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Děti ze školky na únorové procházce

Úvodní slovo starostky obce
Krásné předjaří všem čtenářům
našeho Zpravodaje!
Mám velkou radost, že vám mohu
sdělit prakticky samé dobré zprávy –
v loňském roce jsme požádali o dotaci
na zateplení obecních budov. Protože
jsme podávali žádost mezi prvními
žadateli, už dnes víme, že budeme patřit mezi ty vybrané. Z této dotace se
nám tedy podaří kompletní zateplení
střechy včetně výměny střešní krytiny
na budově základní školy a na budově
sokolovny. Dále v sokolovně vyměníme
okna. Vlastní práce na budově školy
budou zahájeny v době hlavních letních
prázdnin, na budově sokolovny určitě
až po tradičních Václavských hodech.
Rovněž v závěru loňského roku jsme
zažádali o dotaci na modernizaci
a rekonstrukci stávajícího odpadového
dvora. Také tato žádost o dotaci byla
opatřena tzv. akceptačním číslem,
které přiděluje SFŽP ČR, což je první
dobré znamení pro kladné vyřízení naší
žádosti. Vlastní realizace musí proběhnout nejpozději do června roku 2015.
Tento projekt umožní v naší obci nejen
lépe třídit odpady, ale bude to také znamenat další pracovní příležitost pro
možné zájemce z řad našich občanů.
Netrpělivě očekávám zprávu od
administrátora ohledně možnosti předání kompostérů pro občany z naší
obce, kteří o kompostér projevili
zájem. V této žádosti jsme rovněž požádali o pořízení štěpkovače, který bude
sloužit pro ekologické nakládání
s odpadem – ořezem dřevin na obecních a veřejných prostranstvích, ale
bude možné tento také využívat občany
naší obce.
Koncem loňského roku byla provedena oprava opěrné zdi, rekonstrukce
chodníku a oplocení v severovýchodní
části obce. Tento projekt není ještě

zdaleka dokončen, letos nás ještě
čeká výsadba zeleně v tomto nově zbudovaném parku, ale také bude nově
zelení osázen celý svah nad lávkou pro
pěší přes Vojkovický náhon. V parku
budou umístěny také lavičky a máme
připraveno malé překvapení, podaří-li
se zrealizovat. Také na tuto zeleň jsme
požádali o poskytnutí dotace v rámci
Evropských fondů.
V letošním roce jsme zažádali
o poskytnutí dotace na výměnu kotle
v budově ZŠ.
Tak jak se blíží konec prvního dotačního programového období, objevila se
možnost podat žádosti o dotaci i na
projekty, které již byly zrealizovány.
Podmínkou je, aby proběhlo řádné
výběrové řízení a vlastní akce byly provedeny po 1. lednu 2007. V rámci této
možnosti se pokusíme získat dotaci na
malotraktor, který jsme pořídili v roce
2013. Podmínku řádného výběrového
řízení samozřejmě splníme.
Zcela největší a finančně nejnákladnější akcí bude zbudování dočasné
modulární mateřské školy na území
naší obce. O tomto záměru se dočtete
na dalších stránkách Zpravodaje.
Ve svém stručném výčtu jsem pouze
naznačila ty větší plánované akce.
Během každého roku je však realizována celá řada menších událostí jako
např. povinnost údržby obecních hřišť,
údržba veřejné zeleně, rekonstrukce
památek, údržba a servis na ČOV, nejnutnější opravy a údržba na komunikacích, veřejných prostranstvích, údržba
veřejných budov, údržba veřejného
osvětlení, veřejného rozhlasu apod.
Děkuji za pozornost, přeji vám
pěkné dny v začínajícím jarním období,
hodně zdraví a vitality!
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 31.
zasedání konaném dne 13. 12.
2013
URČILO:
• ověřovateli zápisu o průběhu 31.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice
Ing. Stejskalovou
a Ing. Struhára
SCHVÁLILO:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 10/2013
• vyrovnaný rozpočet na rok 2014:
příjmy 10.762.100 Kč, výdaje
10.762.100 Kč.
• OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2014 ve výši 500 Kč/osoba.
Poplatek je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 6. příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nepozději do
30. 6. a do 31. 8. příslušného kalendářního roku
• výši stočného pro rok 2014 v částce celkem vč. DPH 966 Kč/osoba.
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
• OZV č. 3/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• OZV č. 4/2013 o místním poplatku z ubytovací kapacity
• nařízení obce č. 5/2013, kterým
se vydává Tržní řád

