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Úvodní slovo starostky obce
OBEC HOLASICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ
V SOBOTU 4. 3. 2017
od 15:00 HODIN
V HOLASICKÉ SOKOLOVNĚ
PŘIPRAVENÝ JE BOHATÝ PROGRAM
(SOUTĚŽE, KOUZELNÍK, VEDENÉ TANEČKY,
apod.)
VSTUPNÉ ZDARMA
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ
DĚTSKÉ TETOVÁNÍ (hradí doprovod dětí)

Příjemné předjaří všem čtenářům našeho obecního zpravodaje.
V letošním roce si s námi zima opravdu zahrává a zdá se, při pohledu na
venkovní teploty, že se jen tak snadno paní zima nevzdá.
Nicméně bych na tomto místě opravdu upřímně chtěla poděkovat obecním pracovníkům především panu Homolovi a paní Tomanové, kteří v těch
kalamitních dnech neúnavně odstraňovali sníh v jakémkoli denním i nočním
čase i mimo svou pracovní dobu. Musím přiznat, že takto skvěle odstraněný
sníh v Holasicích dlouho nepamatujeme. Však nejeden z vás občanů vyjadřoval uznání a my jsme s radostí vaše chvály předávali dál. Nechci zapomenou poděkovat i vám všem uznalým občanům, kteří jste nečekali, až bude
před vašimi domy odmeteno obcí, protože „to je ze zákona“, ale pomohli jste
a sníh odstranili vlastními silami. Vězte, že každý metr se počítá, protože na
obecních pracovnících je, aby odstranili cca 4 km jen co se týče místních
komunikací. Všem vám, kdo jste odmetali, opravdu upřímně DĚKUJI!
Jen co zima skutečně skončí i podle kalendáře, rádi bychom se pustili do
několika větších investičních záležitostí v naší obci. Zejména to bude rozšíření kapacity základní školy o kmenovou třídu tak, abychom v Holasicích měli
ucelený I. stupeň vzdělávání (1. - 5. ročník). Nad stávající prostorou jídelny
by měla vzniknout nová učebna, sociální zařízení včetně sprchy, kabinet
a nové úložné prostory. Bude se jednat o investici cca 3 miliony korun.
Zažádali jsme o dotaci na vlastní realizaci, podaří-li se peníze získat, bude
dobře, ale ve schváleném rozpočtu je s touto investicí počítáno.
V jarních měsících (dle písemného příslibu od společnosti E.ON) bude
zahájeno již několik let slibované uložení NN vedení do zemního kabelu
a s tím bude souviset velmi nákladná investice a to do obnovy veřejného
osvětlení. V roce 2017 se tyto práce uskuteční pouze na ulici Čsl. Armády
a spodní části ulice Václavská (pod obecním úřadem). V roce 2018 to budou
ulice Palackého, zbývající část Václavská a Úzká. Ve schváleném rozpočtu
máme pro tuto činnost vyčleněnu částku cca 1,2 miliony korun.
V době jarních prázdnin tj. polovina měsíce března bude provedena výměna vchodových dveří v budově mateřské školy na ul. J. Fučíka a rovněž
budou vyměněna okna v uliční části této budovy.
Dle předběžné dohody s městem Rajhrad bychom chtěli opravit tzv. svatou cestu za Mlýnským náhonem do Rajhradu tak, aby se po této cestě dalo
bezpečně nejen chodit, ale i jezdit na kole, běhat, vozit dětské kočárky. Této
úpravě musí předcházet oprava havarijního stavu lávky přes Mlýnský náhon,
což je také v jednání.
V letošním roce bychom chtěli také vymalovat interiér sokolovny, pořídit
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nový vhodný sedací nábytek – židle a stoly. Zvažujeme možnost výměny dřevěného obložení stěn na sále a v přísálí. V plánu je také dokončení terénních
úprav dvora za sokolovnou – vydláždění, popř. pořízení pergoly pro možnost
posezení venku. Hodláme dokončit osvětlení multifunkčního venkovního
hřiště.
Koncem měsíce dubna bychom měli obdržet restaurované sochy sv.
Cyrila a Metoděje z naší kaple. Rovněž ihned jak počasí dovolí, bude opraven zvon v kapli tak, aby bylo obnoveno pravidelné zvonění, jak jsme
v Holasicích zvyklí.
Po letošní kruté zimě bude nutné provést opravy výtluků na místních komunikacích.
V tomto krátkém výčtu jsem naznačila pouze ty větší plánované investice.
V průběhu roku se zabezpečuje celá řada dalších běžných udržovacích prací
a samozřejmě se objeví také nepředvídané problémy, které se snažíme řešit.
Přejme si, aby těch nepředvídaných problémů bylo v roce 2017 co nejméně.
Děkuji za pozornost, přeji vám pěkné dny v začínajícím jarním období,
hodně zdraví a vitality!
Lenka Ungrová

Výše stočného pro rok 2017 činí 25 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 28,75
Kč/m3.
Dle způsobu zjišťování množství vypouštěných odpadních vod:
• směrnými čísly: 35 m3/rok/osoba bydlící v obci tj. 1.006 Kč
vč. DPH/rok/osoba
• vodoměrem dle odpočtu stavu vodoměru: spotřeba vody x 28,75 Kč
vč. DPH/m3

Informace z obecního úřadu
Poplatky 2017
Poplatek za komunální odpad pro rok 2017 činí 600 Kč/rok/osoba
s trvalým pobytem v obci nebo za osobu, která má v k.ú. Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba, osoby od 75 do 79 let hradí 300 Kč, osoby nad 80 let a osoby
ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny.

