubnu 2017, a to
vždy v SUDÝ čtvrtek, první svoz tedy
bude až 6. 4. 2017.

Provoz obecního úřadu Holasice
v prosinci 2016
pátek 23. 12. 2016 ZAVŘENO
úterý 27. 12. 2016 8:00 – 15:00
středa 28. 12. 2016 8:00 – 15:00
čtvrtek 29. 12. 2016 8:00 – 15:00
pátek 30. 12. 2016 8:00 – 12:00

V měsíci listopadu byly na sběrném
dvoře a u kontejnerů u nových garáží
instalovány nové kontejnery na sběr
textilu. Do těchto kontejnerů můžete
ukládat nepotřebné, ale čisté a v dobrém

Od 2. 1. 2017 provozní doba beze
změny.
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Informace OÚ

Václavské hody 2016

stavu ošacení, obuv, ložní prádlo, záclony, atd.

nejen starost o dobrou zábavu a zdárný průběh hodů, zajištění krojů pro
všechny účastníky nedělního průvodu,
zajištění, nazdobení a postavení máje,
připravují výzdobu a úklid celé sokolovny a nejbližšího okolí. Stalo se pěkným
pravidlem, že účast všech stárků a stárek u kaple sv. Václava je po prakticky
probdělé noci ze soboty na neděli
jakýmsi standardem. Po skončení
hodového víkendu uklízí celou sokolovnu a nejbližšího okolí, vrací vše vypůjčené – kroje, sedací nábytek, atd.
To, že hody jsou rok od roku lepší
dosvědčuje i skutečnost, že každým
rokem je vyšší návštěvnost předhodové zábavy, každým rokem jde v nedělním průvodu stále více malých krojovaných dětí. Rok od roku máme vyšší
máju, kapely, které během víkendu
v Holasicích hrají se těší na další ročník
hodů… No a půlnoční překvapení je rok
od roku profesionálnější, zábavnější
a neopakovatelným zpestřením hodů…
Nemůžu zapomenout poděkovat
paní Janě Dufkové a určitě celé její
rodině a všem dobrovolníkům, kteří
ochotně pomáhají s organizací hodů.
Vím, že těch dobrovolníků je také celý
zástup, nebudu je jmenovat, protože
bych nerada na někoho zapomněla!
Když jsem se v sobotu během
předhodové zábavy dívala po sále na
přítomné hosty, bylo vidět, že se všichni skvěle baví, jsou spokojení, všichni
se usmívají… Věřím, že i v budoucích
letech budeme mít stále důvod
k radosti a úsměvům.
Děkuji, s úctou
Lenka Ungrová

Stolní kalendář s fotografiemi
Holasic
Pro rok 2017 pro vás připravilo zastupitelstvo obce stolní kalendář s fotografiemi z Holasic a také s informacemi
z obecního úřadu. Ty rodiny, které
kalendář neobdrží spolu s distribucí
zpravodaje, si mohou tento vyzvednout
v provozních hodinách na obecním
úřadu.

Václavské hody 2016
Ráda bych touto cestou ještě jednou z celého srdce a opravdu upřímně
poděkovala všem letošním stárkům
a stárkám za skvělé hody!
Každým rokem píši a děkuji za
pořádání a konání hodů souvisejících
s patronem naší obce sv. Václavem.
V letošním roce jsem byla velmi mile
překvapena opravdu důstojným průběhem celého hodového týdne a samozřejmě hodového víkendu. Dovolte mi,
abych poděkovala panu Ondřeji
Bachovi z Rozhraní – hlavní stárek
a slečně Vendy Sedláčkové z Rajhradu
– hlavní stárka, pod jejichž vedením se
celé veselí odehrávalo.
Jsem hrdá, že mladí lidé chtějí udržovat tradice naší obce, že se hlásí
k odkazu svých předků, že obléct si
kroj považují za něco výjimečného
a důstojného. Zcela automaticky
k povinnostem stárků přebírají na sebe
9