• dodatek č. 15 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu ze dne 14. 12.
2001
• uvolnění částky ve výši 48.797 Kč
za provedení mlatového povrchu
v souvislosti s terénními úpravami
veřejného prostranství, lokalita
Lávka – Holasice
• uvolnění částky ve výši 31.407 Kč
za vícepráce při rekonstrukci chodníku v souvislosti s terénními úpravami
veřejného prostranství, lokalita
Lávka – Holasice
• uvolnění částky ve výši 40.202 Kč
za vícepráce při budování opěrné zdi
v souvislosti s terénními úpravami
veřejného prostranství, lokalita
Lávka – Holasice
• uvolnění částky ve výši 10.000 Kč
z rozpočtu obce schváleného pro
rok 2013. Částka bude převedena
bezhotovostně na účet Oblastní charity Rajhrad
• uvolnění částky ve výši 22.000 Kč
za inženýring za účelem vydání povolení na stavbu „Rozšíření a modernizace odpadového dvora na pozemku
p.č. 839/2, k.ú. Holasice“
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok
2013 ve výši 13.624 Kč a nařizuje
využití dotace dle předepsaných
výdajů použití dle smlouvy
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na
pokrytí mimořádných finančních prostředků pro jednotky SDH ve výši
99.500 Kč a nařizuje využití dotace
dle předepsaných výdajů použití dle
smlouvy
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Zasedání zastupitelstva obce
• předložený návrh na vyřazení
majetku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Holasice v podobě, jak byl
předložený dne 13. 12. 2013
• pořízení dopravních zrcadel ve výši
29.747 Kč dle cenové nabídky společnosti Bártek Rozhlasy ze dne
9. 12. 2013.
POVĚŘILO:
• paní M. Balákovou provádět kontrolu dodržování nařízení obce
č. 5/2013, kterým se vydává Tržní
řád
• starostku k řádnému ukončení
všech běžných záležitostí obecního
úřadu ke konci roku 2013 ve spolupráci s účetní obce a místostarostou
obce.

p. Bachorec, p. Tomanová,
Ing. Stejskalová, Ing. Menšíková,
Mgr. Ungrová
• výměnu kotle v budově ZŠ
Holasice
• podání žádosti o dotaci v rámci
Programu rozvoje venkova JMK
k projektu „Výstavba, obnova a údržba venkoské zástavby – výměna
kotle ZŠ“
• zásady vybírání poplatků za zřízení
vodovodní přípojky
• poskytnout z obecního rozpočtu
příspěvek ve výši 17.000 Kč o.s.
Holasické Violky
• poskytnout z obecního rozpočtu
příspěvek ve výši 10.000 Kč
Myslivecké společnosti Rajhrad–
Popovice
• poskytnout z obecního rozpočtu
příspěvek ve výši 5.000 Kč sportovnímu klubu RAFK Rajhrad
• poskytnout peněžitý dar ve výši
13.000 Kč p. N.Č.
• inventarizaci majetku obce k 31.
12. 2013
• zveřejnění záměru pronájmu –
pachtu obecních pozemků p.č.
670/3, 670/2, 610/91, 660/12,
660/11 vše k.ú. Holasice
• výběr nejvhodnější nabídky ze dne
6. 3. 2014 – firmu VHS Brno pro
veřejnou zakázku „Vodovodní řad
Holasice p.č. 369/1 k.ú. Holasice“
• uzavření smlouvy o poskytování
poradenství při realizaci projektu
č. RF/14/85/2014
• uzavření příkazní smlouvy o zadání
zakázky
na
stavební
práce
č. VRF/14/86/2014