Poplatek za psa pro rok 2017 činí 100 Kč za psa. Hradí se za štěně
starší 3 měsíců. Variabilní symbol: číslo popisné domu.
Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 6. 2017 nebo ve
dvou splátkách do 30. 6. 2017 a 30. 9. 2017. Po datu splatnosti má obec
možnost na základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek
dlužné částky.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích
pondělí, středa 7:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek
7:00 – 15:00 hod.
pátek
7:00 – 13:30 hod.
• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. číslo účtu:
10225641/0100
nebo u Sberbank CZ číslo účtu:
4060013792/6800
VS = číslo popisné
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je
možné ho uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést
rodné číslo osoby, za kterou je poplatek placen.
Veřejné osvětlení v Rozhraní

Poplatníkovi, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu
Holasice, bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč/osoba/kalendářní rok.
Podmínkou pro udělení úlevy na poplatku je vyplněný a na obecní úřad podaný registrační formulář, který je obsažen v příloze č. 1 Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2016 Obce Holasice.

I když od ledna t. r. je po podpisu kupní smlouvy na veřejné osvětlení
v lokalitě Rozhraní (koupeno za 1 Kč) toto v majetku obce, požádali jsme na
E.Onu o trvalé připojení nového odběrného místa, je před námi ještě pořádný kus vyřizování před tím, než bude možné skutečně svítit v Rozhraní. To,
že E.On má na vše lhůty jeden měsíc, nemusím zmiňovat.
Obec již uhradila připojovací poplatek, ovšem je třeba ještě zajistit revizi

2

3

Informace z obecního úřadu

Holasičtí hasiči mají nové auto

odběrného el. zařízení a především smluvně zajistit dodavatele elektrické
energie. Při překonávání lhůt a všech administrativních kroků se domnívám,
že svítit se bude nejdříve koncem března, začátkem dubna t. r., pokud se
neobjeví „nějaká skrytá závada“. Vše řeším prozatím papírově, jaká je funkčnost vlastního osvětlení, nikdo neví.

Mám velikou radost, že konečně po všech administrativních krocích, ale
i např. obstání vozidla při zkouškách prováděných technickým ústavem
požární ochrany, mají od začátku února naši hasiči nové zásahové vozidlo
pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky. Byla jsem přítomna při převzetí tohoto vozidla v Brně v autoservisu a musím říci, že auto je opravdu
krásné, voní novotou a věřím, že bude skutečným pomocníkem celému
hasičskému sboru.
Auto stálo cca 1.146.976 Kč, celková částka byla uhrazena obcí
Holasice. I když je na pořízení vozidla přiznána dotace ve výši 750 tisíc
korun, prozatím jsme obdrželi dotaci od JMK a příspěvek od obce
Rajhradice v celkové výši 400 tisíc korun. Věřím, že peníze přiznané
z Ministerstva vnitra budou doručeny na náš bankovní účet v letošním roce,
jak bylo přislíbeno.
Dle posledních informací je vozidlo opatřeno SPZkami a těším se, až ho
i vy uvidíte v reálu – prozatím jen fotografie.
L. Ungrová

Ohlédnutí za plesovou sezónou
Ráda bych také touto cestou poděkovala jak myslivcům, tak i hasičům za
jejich opravdu „nadšení“ pořádat již tradiční Myslivecký ples a tradiční
Hasičský ples, které od nepaměti probíhají v holasické obecní sokolovně.
Kdo jste se těchto plesů zúčastnili, zajisté mi dáte za pravdu, že jde o velmi
povedené akce. Na Myslivecký ples se všichni těšíme mimo jiné na skvělou
a vyhlášenou kuchyni, na tom Hasičském není nikdy nouze o nadstavbu
v podobě překvapení – většinou jde o taneční vystoupení, kdy tanečníci nás
přesvědčují o neskutečném nadání pro tanec a hudbu!
V letošním roce jsem si všímala faktu, že v sále na obou plesech nebyl jeden
jediný člověk, který by se nebavil, neusmíval, nebyl spokojený. A to je v dnešní době obzvlášť důležité, že jsou lidé, kteří chtějí udělat něco pro druhé a jsou
lidé, kteří nejsou peciválové a jdou svou přítomností a spokojeností odměnit
organizátory za velmi zodpovědný a nelehký shon kolem plesu a plesání.
Přeji nám všem, abychom v organizování tradičních plesů pokračovali
a třeba se podaří oprášit např. Maškarní karneval pro dospělé či Pyžamové
bály a další zábavy, které byly v Holasicích v minulosti pořádány.
Den seniorů
V neděli 2. 4. 2017 od 16 hodin proběhne v obecní sokolovně 3. setkání holasických seniorů. Všichni z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku,
a protože budeme připravovat malé pohoštění, budete požádáni, abyste
svou účast potvrdili na obecním úřadu u paní Ing. Menšíkové.
Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení dětí z naší školy,
můžete shlédnout fotodokumentaci z uskutečněných akcí velmi dobře pracujícího klubu seniorů. Dozvíte se o připravovaných aktivitách klubu seniorů.
Budete se moci zaposlouchat, zazpívat i zatančit za doprovodu kapely
Moraváci Zdeňka Břínka. Za organizátory mohu říct, že se všichni na setkání s vámi těšíme!
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 22. zasedání konaném dne 13. 12. 2016