Kulturní a sportovní akce v Holasicích a okolí
Mikulášská besídka s nadílkou,
které bude předcházet vánoční
pohádka, hraje Netratrdlo
kde: obecní sokolovna Holasice
kdy: 5. 12. 2016, 17:00

a návštěvou adventních trhů
kdy: 18. 12. 2016, odjezd 9:00
od samoobsluhy v Holasicích,
cena: senioři nad 60 let 320 Kč/os.,
ostatní 450 Kč / osoba

Adventní hudební vystoupení
zpěvačky Lenky Cafourkové
kde: Akátový dům, Rajhrad,
Městečko 52
kdy: 7. 12. 2016, 16:00

Vánoční jarmark v ZŠ Holasice
kde: ZŠ Holasice, ul. Palackého 24
(jídelna)
kdy: 21. 12. 2016, 16:00 – 18:00
Vánoční vystoupení Trio od sv.
Jakuba pod vedením Karla Plocka
kde: Akátový dům, Rajhrad,
Městečko 52
kdy: 21. 12. 2016, 16:00

Vánoční tvoření HaLeLiSta
kde: Obecní úřad Holasice
kdy: 10. 12. 2016, 13:00 – 17:00
Moraváci podruhé
kde: Akátový dům, Rajhrad,
Městečko 52
kdy: 14. 12. 2016, 16:00

OBEC HOLASICE
zve všechny malé i velké,
široké i tenké
na

MIKULÁŠSKÝ PROGRAM S NADÍLKOU
dne 5. 12. 2016 v 17 hodin
obecní sokolovna Holasice
O zábavu se postará DIVADLO NETRATRDLO

Živý betlém
kde: nádvoří Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 25. 12. 2016, 15:30

Vánoční tvoření
kde: sokolovna Holasice
kdy: 12. 12. 2016, 16:00 – 17:30
16. 12. 2016, 16:00 – 17:30

Vánoční koncert
kde: kostel sv. Petra a Pavla, Rajhrad
kdy: 26. 12. 2016

Vánoční dílničky
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: od 10. 12. do 13. 12. 2016
14:00 – 16:00

Vánoční koncert Židlochovického
dětského pěveckého sboru
Skřivánek
kde: Židlochovický kostel
kdy: 27. 12. 2016, 16:00

Výstava Betlémů
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: od 11. 12. do 28. 12. 2016
denně mimo pondělí
(25. a 26. 12. výstava zavřena)
14:00 – 16:00

Vánoční koncert – manželé
Procházkovi – pásmo koled, veršů
a vánočních písní při svíčkách
kde: Akátový dům, Rajhrad,
Městečko 52
kdy: 29. 12. 2016, 15:30
Vánoční zpívání Rajhradský pěvecký
sbor
kde: kostel sester Těšitelek
kdy: 8. 1. 2017, 15:00

Adventní Bratislava
kde: celodenní autobusový zájezd
spojený s prohlídkou města
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Vánoční tvoření
dne 10. 12. 2016
od 13,00 do 17,00 hodin
v prostorách Obecního úřadu Holasice
Přijděte si vytvořit vánoční dekoraci nebo dárek
pro někoho blízkého z papíru, pedigu, hedvábí …
a nebo jen využijte příležitost se v předvánočním
shonu na chvíli zastavit a přijít si za námi posedět,
popovídat si při kávě, čaji … a načerpat inspiraci pro
své domácí tvoření.
Těšíme se na vás
Občanské sdružení HaLeLiSta
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Základní škola Holasice
Co nového v základní škole?
• Je to necelé tři měsíce co nastoupili
prvňáčci do školy a už zvládají číst
první slova, orientují se v číselné řadě
do sedmi a už všichni píší perem.

děti rozdělily podle věku a každá skupina měla věkově přizpůsobený interaktivní program. Pak si každý mohl vše
vyzkoušet, např. jak vzniká tornádo,
poslechnout si tep vlastního srdce...
Na závěr jsme zhlédli představení plné
zábavných pokusů.
• V říjnu jsme se opět setkali společně
při dotváření dýní. Protože nám nepřálo počasí, dýně jsme si vytvořili ve školní jídelně. Dýňová strašidýlka zdobila
několik dní naši plochu před školou.
Nechyběly dobroty, které donesli rodiče a dýňová polévka.