Zastupitelstvo obce na svém 32.
zasedání konaném dne 6. 3.
2014
URČILO:
• ověřovateli zápisu o průběhu 32.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice
Ing.
Kosteleckého
a p. Balákovou
SCHVÁLILO:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 11/2013
a č. 1/2014
• směrnici VZMR/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v roce 2014 ve složení:
Ing. Kostelecký, p. Dufková,
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• záměr realizace stavby nazvané
„Modulová mateřská škola (2 oddělení pro celkem 50 dětí) na pozemku
p.č. 2 k.ú. Holasice, jako stavby
dočasné
• pokračovat v povolovacím procesu, vedoucím k vydání stavebního
povolení, získání dotace a dalším přípravným pracem na stavbě nazvané
„Mateřská škola na pozemcích p.č.
100; 101/1; 101/2; 101/3;
102/1; 102/2 vše v k.ú. Holasice,
jako stavby trvalé multifunkčně využitelné
• vypsání výběrového řízení na dodavatele modulové mateřské školy pro
50 dětí, který zajistí realizaci
• pořízení a instalaci osvětlení vytypovaných lokalit na k.ú. Holasice

(bez lokality označené v nabídce č. 5
– park na ul. Václavské) dle cenové
nabídky společnosti SAVE TECHNOLOGY
POVĚŘILO:
• zahájit veškeré přípravné práce
spojené s vypsáním veřejné soutěže
na dodavatele modulové mateřské
školy pro 50 dětí
ULOŽILO:
• starostce na nejbližším jednání
zastupitelstva obce předložit cenové
kalkulace na pořízení příslušenství
k malotraktoru – mulčovač
SOUHLASILO:
• se zvýšením počtu dětí v MŠ z 24
na 25 dětí pro školní rok
2014/2015.

Provoz sběrného dvora a svoz bioodpadu
Provozní doba sběrného dvora
v obci Holasice pro rok 2014 je zahájena od 1. 3. 2014
každé:
úterý
15 – 17 hodin
sobota
9 – 11 hodin.
Správcem dvora je pan Petr Souček.
V případě nutnosti uložení odpadu
mimo provozní dobu odpadového
dvora, lze toto dohodnout předem na
Obecním úřadu Holasice, tel. 547
229 362. Služeb odpadového dvora
mohou využívat občané s trvalým
pobytem v Holasicích, kteří mají uhrazený roční poplatek za komunální
odpad.

V případě ukládání objemného
odpadu např. nábytku, je třeba ho
rozebrat, aby zabral co nejméně
místa ve velkoobjemovém kontejneru
(např. skříň rozložit na desky). Šetříme tak místo a nemalé finanční náklady spojené s uložením odpadu na
skládce v Žabčicích.
SvoZ bioPoPelnic 2014
Svoz bioodpadu v letošním roce
bude probíhat 1x za 14 dnů, vždy
v úterý v sudý týden od 1. 4. 2014
do 30. 11. 2014. První svoz bude
tedy 1. 4. 2014 a dále po 14ti dnech.
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informace z obecního úřadu
PoPlATKY 2014

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.

Splatnost plateb za poplatky je
jednorázově do 30. 6. 2014 nebo
ve dvou splátkách do 30. 6. 2014
a 30. 9. 2014.

TříKrálová SbírKA 2014
Poplatek za komunální odpad: 500
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 250 Kč, osoby 80
let a více a osoby ZTP/P jsou od
poplatku osvobozeny.
Poplatek za stočné: 966 Kč/rok
/osoba skutečně bydlící v nemovitosti na k.ú. Holasice bez ohledu na
trvalý pobyt.
Poplatek za psa: 100 Kč za psa.
Hradí se za štěně starší 3 měsíců.
Variabilní symbol: číslo popisné
domu.

V neděli 5. 1. 2014 se v Holasicích
uskutečnil čtrnáctý ročník Tříkrálové
sbírky. Přestože se vydala koledovat
pouze jedna skupinka dobrovolníků,
podařilo se jim získat do zapečetěných pokladniček částku celkem
10.379 Kč. Všem občanům, kteří do
této sbírky finančně přispěli, upřímně
děkuji! Děkuji také všem dobrovolníkům – koledníkům z naší obce, kteří
pod vedením slečny Kristýny
Kostelecké tuto sbírku realizovali.
Starostka obce požádala ředitelství
příslušných základních a středních
škol, aby tito konkrétní žáci byli patřičně pochváleni!
Rovněž Oblastní charita Rajhrad
i Diecézní charita Brno děkují za
důvěru, kterou jste této sbírce opět
projevili. Jako již několik roků po
sobě jdoucích, tak i letos dosáhl
objem vykoledovaných částek
v 98 městech a obcích v oblasti
působnosti Oblastní charity Rajhrad
rekordní hodnoty 2.944.714 Kč,
což je o 260.000 Kč více než
v loňském roce a nejvíce mezi jednotlivými oblastními charitami v celé
brněnské diecézi. I když vykoledovaná částka není zdaleka jediným
kritériem úspěšnosti sbírky, je obrazem počtu účastníků a dárců, lze
z ní odvodit i počet navštívených