č.458/2000 Sb. energetického zákona a dle § 1257-1266 a 1299-1302
zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve smyslu služebnosti spočívající
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení dle tohoto zákona na pozemcích par. č. 369/1, 394/6 a 394/7, vše zapsáno na LV 10001 pro katastrální území Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov. Věcné břemeno je
zřízeno mezi Obcí Holasice a GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 za jednorázovou
náhradu ve výši 4.500 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba
DPH)
• nákup stroje – sypač za obecní malotraktor v ceně celkem 72.050 Kč +
DPH od společnosti Traktorservis – ML, s.r.o.
• nákup stroje – ramenovou sekačku za obecní malotraktor v ceně celkem
197.000 Kč + DPH od společnosti Traktorservis – ML, s.r.o.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně z.s. Holasické
violky v období prosinec 2016 až červen 2017 za účelem vedení sportovního kroužku – volejbal, sálová kopaná. Cena pronájmu prostory je stanovena
100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně panu Aleši
Goldovi v období leden až červen 2017 za účelem vedení sportovního kroužku – nohejbal a sálová kopaná. Cena pronájmu prostory je stanovena 100
Kč/hod.
• záměr směnit část pozemku p. č. 110 o výměře 342 m2, k.ú. Holasice po
dělení dle GP č. 706-59/2016 pozemku p.č. 110/2, k.ú. Holasice a část
pozemku p.č. 801/19 o výměře 342 m2, k.ú. Holasice, po dělení dle GP
č. 706/59/2016 pozemku p.č. 801/38, k.ú. Holasice
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330041374/002 za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona, § 1257 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník osobní
služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemcích par.
č. 613/56, 619/528, 619/737 zapsaných na LV 10001 pro katastrální
území Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov, E.ON Distribuce, a.s.,
IČ: 280 85 400 za jednorázovou náhradu ve výši 6.000 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• předložený návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Holasice v podobě, jak byl předložený dne 13. 12. 2016
• předložený návrh kupní smlouvy na stavbu nazvanou Veřejné osvětlení
umístěné na pozemku p.č. 611/3 k.ú. Holasice, lokalita Rozhraní v podobě,
jak byla předložena dne 13. 12. 2016
• zakoupení stavby nazvané Veřejné osvětlení umístěné na pozemku p.č.
611/3 k.ú. Holasice, lokalita Rozhraní v ceně celkem 1 Kč + DPH od společnosti PULPER, a.s.

určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Mgr. Sedlářovou a pana Bachorce
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 10/2016
• pověření starostce obce, aby schvalovala rozpočtová opatření do částky
500.000 Kč v rámci závazných ukazatelů
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu JMK na
realizaci projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH“
• stanovení data zahájení výplaty odměny neuvolněné zastupitelce paní Janě
Dufkové ode dne složení slibu zastupitele
• rozpočet na rok 2017: příjmy 13.650.200 Kč, výdaje 16.650.200 Kč,
rozdíl ve výši 3.000.000 Kč bude financován z vlastních zdrojů z přebytků
z minulých let
• OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2017 ve výši 600 Kč/osoba
• přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/09 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Holasice pro rok 2017
• výši stočného pro rok 2017 ve výši 25 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 28,75
Kč/m3
• termín splatnosti za stočné takto: poplatek za stočné je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou
stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku
• podání žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření kapacity ZŠ Holasice“ do
programu MF – program 29821300 Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, a souhlasí se
závazkem spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu
• smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností PIONS s.r.o. a Obcí Holasice
za účelem provedení a zpracování projektové žádosti o dotaci do programu
MF – program 29821300 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900085320_1/VB2221/79/1/H
za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 59 zákona
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pověřilo:
• starostku obce k provedení rozpočtového opatření za měsíc prosinec
2016 a leden 2017 až do výše 1.500.000 Kč v rámci závazných ukazatelů
• starostku k řádnému ukončení všech běžných záležitostí obecního úřadu
ke konci roku 2016 ve spolupráci s účetní obce a místostarostou obce

a Holasickými violkami z.s.
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2017 příspěvek ve výši 5.000 Kč z.s.
Junák - český skaut, středisko Devíti Křížů, oddíl sv. Václava Rajhrad
s následným vyúčtováním do konce roku 2017
• darovací smlouvu č. 0118/2017 uzavřenou mezi Obcí Holasice a z.s.
Junák – český skaut, středisko Devíti Křížů, oddíl sv. Václava Rajhrad
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 8800082294_1/VB/P
2221/98/1/H za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 59
zákona č.458/2000 Sb. energetického zákona a dle § 1257-1266 a 12991302 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení dle tohoto zákona na
pozemcích par. č. 611/2, 619/528, 613/20, 613/56, vše zapsáno na LV
10001 pro katastrální území Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov.
Věcné břemeno je zřízeno mezi Obcí Holasice a GasNet, s.r.o., IČ:
27295567 za jednorázovou náhradu ve výši 5.300 Kč bez DPH (k částce
bude započítána platná sazba DPH)
• pořízení obecního osobního vozidla zn. Renault Kangoo pro potřeby obce
za celkovou cenu 349.891 Kč dle nabídky prodávajícího Auto Pokorný, s.r.o.
• záměr rozšířit kapacitu ZŠ Holasice na ul. Palackého 24 – nástavba nad
stávající prostorou jídelny dle předložené projektové dokumentace
• aby byly zahájeny všechny nutné kroky pro zdárnou realizaci akce
s názvem „Rozšíření kapacity ZŠ – nástavba“, a to zejména získání stavebního povolení, zahájení výběrového řízení pro realizaci celé akce
• výměnu vchodových dveří v budově MŠ ul. J. Fučíka 149 dle cenové
nabídky ze dne 24. 1. 2017 + příplatek za bezpečnostní fólii 3.000 Kč bez
DPH
• výměnu plastových oken v uliční části v budově MŠ ul. J. Fučíka 149 v celkové ceně 49.900 Kč + DPH