• Velmi pěknou událostí byly první říjnovou neděli Holasické hody, kde
opět tančily děti pod vedením paní učitelky Hanzlíkové, které patří poděkování. Opět jim to moc slušelo.

Základní škola Holasice
Školní družina:
Ve školní družině je v letošním školním roce 25 dětí, převažují chlapci.
Děti jsou velmi šikovné a zvídavé. Rády
sportují, vyrábí, hrají si a objevují nové
věci.
Vzhledem k tomu, že paní vychovatelka je nová, nejprve jí děti ukázaly
Holasice. Společně potom podnikli
pěší výlet do Rajhradic za zvířaty.
Dvakrát jsme byli na aleji sbírat kaštany
a na novém dětském hřišti u rybníka.
Velmi rádi a často chodíme na nové
víceúčelové hřiště v Holasicích a na
hřiště „na cihelnu“, kde si hrajeme
a sportujeme (např. nácvik chůze na
chůdách).
Ještě bychom chtěli navštívit
Památník písemnictví – výstavu a vyrábět vánoční dekorace a maličkosti pro
radost.

Vystoupení dětí a žáků u stromečku
27. 11. 2016, 17:00
Vánoční jarmark ve školní jídelně
21. 12. 2016, 16:00 – 18:00
Vánoční prázdniny
od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
(nástup 3. 1. 2017)

Pozvánka:
Den otevřených dveří
22. 11. 2016, 8:00 – 10:00

Veškeré informace a fotogalerii sledujte na
www.zsholasice.cz.
Všem přeji krásné adventní
období, vánoční prázdniny
plné sněhu a pevné zdraví
po celý rok 2017.

• Od 3. 10. 2016 se otevřely tyto
kroužky: Vědecké pokusy, Hudební
kroužek a Keramický kroužek.
• Začátkem října jsme společně
s dětmi z MŠ navštívili zábavné vědecké centrum VIDA v Brně. Nejdříve se

• 10. 11. se sešly už popáté holasické světlušky, které prošly obcí až k fotbalovému hřišti, kde se konal ohňostroj.
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Mgr. Pavlína Zámečníková
Martina Duchoňová
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Hezký předvánoční den,
rok s koncovkou 16 je již téměř celý za
námi a blíží se ten s koncovkou 17.
Jsme v období dohánění toho, co
jsme chtěli a měli v roce letošním stihnout a zároveň je to období bilancování a dávání si předsevzetí na rok další.
I náš sbor má vyhodnocení roku
2016 před sebou. Výroční členskou
schůzi, která zhodnotí uplynulý rok,
uspořádáme nově na hasičské zbrojnici a to 14. ledna 2017 od 17 hod.
Tímto všechny členy našeho sboru
srdečně zveme!
Sbor však nezahálí ani v tomto
krásném období a již připravuje taktéž
tradiční hasičský ples. Ten se uskuteční dne 10. února 2017 od 20
hod. v sokolovně. I pro tento ples připravujeme pro jeho návštěvníky překvapení, ale i některé vynucené inovace, o kterých budete včas informováni. Již tradičně však zcela určitě bude
bohatá tombola, občerstvení i zábava
:-)). Věříme, že laťka tohoto plesu se
nám opět pozvedne a ti, kteří na náš
ples zamíří budou odcházet spokojení.

14.10. Před jednou hodinou ráno byly
jednotky z 1st. PP vyslány k požáru
kamionu do průmyslové zóny
v Modřicích. Již v době jejich příjezdu
bylo zřejmé, že se požár rozšířil i na
budovu skladu firmy DHL, u které
kamion stál. Naše jednotka byla
v 1:01 hod. povolána jako posilová
jednotka v 2st. PP. Požár se podařilo
krátce po našem příjezdu lokalizovat
a cca po hodině zlikvidovat. Požárem
byl kompletně zničený kamion
i s nákladem balíků, v místě požáru
i izolace nákladové rampy a střešní
konstrukce. Škoda byla odhadnuta na
cca 15 mil. Kč.