Platbu je možné provést:
– v hotovosti na pokladně Obecního
úřadu v Holasicích
pondělí, středa
7 – 17 hod.
úterý, čtvrtek
7 – 15 hod.
pátek
7 – 12 hod.
– převodním příkazem na účet obce
Holasice u Komerční banky,
a. s. nebo u Sberbanky CZ na č.
účtu:
KB, a.s.:
10225641/0100
Sberbank CZ: 4060013792/6800
variabilní symbol = číslo popisné.
V případě, že platíte bankovním
převodem poplatek za celou rodinu,
je možné ho uhradit jednou částkou.
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domácností a rozdaných požehnání,
a především veliká ochota vás –
dárců a spoluorganizátorů pomáhat
potřebným lidem, kteří se v životě
dostali do situace, ve které si již
neporadí bez pomoci druhých.
Oblastní charita Rajhrad použije
výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 na
projekty, které přispějí k udržení,
zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdravotních
služeb v regionu:
– příspěvek na nákup zdravotnického
materiálu a pomůcek pro klienty
Domu léčby bolesti s hospicem sv.
Josefa v rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu)
– příspěvek na zajištění provozu
odborného sociálního poradenství poskytovaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně
nemocné
– finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv.
Josefa v Rajhradě
– příspěvek na provoz charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby
– příspěvek na provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
v Židlochovicích
– bude pořízeno vybavení nového
projektu chráněného bydlení pro
osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě v roce 2014.
Další prostředky z Tříkrálové sbírky
budou věnovány na pomoc lidem
v nouzi a v případě živelných katastrof
na humanitární pomoc v České
republice a zahraničí.

oDKlon TrAnZiTu Ze Silnice
č. ii/425 – DAlší vývoJ
Opět se podařilo postoupit ke zdárnému dosažení vytýčeného cíle –
tedy odklon nákladní dopravy ze silnice č. II/425. Projektová dokumentace dopravního značení byla dokončena, projednána s kompetentními
orgány. Byly vzneseny požadavky na
doplnění značení na dálnici D2, dále
požadavky od Policie ČR. Na základě
splnění těchto požadavků bylo dne
25. 2. 2014 zahájeno správní řízení
o návrhu opatření obecné povahy
o stanovení místní úpravy provozu na
„dotčených krajských silnicích II. a III.
třídy ve správním regionu Židlochovice“.
Uvedený návrh opatření obecné
povahy bude realizován nejpozději do
3 měsíců po nabytí právní moci opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na „dotčených krajských silnicích II. a III. třídy ve správním regionu Židlochovice“, po vydání
opatření všech dalších dotčených silničních správních úřadů.
výSTAvbA moDulární buDovY
mš v HolASicícH
Od roku 2010 usiluje současné
zastupitelstvo obce o výstavbu klasické budovy mateřské školy. Vzhledem
k obrovskému nárůstu výstavby rodinných domů na území naší obce bylo
a je zřejmé, že dosavadní kapacita
25 dětí v MŠ je plně nevyhovující.
Obec vlastní pozemek vhodný pro
výstavbu nové MŠ, projektovou doku6
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mentaci nové MŠ, v roce 2013 byla
naše obec připravena požádat
o dotaci na výstavbu této nové školky. Leč díky trvalému nesouhlasu
sousedů nepodařil se tento záměr
zrealizovat.
Vedení obce obdrželo již druhou
petici občanů obce, v níž je důrazně
žádána výstavba resp. rozšíření kapacity stávající MŠ. Vzhledem k přísným
předpisům Evropské unie není
možné rozšířit kapacitu stávající MŠ
vzhledem k nedostatečnému prostoru pro pobyt a hry dětí v oploceném
venkovním prostoru. Stejné předpisy
přikazují zřizovateli (tj. obci Holasice)
odstranění či prevenci zjištěných
nedostatků při provedené kontrole
(25. 2. 2014) ze strany krajské hygienické stanice (např. nevhodná
podlahová krytina v celé budově MŠ,
nevyhovující osvětlení, nevyhovující
toalety pro děti, pedagogický personál, atd.).
Vzhledem k vysokým investičním
nákladům odstranění právě zjištěných nedostatků ve stávající budově
MŠ, rozhodlo zastupitelstvo na svém
32. jednání dne 6. 3. 2014 investovat do zbudování dočasné modulární
budovy MŠ v Holasicích.
Tuto budovu - školku lze umístit
v souladu s platným ÚP do ploch
občanské vybavenosti, které se
nachází buď za budovou ZŠ nebo za
sokolovnou. Ovšem za sokolovnou
nejsou zbudovány inženýrské sítě,
není zde zbudováno dětské hřiště,
které musí být rovněž u každé MŠ.
Dále budovu umístěnou za sokolovnou by bylo nutné zvukově odhluč-