souhlasilo:
• s kalkulací vodného na rok 2017 od VAS Brno-venkov (28,80 Kč + DPH,
tj. 33,12 Kč/m3)
revokovalo:
• usnesení č. 11/2014 z 13.11.2014 z důvodu navýšení pravomoci starostky obce ke schvalování rozpočtových opatření v jednotlivých měsících
Zastupitelstvo obce na svém 23. zasedání konaném dne 1. 2. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 23. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a pana Z. Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• smlouvu o směně nemovitostí p.č. 110 k.ú. Holasice a p.č. 801/19 k.ú.
Holasice mezi Obcí Holasice a Janem a Dominikem Hamerníkovými
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2015
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2017 příspěvek ve výši 20.000 Kč
z.s. Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice s následným vyúčtováním do konce roku 2017
• darovací smlouvu č. 1163/2016 uzavřenou mezi Obcí Holasice a z.s.
Mysliveckým spolkem Rajhrad, Popovice, Holasice
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2017 příspěvek ve výši 7.000 Kč
Český svaz včelařů, z.s. Rajhrad s následným vyúčtováním do konce roku
2017
• darovací smlouvu č. 0012/2017 uzavřenou mezi Obcí Holasice
a z.s.Český svaz včelařů z.s. Rajhrad
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2017 příspěvek ve výši 5.000 Kč (na
období 01-06/2017) Holasickým violkám, z.s. s následným vyúčtováním do
16. 6. 2017. Pro využívání prostor sokolovny v roce 2017 je nutné složit vratnou jistinu 2.000 Kč
• darovací smlouvu č. 0049/2017 uzavřenou mezi Obcí Holasice
8

stanovilo:
• měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce
v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění. Výplata odměny bude zahájena dnem schválení usnesení
• měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce
v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném
znění. Výplata odměny bude zahájena dnem schválení usnesení
požaduje:
• pro způsob vyúčtování dotace pro Holasické violky z.s. pro období 01-06
2017 ve výši 5.000 Kč rozdělení nákladů dle jednotlivých akcí.
9

Článek od Aničky

Tříkrálová sbírka 2017 v obci Holasice

Chodím do školy, kde se třídní schůzky neobejdou bez žáka. Na normálních školách je to tak, že vystresovaný rodič jde do školy přeplněné k prasknutí ostatními stejně vystresovanými a nervozními rodiči, oblítá si všechny učitele, u kterých snad ani
neví jména, jelikož je jich strašně moc. Párkrát se prakticky ztratí a ze všeho nejvíce
ho upřímně zajímají učitelé na češtinu a matematiku, na které se stojí větší fronty, než
na lístky na koncert Karla Gotta. Mezitím, co rodič podstupuje tuto zkoušku nervů,
dítě se trápí doma zcela jiným, leč stejně bolestným způsobem. Neví, jestli paní učitelka na výtvarnou výchovu bude jeho zákonným zástupcům říkat o tom, jak na ni bylo
tuhle drzé nebo zda-li náhodou pan učitel z chemie nepoví o té příšerné známce
mamince, i když se jasně s žákem domluvili, že si to opraví. A tak dítě/žák čeká
doma, hlavou mu plynou všechny tyto hrůzné výjevy a jediná věc, co může udělat je
to, že doma uklidí a bude doufat, že alespoň tato drobnost na rodiče zapůsobí
a budou lehce shovívavější. Můžu vám tady popisovat mnoho scénářů, co se po příchodu rodičů ze školy domů může dít, ale o tom tento článek není.
Chtěla jsem vám jen ukázat, že v naší škole se nejedná takzvaně „O nás bez nás“.
Žák s rodičem přijde ve smluvenou hodinu za paní třídní učitelkou a nechají žáka mluvit o pocitech, které on má ze svých výsledků, o náladě ve třídě nebo o tom, co žákovi vadí nebo co ho baví. Učitel pak vše, co žák řekl, zhodnotí a přidá k tomu pár svých
poznatků a třídní schůzky jsou u konce. Toto není žádná reklama na moji školu, chtěla jsem tady pouze poukázat na jeden dost důležitý fakt a to je právě to již zmiňované „O nás bez nás“.
Já mám opravdu nerada bulvár, většinou tam píší i dosti nepravdivé a hloupé věci,
ale snad ještě více hloupí jsou lidé, co tomu všemu věří. Jak si můžete být tak jistí
vším, co se v bulváru píše?Jak by jste věřili informaci, že je Jiří Ovčáček (mluvčí prezidenta České republiky) chytrý a mluví pravdu? Jen protože to napsali v nedělním
vydání Blesku? Konkrétně tedy touhle informací bych si nebyla osobně jistá, i kdyby
mě o tom přijel sám mluvčí přesvědčovat do Holasic, ale to už je čistě můj názor.
Jedna z nejsmutnějších věcí ale je to, když se nějaká podobná, nepravdivá informace dostane do seriozních novin. To je něco úplně jiného než povrchní a hloupý
bulvár, protože noviny čtou hlavně lidé, kteří se chtějí dozvědět více o světě, ve kterém žijí.
A právě nedávno mě v novinách MF DNES zaujal článek korunovaný celkem zajímavým a lehce bulvárem zavánějícím nadpisem. Článek jsem si přečetla, moc chytrá jsem z něj sice nebyla, ale rozhodně na mě působil jako útok na konkrétní osobu.
Takový článek by otiskl tak maximálně nedělní Blesk. Přijde mi to jako vyřizování účtů
přes média, což bych od seriozních novin opravdu nečekala. Škoda, že ten, kdo článek vymyslel, nechodí k nám do školy, jelikož by se u nás na třídních schůzkách
mohl odnaučit tomu hloupému zvyku „O nás bez nás“.
Anna Procházková