I zásahová jednotka našeho sboru
má o práci postaráno. Po celkem klidném období jsme vyjížděli k požárům
na katastrech okolních obcí.

Mimo uvedené události byla jednotka v rámci odborné přípravy 12. listopadu na stáži na stanici HZS Židlochovice. Během této stáže nedošlo
k žádné mimořádné události s potřebou zásahu složek IZS v tomto katastru.

27.10. K rozsáhlému požáru stodoly
s ustájeným dobytkem došlo
v Kupařovicích krátce před polednem.
Na místo bylo vysláno větší množství
jednotek z našeho obvodu. Ta naše
byla povolána k držení pohotovosti na
vlastní zbrojnici pro případný výjezd
místo jednotky HZS Židlochovice. Po
dobu pohotovosti nebyla jednotka
vyslána k žádné jiné události.

29. 8. Krátce po 20. h jsme vyjížděli
k požáru unimo-buňky na sjezdu na
D52 v katastru Popovic. Při našem příjezdu zde již zasahovala jednotka ze
Židlochovic. Ubytovaní dva nájemníci
již byli naštěstí mimo objekt, který byl
celý zachvácen požárem. My jsme
v dýchací technice pomáhali buňku
uhasit a následně rozebrat a dohasit
skrytá ohniska v plášti budovy a jeho
vybavení. Do Holasic jsme se vrátili
cca po hodině a půl.

Více informací o zásazích a fotky
najdete v elektronické podobě na
webu hasici@holasice.cz a na
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/
Za hasiče
Luboš Bachorec
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Babí léto seniorů v Rajhradě
Začátek podzimu v domově pro
seniory se nesl ve velmi aktivním
duchu a díky teplotně nadprůměrnému
září trávili všichni spoustu času venku,
ať už při koncertech v zahradě
Akátového domu či jen tak povídáním
s přáteli pod akátem.
Podzim jsme zahájili rodinným
dnem, kdy své rodiče a prarodiče navštívily jejich rodiny a všichni dohromady strávili příjemné odpoledne. U společného grilování, povídání a her pro
děti i dospělé čas velmi rychle utekl.
Slibujeme, že tento rodinný den rozhodně nebyl poslední, a těšíme se na
další milá setkání.

Výlet za krásami podzimu – Židlochovice. Z našeho výletu za nádhernou dýňovou výzdobou do zahradnického centra v Židlochovicích se již
stala tradice. A tak i letos jsme si tento
výlet nenechali ujít a strávili příjemné
odpoledne obklopeni nádhernou podzimní přírodou.
Chladnější říjnové počasí znamenalo, že ne vždy se odpoledne dala trávit
venku, a tak jsme úspěšně zahájili podzimní soutěžní sezónu. Konalo se první
kolo křížovkářské soutěže, kterého se
účastnili nejen „domácí“, ale i senioři
z Rajhradu a okolí. Vítezství tentokrát
vybojoval pro Akátový dům pan Šmihla.
Pravidelně také soutěžíme v bingu
a také různých vědomostních soutěžích.
Areál Akátového domu je otevřen
i široké veřejnosti. Veškerá hudební
představení, přednášky i soutěže,
které pořádáme, jsou volně přístupná.

Hudebních vystoupení bylo opravdu hodně a všechna byla úspěšná,
naši senioři si vždy rádi zazpívali společně s muzikanty. Již podruhé k nám
přijela rodinná cimbálová muzika Pavla
Kordíka z Kroměříže. Pro nejmladšího
člena
skupiny,
jedenáctiletého
Františka, to byla koncertní premiéra
a nutno říci, že velmi vydařená.
Začátkem října jsme opět fotili
výroční kalendář Akátového domu pro
rok 2017. Tentokrát je kalendář na
téma „Cesta životem“. Hlavní část jsme
fotili na kolotočích v Brně-Lesné.
Senioři si focení užili a zažili u něj
i spoustu legrace.