nit, tudíž další finanční náklady navíc.
Modulová stavba není nijak pevně
spojena se zemí, tzn. kdykoli ji lze
demontovat, přebudovat, popř. i prodat dalším zájemcům. Ale lze ji využít
např. jako rozšíření stávající ZŠ
(v roce 2016 může jít do 1. třídy až
25 dětí! – tzn. dle školského zákona
řádná jednotřídka…). Tyto prostory
lze časem využít jako např. pro volnočasové aktivity dětí, ale i seniorů, či

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

Novými občánky Holasic jsou:
Ondřej Tóth
Matěj Zrůbek
Denisa Jelenová
Karolína Ryšánková
Linda Zollmanová
Daniel Kazík

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Michaelou Křižanovou
a s paní Karlou Halbichovou
Čest jejich životu!
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informace z obecního úřadu
zde zbudovat ordinaci praktického
lékaře, obecní policii apod.
Po zvážení všech pro a proti padla
volba zbudování této modulární školky na prostoře na hřišti za školou.
budeme usilovat o výstavbu tak,
aby v září roku 2014 byla zbudována školka o dvou odděleních
pro 50 dětí. Půjde o stavbu dočasnou. I nadále bude zastupitelstvo
pokračovat v úsilí v povolovacím
procesu, vedoucímu k vydání stavebního povolení, získání dotace
a dalším přípravným pracem na
stavbě nazvané „mateřská škola
na pozemcích p.č. 100; 101/1;
101/2; 101/3; 102/1; 102/2 vše
v k.ú. Holasice“, jako stavby trvalé
multifunkčně využitelné.
Tímto dočasným řešením dojde
k odčerpání nemalých finančních
prostředků z obecního rozpočtu (dle
průzkumu trhu půjde o částku cca 6
až 9 miliónů). Jsme si vědomi, že
dětem ukrojíme velkou část dětského
hřiště, které slouží nejen jako sportoviště, ale jako místo, kde se děti
všeho věku, případně i rodiče či prarodiče setkávají. Jedna občanka si
posteskla, že jde o prostoru, kde si
spolu děcka od 5 do 15 let hrají
a vzájemně se respektují. Toto všechno jsou důsledky, kam se rozhodně
nemělo dojít, a nikdo ze současného
zastupitelstva netušil, čeho jsou
nepřející lidé schopni. Pokusíme se
tedy zbudovat jakési náhradní řešení – sportoviště pro děti na hřišti za
sokolovnou.

Plánované akce v holasické sokolovně
BŘEZEN 2014
28. – 30. 3.

Burza oblečení jaro / léto

DUBEN 2014
27. 4.

III. čarodějnický jarmark
Den seniorů

KVĚTEN 2014
11. 5.

Den matek

ČERVEN 2014
14. 6.

Volejbalový turnaj smíšených
družstev

15. 6.

Den otců, Dětský den
Školní akademie k závěru
školního roku

ČERVENEC A SRPEN 2014
středy

Tradiční prázdninové skotačení za sokolovnou (18-19 h.)

31. 8.

Konec skotačení a závěr
prázdnin

ZÁŘÍ 2014
26. – 28. 9.

Svatováclavské hody

ŘÍJEN 2014
18. – 19. 10. Burza oblečení podzim / zima
25. – 26. 10. Podzimní jarmark
LISTOPAD 2014
22. 11.

Vázání věnců (20 – 22 hod.)
Podzimní tvoření
Streetball turnaj

PROSINEC 2014

Lenka Ungrová
8

5. 12.