Mé už několikáté poděkování v pořadí patří vám – všem dárcům, kteří jste
neváhali a otevřeli nejen své domovy, ale především svá srdce a věnovali jste
finanční obnos pro potřebné.
V letošním roce se v celé republice podařilo vybrat více jak 100 milionů
korun, což je o 4 miliony více než loni. V rámci Brněnské diecéze se podařilo vybrat více jak 23 milionů korun a v oblastní charitě Rajhrad to bylo nejvíce z oblastních charit spadajících do Brněnské diecéze, a to částka
3.670.142 korun.
V naší obci jsme přispěli částkou 13.903 Kč. Vybrané peníze budou použity zpravidla v tom regionu, kde byly vybrány, část poputuje na pomoc lidem
v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.
Samozřejmě chci poděkovat všem koledníkům, kteří neváhali a ve svém
volném čase z vlastní vůle pomohli dobré věci! Již pravidelně a s radostí tuto
pomoc organizuje v naší obci slečna Kristýna Kostelecká, v letošním roce její
družinu koledníků tvořila jen Terezka Vintrlíková. Už opakovaně Jirka Mucha
ml. zaštítil i druhou skupinku koledníků, v níž pomáhala s koledováním
slečna
Daniela
Abrahámková.
Uvědomuji si, že díky doslova třeskupolečenská
tým mrazům se nikomu nechtělo koledovat, a proto všichni ti, kdo se zapokronika
jili do koledování, mají můj velký
Na chvíli se zastavil čas
obdiv!
a všechny zvony oněměly,
Ráda bych, abychom pro tu příští
to ty jsi přišel mezi nás!
Tříkrálovou sbírku u nás v Holasicích
Novým občánkem Holasic je
získali další dobrovolníky, a proto
bychom se o zorganizování sbírky
Vojtěch Zrůbek
začali bavit už začátkem měsíce prosinec, abychom díky většímu počtu
Naposledy jsme se rozloučili
skupinek obešli opravdu celou naši
obec a daná částka mohla být ještě
s panem Janem Vaníčkem
vyšší. Vždyť nikdo nevíme dne ani
s paní Emilií Hoberlovou
s panem Tomášem Březinou
hodiny, kdy budeme my nebo naši
a s paní Marií
nejbližší potřebovat pomoc.
Matouškovou
Děkuji vám všem, kteří jste koledníky vlídně a s úsměvem na rtu přijali!
Čest jejich životu!
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Lenka Ungrová

Mateřská škola
V předchozím zimním období
naše činnost v mateřské škole
opět nepostrádala pestrost a spoustu zážitků jak v přírodě, tak v prostorách mateřské školy.
Společně
jsme
se
s dětmi zúčastnili řady představení, která nás naštívila v mateřské
škole. Se třídou Dráčků jsme si na
těchto představeních zatančili, zazpívali, zapřemýšleli, něco nového
se dozvěděli, něco se naučili.
S blížícími se vánočními svátky
jsme chtěli přichystat překvapení
pro naše blízké – vánoční posezení v mateřské škole s malým dárečkem. Děti nadšeně trénovaly, aby
jejich výkony byly co nejlepší.
Proto jsme také pozvali na předpre-

Mateřská škola
školy, připadali jsme si jako v zimním království.
Po zaslouženém vánočním
odpočinku jsme se opět vrhli do
práce a ve spolupráci s kamarády
Dráčky často navštěvujeme zasněžené holasické kopce a kopečky,
nezapomínáme ani na zvířátka, kterým občas přineseme něco dobrého na zub a odměnou nám je vidět
na polích krásné stádo srnek
a pozorování stop ve sněhu.
S blížícím se jarem se těšíme na
další zážitky.
Bc. Ivana Pazderová

miéru naše kamarády Dráčky, aby
nám náš výkon ohodnotili a na
oplátku jsme se šli podívat na jejich
vánoční vystoupení, které se nám
také velmi líbilo. Vystoupení mělo
úspěch i v den premiéry, nadšené
výkony dětí jsou k nezaplacení
a zároveň poděkováním paním učitelkám za dobře odvedenou práci.
Byli jsme zvědaví na vánoční
výstavu v místní Zahradnické škole
v duchu skandinávských Vánoc.
Líbilo se nám v zimním labyrintu,
kde jsme hledali vánoční skřítky
a výroba ozdoby na vánoční stromeček, kterou jsme si spokojeně
odnesli domů. Nadšení jsme byli
i z vánoční výstavy, kterou dokázali vytvořit děti ze Zahradnické
12
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Základní škola