DS Akátový dům Rajhrad
Městečko 52
664 61 Rajhrad
tel.: 776 479 455
www.senbydleni.cz
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STS Karolína
Představujeme vám Sportovní
a taneční studio Karolína Rajhrad,
které bylo založeno v září 2015 při
nově vybudovaném fitness centru
v Rajhradě. Hodiny tanečního studia
jsou zaměřeny na děti ve věku od 4
do 12 let, v oboru přípravky a roztleskávačky.
V únoru 2016 se ředitelce studia
paní Zdeně Drábové a hlavní trenérce slečně Kristýně Procházkové,
podařilo postavit dvě soutěžní formace a jednu sólo tanečnici. Všechny
se úspěšně protančily oblastním
a moravským soutěžním kolem
a vybojovaly si účast na mistrovství
České republiky v Hradci Králové.

Mistrovství Evropy v Púchově

V
novém
školním
roce
2016/2017 naše taneční studio otevírá hodiny nejen roztleskávaček, ale
nově také baletu a sportovní gymnastiky, do kterých je již přihlášeno na
140 dětí, mezi nimi i 40 našich, holasických.
Současně také chceme oslovit
nejen maminky malých tanečníků,
ale každého dospělého nadšence
a vybudovat taneční skupinu dospělých pod názvem MAMATÝM.
Jana Vaculová

Holasické violky
Podzimní a zimní burza
Ve dnech 22. – 23. října
se holasická sokolovna již po
jedenácté proměnila v prodejní a nákupní bazárek dětského oblečení pro přicházející podzimní a zimní sezónu.
Stoly opět byly zcela zaplněné bundami, mikinami,
oteplováky,
hračkami.
V nabídce nechyběly ani lyže,
snowboardy či brusle…
Spokojení zákazníci nejen
výhodně nakoupili či prodali, ale také
nás obdarovali úsměvem.
Další burza se uskuteční v příštím
roce na začátku jarní sezóny.
Jana Vaculová, Jitka Kreidlová

Beachvolejbalový turnaj
Již čtvrtým rokem si fanoušci
a příznivci volejbalu zahráli skvělý turnaj o putovní pohár.
Letos jsme turnajem
ukončili sezónu 18.
září.
Závěrečný turnaj byl
odehrán za příjemného letního počasí na
beachvolejbalovém
kurtu za rajhradskou
sokolovnou.
Týmy, rozlosované na
začátku
turnaje,
sehrály dramatické
zápasy, kde vítězem
byl každý, kdo nelenil
a zúčastnil se.

Po úspěšném oblastním kole v Těšanech,
kde tým STS Karolína získal
2 stříbrné a 1 bronzovou medaili

Z Hradce si tým mladších holek
vybojoval postup na mistrovství
Evropy v Púchově, ze kterého se
šestým místem kvalifikoval na
Mistrovství světa, které se uskutečnilo 22. - 24. 9. v chorvatské Poreči.
Holky se probojovaly do TOP 10
a umístily se na krásném devátém
místě.