Základní škola

Nejdříve bych zavzpomínala na
vánoční období, kdy děti zpívaly
u rozsvěcování vánočního stromečku, pekly vánoční cukroví,
vyráběly dárečky na vánoční jarmark, který se konal 21. 12. 2016
ve školní jídelně. Děti udělaly svými
výrobky radost nejen svým nejbližším. Starší žáci navštívili také
vánoční jarmark v Brně a výstavu
Moravská vesnička. Samozřejmě
jsme se byli podívat i na vánoční
výstavu v Rajhradě.
Letošní zimní sněhová nadílka
nabízí dětem mnoho radovánek.
Ve školní družině chodí děti bobovat, staví sněhuláky a jiné sněhové
stavby.
Využili jsme také možnosti chodit bruslit do Rajhradu. Veškeré
obavy začátečníků jsou zažehnány
a všichni už bruslí. V březnu bruslení vystřídá plavání v Hustopečích, kde absolvují plavecký výcvik všichni žáci
1. - 4. ročníku.
Naše škola vstoupila do výzvy č. 02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ
s názvem projektu „Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu
v ZŠ a MŠ Holasice“. V období od
1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 budeme čerpat finanční prostředky
z Operačního programu Výzkum,
vývoj
a
vzdělávání.
Získaná dotace bude vynaložena
na podporu vzdělávání žáků v ZŠ
i v MŠ.
V základní škole: doučování, klub zábavné logiky a deskových her, školní asistent a další
vzdělávání pedagogických pracovníků. V mateřské škole: školní asi-

stent, spolupráce s partnerskou školkou a další vzdělávání pedagogických
pracovníků.
Od poloviny února probíhají pro předškoláky edukativně-stimulační skupinky. V letošním roce byly vytvořeny dvě skupinky, které povedou
p. uč. Kubíčková, p. uč. Duchoňová, od 6. lekce p. uč. Hanzlíková
s p. uč. Kubíčkovou. Hravou formou předškolní děti rozvíjejí schopnosti,
dovednosti a funkce pro zvládnutí trivia. Děti se účastní skupinek společně
s rodiči, kteří získávají náměty pro práci s dítětem. Také jim umožní vidět své
dítě při práci s ostatními dětmi a s cizí osobou. Přítomnost rodiče usnadňuje
zvykat si na nové lidi, nové situace a také jim zajišťuje pocit bezpečí.
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Pozvánka
Den otevřených dveří v ZŠ
Zápis do 1. třídy ZŠ
Zápis do MŠ

30. 3. 2017 od 8:00 do 10:00 hod.
5. 4. a 6. 4.2017 od 15:00 do 17:30 hod.
11. 5. 2017 od 13:00 do 17:00 hod.

Veškeré informace a fotogalerii sledujte na webových stránkách školy
www.zsholasice.cz.
Pavlína Zámečníková

Hasičský sbor Holasice

Hasičský sbor Holasice

Vážení čtenáři zpravodaje, poprvé v roce 2017 vám přinášíme novinky od
holasických hasičů. Úvodem nám dovolte popřát všem holasickým lidem
úspěšný rok 2017.
První akcí, která se konala v letošním roce, byla již tradičně výroční členská schůze, která se uskutečnila 14. ledna v klubovně hasičské zbrojnice.
Po přivítání hostů ze spřátelených sborů z Holíče a Vikýřovic, a samozřejmě
i zástupců okolních sborů a obcí, jsme zhodnotili předchozí rok. Byly zde
předneseny zprávy o činnosti našeho sboru, o hospodaření a zpráva o činnosti zásahové jednotky. Vše se neslo v duchu změn, které na spolky přinesl nový občanský zákoník a s ním spojené vyšší nároky na administrativu.
Nicméně shrnutí roku 2016 bylo velmi zajímavé.
Počet členů starších 15 let se nám již několik let pohybuje kolem šedesáti. Celkem čtyři členové byli za více než 30 let u sboru oceněni za jejich
vytrvalost a ochotu podílet se na fungování naší organizace.
V uplynulém roce jsme jako každoročně uspořádali ples, na který se nám
dostalo velmi kladné odezvy a i v roce letošním se snad podařilo jeho kvalitu
udržet. Další akcí za minulý rok byl sběr šrotu v naší obci, jehož výtěžek
jsme, po dohodě s obcí, investovali do vybavení nového vozu, o kterém se
dočtete dále. Dále jsme ve spolupráci s obcí uspořádali dětský den, tentokráte za méně příznivého počasí, než jsme počítali.
Ze zprávy velitele jednotky vyplynulo, že zásahová jednotka měla v roce
2016 celkem 19 zásahů. Již tradičně jich nejvíce bylo v Rajhradě, ale vyjížděli jsme i do Holasic, Rajhradic, Popovic, Opatovic, Modřic, Židlochovic,
Želešic. Jednalo se o požáry, technické pomoci, jako např. odstraňování
stromů, ale i úniky nebezpečných látek, plané poplachy, pohotovost na stanici, kdy jednotka držela službu místo HZS Židlochovice.
Nejzajímavější byly bezesporu požáry haly DHL s kamionem v Modřicích
a požár papírny Moudrý v Židlochovicích. Za tento zásah jednotka obdržela
poděkování ze strany majitele. U obou požárů došlo ke škodám v řádu miliónů Kč. Bohužel u požáru v Židlochovicích došlo i k těžkému zranění jedné
osoby.
Ze zprávy také vyplynul fakt, že dopravní automobil VW Trasporter, který
provizorně sloužil jednotce téměř 10 let, byl díky vstřícnosti vedení obce
a zejména dotacím ze strany státu a kraje, obměněn za nový vůz zn. MB
Sprinter. Toto vozidlo má předurčenost při zásazích typu povodně, větrné
smrště, evakuace osob či cesty na školení apod. Vozidlo je v osmimístném