Jana Vaculová
Naše sestava na MS v Poreči
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Obecní knihovna Holasice
Vážení čtenáři,
díky úsilí paní starostky a obecního
zastupitelstva proběhla v měsících
srpnu a září v prostorách Obecní knihovny Holasice rozsáhlá rekonstrukce.
Místnosti byly vymalovány, došlo
k výměně oken, světel a regálů a byl
nakoupen nový nábytek, takže prostory Obecní knihovny jsou teď pohodlnější a příjemnější pro všechny. Z této
změny mám velkou radost a doufám,
že ji oceníte i vy.
Nyní už knihovna opět funguje
a nabízí stejný výběr knih, na který jste
byli zvyklí. Během stěhování knih do
nových regálů byly knihy, které si nikdo
nevypůjčil více než patnáct let, vyřazeny, a tak mají stávající knihy více místa
a jsou uspořádány přehledněji. Kromě
beletrie pro dospělé i děti a mládež
a naučné literatury si můžete každý
měsíc vybrat z nových knih. Zároveň
stále spolupracujeme s Městskou knihovnou Kuřim, která zaštiťuje provoz
„Výměnných fondů“, souborů nových
knih, které putují po regionálních knihovnách a obohacují jejich fond.
Srdečně zvu všechny současné
i potencionální nové čtenáře, aby si
přišli prohlédnout zrekonstruované
prostory Obecní knihovny a vybrali si
něco pěkného ke čtení.
Petra Koláčková
knihovnice

Jojo Moyes: Stříbrná zátoka
Julia Quinn: Všechny tvé polibky
Jojo Moyes: Život po tobě
Jojo Moyesová: Než jsem tě poznala
Noah Hawley: Před pádem
Marcela Mlynářová: Kdo nehřeší,
nežije
Mary Lousice Kellyová: Kulka
Luke Gamble: Zvěrolékař a spol.
Andrew Marr: Hlava státu
Barbara Cartland: Král bez srdce
Clara Bensenová: Nalehko
Tom Rob Smith: Farma
M.J. Summersová: Láska na druhý
pokus
Emma McLaughlinová: Jak být
dospělá
Karin Slaughter: Město policajtů
knihy pro mládež
Rainbow Rowell: Nedej se
Victoria Schwabová: Temnější tvář
magie
Jeff Kinney: Deník malého poseroutky 10
David Walliams: Ďábelská zubařka
Jenny Hannová: P.S. Stále tě miluji
Meg Cabotová: Podsvětí 3 : Láska
přemůže i smrt
Georgia Pritchettová: Fredy. Největší
strašpytel zachraňuje svět
J.K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě
Karel Havlíček Borovský: Král Lávra
Oscar Wilde: Obraz Doriana Graye
Kiera Cassová: Šťastně až navěky
Kiera Cassová: Dcera
Erika
Johansenová:
Královna
Tearlingu 1
Shane Gegarty: Temnoústí – Děste
se! Příšery přicházejí
David Baddiel: Zkušebna rodičů
Sarah J. Maasová: Dědička ohně

Výběr nových knih Obecní knihovny
Holasice
knihy pro dospělé
John Grisham: Osamělý střelec
Jojo Moyes: Dívka, kterou jsi tu zanechal
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Zprávy z klubu seniorů
Zdravím čtenáře holasického
zpravodaje a přeji krásný předvánoční čas všem seniorům i neseniorům
v naší obci.
Od září se opět scházíme každé
úterý mezi 10. a 12.
hodinou v naší klubovně
v přízemí OÚ. Budeme
určitě rádi, když se mezi
námi objeví další nové
tváře.
Většinu času strávíme
povídáním, je možnost si
zde zapůjčit knížku, časopis, promítáme si fotografie a navzájem se inspirujeme. V předvánočním
čase je v plánu drobné
tvoření, takže všichni jste
zváni!

V minulém zpravodaji jsem vám
psala, že i letos opět proběhla soutěž o nejkrásnější předzahrádku
v naší obci. Poctivě jsme obešli
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Zprávy z klubu seniorů
celou obec a vybrali jsme nejhezčí
předzahrádky, které jsme nafotili. Ze
soutěže jsme vyloučili loňské výherce, aby měli šance na výhru i ostatní.
V naší klubovně jsme potom na
základě bodování vybrali
nejužší výběr těch nejlepších, a byl to opravdu
nelehký úkol. Hlasování
probíhalo na etapy, tak,
aby mohl hlasovat opravdu každý člen, takže myslím, že výsledek je opravdu odrazem názoru
všech členů klubu seniorů.
Nerozlišovali
jsme
letos první a druhé místo,
neboť oba výherci měli
shodný počet bodů.

A těmi se nakonec stali manželé
Knoflíčkovi z č.p. 80 a manželé
Procházkovi
z
č.p.
387.
Gratulujeme! Jsem obzvlášť ráda, že
jedním z výherců se stali i občané

Zprávy z klubu seniorů
Rozhraní, kde je také velké množství
krásných předzahrádek. Drobné
ceny od Obce Holasice předala za
klub seniorů paní Muchová.
Moc děkujeme oběma výhercům
za to, jak se o své předzahrádky starají, a díky tomu je naše obec stále
krásnější. Mohla by to být motivace
pro nás ostatní pro příští rok.

senioři, tak nesenioři, přičemž senioři
jsou cenově zvýhodněni. Informace
o zájezdu najdete na nástěnce před
samoobsluhou. Využijte možnosti, že
vás autobus vyzvedne i vrátí do
Holasic, takže pohodlnější již to být
nemůže :-)
Pojďme se společně podívat, jak
probíhá advent u našich východních
sousedů.
Na závěr bych vám chtěla popřát
co nejklidnější prožití adventu
a vánočních svátků, mnoho krásných
společných chvil s vašimi blízkými,
a pohodový vstup do nového roku
2017.
Jitka Holíková

V prosinci nás čeká ještě adventní zájezd do Bratislavy, a sice
v neděli 18.12. Jelikož ve chvíli, kdy
píšu tento článek, nám zbývají ještě
volná místa, mohou se eventuelní
zájemci ještě přihlásit na OÚ.
Zájezdu se mohou zúčastnit jak
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Základní organizace českého svazu včelařů
V obci Holasice, která spadá pod
ZO českého svazu včelařů Rajhrad,
je aktuálně 5 včelařů.
Celá ZO děkuje tímto vaší obci za
finanční podporu, která byla využita
například na vzdělávací zájezdy do
Včelařského vzdělávacího centra
Nasavrky s přednáškou o chovu
matek a na výstavu Země živitelka.
Přesto, že je informovanost o medu
mezi lidmi poměrně dobrá, dovolila
bych si některé základy, teď před
nastávající zimou, zopakovat.
V první řadě jsou to blahodárné
účinky na zdraví. Tradičně je med
používán při nemocech z nachlazení,
při vyčerpání, na potíže s usínáním
(s vlažným mlékem), na bolesti žaludku, problémy se žlučníkem, dvanácterníkem, při žaludečních vředech
a onemocnění jater aj.
Medy dělíme podle původu na
květové a medovicové. Květové
medy včely vyrábějí z nektarů květin,
barvu mívají podle původu nektaru od

Pastování medu
dřevěným hranolem

nazelenalé přes různě zlatavou až po
žlutohnědou. Medovicové medy,
tmavé až černé včely vyrábějí ze
sladkých šťáv, které produkuje savý
hmyz na rostlinách, zejména na stromech. Nesprávně se medovicový
med označuje jako lesní, avšak
i z lesa může pocházet květový med
z lesních květin.
Krystalizace je přirozenou vlastností medu a průkazem kvality. Jen
některé medy nekrystalizují, akátový,
některé medovicové. Ostatní krystalizují během několika dní až měsíců.
Pokud zkrystalizovaný med někomu
vadí, lze ho ztekutit zahříváním na 45
max. 50°C. Teplota přes 50°C ničí
obsažené enzymy, které spoluzodpovídají za léčivé účinky medu.
K domácímu ztekucování lze použít
vodní lázeň nebo el. troubu s termostatem. Med ale za 3 až 4 týdny začíná zase tuhnout a opakovaným rozehříváním by se zbytečně poškozoval.
Mezi lidmi je proto stále oblíbenější