provedení, nemá vybavení na zásahy. Ti starší si určitě vzpomenou na civilní
obranu, což je jeho určení. Bohužel administrativní nesrovnalosti projektu ze
strany státu byly příčinou mnoha nesnází a obtíží jak pro obec zastoupenou
naší starostkou, tak i pro členy sboru, kteří se na přípravě podíleli. Všem patří
velký dík. V téměř 130-leté historii sboru se jedná o první zcela nové vozidlo. V současnosti probíhají administrativní úkony potřebné pro jeho zařazení
do systému IZS.
Po zprávě pokladníka o našem hospodaření za uplynulý rok se na závěr
schůze se vytýčili hlavní úkoly na rok letošní.
Hned tím prvním byl tradiční Hasičský ples konaný 10. února v obecní
sokolovně. K tanci i poslechu více než 140 přítomným návštěvníkům hrála
skupina Láska agency. Vystoupení mladých tanečnic v moderním pojetí
a tombola pro přítomné byla třešničkou na plese, jehož konec se nakonec
natáhl až do brzkých ranních hodin. Tímto zároveň děkujeme všem dárcům
za jejich příspěvky do tomboly a za jejich ochotu podílet se na pořádaném
plese.
Přibližně v polovině dubna proběhne sběr šrotu v naší obci. O jeho přesném termínu budeme samozřejmě včas informovat. Do tohoto sběru můžete
přispět i sběrem např. plechovek od potravy pro vaše mazlíčky, plechovek
od nápojů, sprejů os. hygieny apod. Mimo dobrého pocitu z třídění odpadu
se navíc vrací obci od firmy Ekokom finanční částka za množství vytříděného
odpadu. Pokud máte těžší věci nebo jej sami neunesete pro váš věk či zdravotní stav, bude možno šrot jako obvykle našimi členy vynést. Pro tyto případy bude zveřejněno číslo nebo kontaktujte některého z našich členů.
Nesbírají se lednice a mrazáky z důvodu výskytu nebezpečných látek v chlazení. V této souvislosti prosíme, abyste v případě, že se budete zbavovat
vašeho miláčka na čtyřech kolech, kontaktovali členy ZJ. Nabízíme určitou
možnost jeho likvidace a zásahové jednotce umožníte nacvičit si vyproštěn
osob z vozidel.
Další akce, které jsou v plánu pro další období je Turnaj v nohejbale pro
členy sborů z blízkého i vzdálenějšího okolí dne 13. května na hřišti za sokolovnou. Zde uvítáme podporu našeho družstva:-)) A samozřejmě nemůžeme
zapomenout na naše nejmenší – jako obvykle se počátkem června (zřejmě
10. 6.) uvidíme na Dětském dnu...
za hasiče
Luboš Bachorec
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Zprávy z Klubu seniorů

Zprávy z Klubu seniorů
holasických seniorů, o kterém
již informovala paní starostka.
Tam se setkáme s mnohými z vás
osobně. Doufám, že i letošní ročník bude minimálně stejně příjemný, jako ty minulé.

Milí spoluobčané,
zdravím vás poprvé v novém roce. Ani jsme
se nenadáli, a je po zimě, a každý den cítíme ve vzduchu více a více blížící se jaro.
I nám v klubu seniorů zimní čas utekl
rychle, neboť mezi zimními svátky jsme měli
kratší pauzu, kdy jsme se nescházeli. Ještě
předtím jsme si ale užili adventní čas, vyplněný mimo jiné rukodělnými činnostmi.
Naše seniorky vytvořily během několika
schůzek krásné háčkované ozdoby.
Poslední schůzka před Vánoci se nesla
ve svátečním duchu, zapálili jsme si svíčky,
donesli na ochutnávku vánoční cukroví
a i svařáček nám zavoněl...
Také musím vzpomenout adventní zájezd do Bratislavy, kam se někteří
z řad holasických seniorů i neseniorů vydali. Počasí nám trdičně vyšlo, zájezd se
vyvedl, ochutnali jsme lokše a punče, a naladili se na nadcházející svátky.
Zde bych ráda zmínila, že již připravujeme další pěkný zájezd, na který vzhledem k teplému počasí očekávám hojnější účast. Letos jsme si odhlasovali
zájezd do Hodonína, spojený s prohlídkou zámku v Miloticích. V současné
době upřesňujeme podrobnosti, a přesný termín se včas dozvíte na vývěskách
i v obecním hlášení. Předpokládaný termín zájezdu bude v květnu.
V novém roce jsme přišli se změnou času našich schůzek, a sice tak, že nyní
se nově scházíme každou středu od 14 do 16 hod. na stejném místě, tj.
v budově OÚ. Jste všichni srdečně zváni!
Mám radost, že účast na našich schůzkách je hojná, a rádi mezi sebou přivítáme i nové nové tváře. Máme
vždy zajímavé téma k povídání, slavíme společně narozeniny, zpíváme a hodně se
smějeme.
I v letošním roce bych ráda
zorganizovala nějaké besedy
a přednášky, jakmile se oteplí, čekají nás společné
vycházky do okolí, a také trošku těch nových informací,
např. práce s počítačem.
Na začátku měsíce dubna
nás čeká již třetí ročník setkání