Tentýž med – tekutý,
zkrystalizovaný, pastovaný
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Základní organizace českého svazu včelařů
med pastovaný.
Pastování je mechanické zpracování, kdy opakovaným mícháním
vznikají z ostrých krystalů krystaly se
zakulacenými hranami, čímž med
získá krémovou konzistenci, kterou
si dlouhodobě uchovává.
A proč raději med přímo od včelaře?
– je zaručeně původem z České
republiky, z domácích plodin
– tuzemské medy jsou tradičně vysoce kvalitní a s rezervou splňují limitní
hodnoty evropských norem pro
potraviny,
– nehrozí riziko alergie na med a pyl
z nějaké cizokrajné plodiny,
– není přehříván (nemusí při lahvová-

ní rychle téci velkokapacitním plnícím
strojem),
– u nás je důsledný veterinární
dohled bezkonkurenčně nejlépe
organizovaných včelařů na světě
– včely se u nás nesmějí léčit antibiotiky a ty se pak nemohou dostat do
medu
– navíc podporujete české zemědělce a přírodu.
Kontakty na ty, u kterých je možnost
zakoupit med ve vaší obci nebo blízkém okolí, najdete na
www.vcelarirajhrad.cz.
Za ZO ČSV Rajhrad
Dagmar Sladká

Med krystalizuje i včelám v plástu
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Článek od Aničky

Inzerce

Předem se omlouvám za to, že
dnešní článek nebude pokračování
mého příběhu, rozhodla jsem se pro
tentokrát napsat o něčem jiném. Snad
to moc nevadí.
Jako první věc, kterou bych zde
dnes s vámi probrala jsou nedávné krajské volby a celkově politika. Myslím si,
že ať už volby dopadly jakkoliv, každý
máme právo na svůj názor. Nejvíce mne
ovšem mrzí to, když někdo, kdo jít volit
může, nejde. Když se někoho kdo
nešel volit, ať už v již zmiňovaných
nedávných krajských volbách či jiných,
zeptám proč volit nešel, obrací se na
mě s argumentem, že stejně je to
všechno zlo, a že si není mezi čím vybírat. Můj názor je takový, že raději vybírat menší zlo, než nic. No, snad jste
mne pochopili a já doufám, že až se
zase nějaké volby uskuteční, bude více
voličů.
Další věcí, o které bych dnes chtěla
napsat je zima. Hodně lidí nemá toto
roční období v lásce, ale já bych vám
chtěla ukázat pár důvodů, proč mám
zimní čas ráda já:
1. Zima je jako stvořená pro dny, kdy se
můžete válet doma s knížkou nebo
u filmů, což je opravdu skvělý odpočinek.
2. V zimě mnoho lidí nechodí ven.
Podle mě se stačí teple obléct a vyrazit
na procházku. V zimě se dělá spousty
hezkých fotek, a také příroda je krásná.
3. Vánoce a Nový rok jsou důvody
k oslavám. No a kdo by neměl rád oslavy? O Vánocích se člověk může sejít
s rodinou, přejídat se cukrovím a obdarovávat své nejmilejší, což je skvělé. Na
Nový rok si můžete dát různá předsevzetí, a pak je dodržovat a dosahovat
svých daných cílů.
4. Zimní sporty neodmyslitelně patří

Hledám k pronájmu
menší zahrádku /pozemek
k pěstování zeleniny
pro vlastní potřebu

tel.: 608 420 339
email: radek@metoda.cz

Přijmeme

do trvalého pracovního poměru

REALIZAČNÍHO
TECHNIKA ZAKÁZEK
s působením po celé ČR.
Požadujeme: min. středoškolské
vzdělání v oboru, praxe výhodou

Informace: 734 705 544

Dřevomonta s.r.o.
výroba a montáž nábytku
Brněnská 454, Židlochovice

k zimě a pojí se s nimi spousty zábavy.
Tak například lyžování. Lyžuji už dlouho
a je to jeden z mých nejoblíbenějších
sportů vůbec. Kdo třeba nemusí lyže,
může zkusit snowboard či sáňkování,
na výběr je toho spousty.
To by bylo k mému dnešnímu článku
vše, snad se vám líbil a začnete na zimě
vidět i pozitiva.
Anička Procházková
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