Dobrý den, ráda bych vás seznámila s programem akcí a novinkami našeho
zapsaného spolku. Novinkou jsou nové webové stránky. Zjistili jsme, že je stále
dost lidí, co nemají facebookové stránky, přesto by rádi měli informace o tom,
co se děje. Web je www.holasicke-violky.webnode.cz.
Na sobotu 25. února je naplánovaný turnaj v herním víceboji dvojic v míčových hrách – turnaj pro ty, co umí od každé míčové hry trochu. Je to turnaj příchozích hráčů, to znamená, že si může přijít zahrát každý, i když nemá někoho
do dvojice. Dvojice budou losovány před začátkem turnaje.
Pro děti a rodiče plánujeme opět tvoření – jarní v pátek 24. března a v pátek
7. dubna, velikonoční ve středu 12. dubna a nově čarodějnické tvoření v pátek
21. dubna.
Letos se bude konat konečně i blešák – bazar nepotřebných věcí, v sobotu
25. března, kdy předmětem prodeje bude všechno možné s tím, že cena jednotlivé věci by neměla překročit 50 Kč.
V neděli 25. dubna se slétneme za holasickou sokolovnou na čarodějnický
jarmark, vstup by měl být v čarodějnických maskách, děti si připraví své kouzelné zboží, připravíme pro ně kouzelný program, oheň a odlétneme.
Poslední akcí první části roku bude v sobotu 17. června venkovní volejbalový turnaj.
V Holasicích působíme již 6. rokem, a tak některé akce budou probíhat již
pošesté!
Na našich akcích jsou vítáni všichni, kdo si chtějí zasportovat nebo zatvořit –
a to rodiče i děti. Většina našich akcí bude v holasické sokolovně. Většinu těchto akcí můžeme uskutečnit díky dotaci obce Holasice, které tímto děkujeme.
Jitka Kreidlová
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Přeji vám krásné jaro, hodně
zdraví a pohody.
Jitka Holíková

Holasické violky

Obecní knihovna Holasice
Vážení čtenáři,
Obecní knihovna Holasice si vám dovoluje nabídnout nové knihy ze svého
fondu:
knihy pro dospělé
AXAT, Federico: Poslední hra
BRYNDZA, Robert: Dívka v ledu
ČERNÁ, Jaroslava: Santini: Peklem duše k světlu světa
DIAMOND, Lucy: Tři dámy na zhubnutí
ELKSOVÁ, Carrie: Jednou tě najdu
FLYNNOVÁ, Gillian: Zmizelá
HJORTH Michael, ROSENFELD Hans: Temná tajemství
HJORTH Michael, ROSENFELD Hans: Učedník
IRIS, Anna: Nezvěstná
JAMES, P. D.: Vánoční vražda a jiné povídky
LENORMAND, Frédéric: Případy soudce Ti. Tajemství čínské zahrady
MARSCHOVÁ, Katie: Moje všechno
MOYESOVÁ, Jojo: Jeden plus jedna
ROSLUND, Anders: Made in Sweden
RUBINA, Dina: Bílá holubice z Córdoby
knihy pro děti
BUXMAUMOVÁ, Jullie: Řekni mi tři věci
CIPROVÁ, Oldřiška: Dračí úlet: Vtipně svižná storka
ČERNÍK, Michal: Tik, Ťak, Ťuk: Pohádky o třech tučňácích
HANDLER, Daniel: Proč jsme se rozešli
KOSTKA, Petr: Proč se říká ...?: Achillova pata, políbila mě múza, jablko
sváru ... a další antická úsloví
LE, Khoa: Střapáček
MAAS, Sarah J.: Královna stínů
MCGUIRE, Jamie: Prozřetelnost
RIORDAN, Rick: Apollónův pád. Utajené orákulum
RUSSELLOVÁ, Rachel Renée:Deník mimoňky: Příběh nehorázný primadony
SMOLÍKOVÁ, Klára: Tajná dvojka A+B. Zločin mezi dinosaury
STEWNER, Tanya: Alea dívka moře. Barevné vody 1. vydání.
WALLIAMS, David: Krysburger
Zároveň nabízíme zdarma k rozebrání stará čísla časopisů Lidé a země
a Vlastivědný věstník moravský a vyřazené knihy Karla Maye.
Petra Koláčková, knihovnice
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HrubyMOVING s.r.o.
kompletní stěhovací servis

HrubyMOVING s.r.o.
Brněnská 289, Holasice
tel.: 547 212 687
gsm: 775 738 906
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.eu
www.stehovani.eu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stěhování ﬁrem, rozpojení a zapojení PC
stěhování bytů, montáže a demontáže
návštěva technika zdarma a nezávazně
stěhování a manipulace s těžkými předměty
stěhování uměleckých sbírek a archiválií
balicí služba, prodej obalového materiálu
montáže a demontáže nábytku
ekologická likvidace a skartace
evidence nábytku, inventarizace
spaceplanning
skladování
stěhování po ČR, Evropě i do zámoří
kamionová doprava

V neděli 2. 4. 2017 od 14 do 18 hodin
se bude v rajhradské sokolovně konat

11.

DOBROČINNÝ BAZÁREK
na podporu

Příjem věcí do bazárku
se bude konat
v rajhradské sokolovně
v sobotu 1. dubna
od 16 do 19 hodin.

Záchranné stanice
dravců v Rajhradě
Co přinést do bazárku k prodeji:
kuchyňské potřeby • bytové doplňky • módní
doplňky • hračky • hry • ruční nářadí •
sportovní potřeby • knížky • vlnu na pletení
• vyšívací bavlnky • zbytky látek • jiné drobnosti, co vás napadnou. Děkujeme :o)
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