Mikulášská besídka

11. 12.

Česko zpívá koledy

21. 12.

II. vánoční běh

30. 12.

Předsilvestrovský turnaj

činnost mAS Podbrněnsko – vypsání tréninkové výzvy
MAS Podbrněnsko není ojedinělý projekt, v rámci ČR funguje
více jak 170 místních akčních
skupin, které působí ve venkovských oblastech. Zatímco v tradičním modelu správy je o venkovských oblastech rozhodováno v regionálních nebo národních centrech (systém „shora
dolů“), místní akční skupiny se
snaží tento systém obrátit – rozhodování se tak děje „zdola
nahoru“.
Tato metoda rozhodování se
nazývá LEADER (odvozeno
z francouzského „Liaison Entre
Actions de Développement de
l´Économie Rurale“, což znamená Propojení aktivit pro
rozvoj ekonomiky venkova)
a vychází z toho, že právě lidé,
kteří na venkově žijí, jsou nejlépe
seznámeni s tím, co jejich region
potřebuje; navíc metoda podporuje zapojení a spolupráci všech
aktérů v daném území.
Více informací najdete na
webových
stánkách
www.podbrnensko.cz, obecné
informace o tom, jak místní akční
skupiny fungují, lze získat na
www.nsmascr.cz.

V
oblasti
Židlochovicka
a Pohořelicka působí Místní
akční skupina Podbrněnsko,
o. s., která byla založena v roce
2013 a sdružuje obce, školy,
fyzické osoby, podnikatele
a další instituce a organizace za
účelem spolupráce na všestranném rozvoji venkova. V současné době naše místní akční skupina teprve začíná rozvíjet svoje
aktivity a zpracovává analýzy
a strategie, které jsou nutným
podkladem pro budoucí získávání dotací a na jejichž základě
budou určovány oblasti rozvoje.
Dne 10. března 2014 byla
vypsána tzv. tréninková výzva
s cílem podpořit akce pro veřejnost realizované na území MAS
Podbrněnska. Žádosti o dotaci
je možné předkládat do 31.
března 2014, výše podpory je
stanovena od 2.000 Kč do
8.000 Kč na jednotlivé akce realizované v termínu od 22. 4. do
16. 6. 2014. Žadatel o dotaci
vyplní žádost, přiloží požadované
dokumenty a předá je poskytovateli dotace. Informace o poskytnutí dotace bude zveřejněna dne
11. 4. 2014. Bližší informace lze
najít na webu www.podbrnensko.cz, kde je i plný text výzvy
a formulář žádosti.

Lucie Kubalíková
za tým MAS Podrběnsko
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mateřská škola Holasice
Dne 29. ledna jsme splnily dětem přání projet se v tunelu a jeli jsme na dopolední výlet vlakem do Králova Pole a zpět.

mateřská škola Holasice
Dne 12. února dopoledne jsme jeli
vlakem do Brna, kde jsme navštívili
Modelový svět vlaků. Výlet byl zábavný,
doprovázel nás pan Jiří Mrhač a děti
se od něho dozvěděly hodně zajímavostí.
za MŠ Oldřiška Pokorná
učitelka
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Základní škola Holasice

Základní škola Holasice

V polovině měsíce ledna jsme přivítali budoucí prvňáčky. Stopy pejska a kočičky děti dovedly do učebny, kde na ně čekaly úkoly inspirované příběhy z knihy Josefa Čapka
Povídání o pejskovi a kočičce. Jsme
rádi, že si rodiče spolu s dětmi vybrali naši malotřídní školu rodinného
typu.

lekcí a od dubna bude pokračování
v základní škole. Cílem těchto skupinek je nejen připravit předškoláky na
vstup do první třídy, ale také poznat
prostředí školy.
novinKY:
Žáci prvního ročníku jsou zapojeni
do programu veselé zoubky.

zvládli to dokonale. Pokud bude
volný termín, bruslení si ještě rádi
zopakujeme.
V době od 3. 2. do 8. 2. 2014
jsme pobývali v ráji princezny
Kačenky a jejího pomocníka
rampušáka v Orlických horách na
chatě Jedlová. Počasí nám po celý
týden přálo. Mohli jsme nejen lyžovat, ale také jsme poznávali krásu hor
a zimní radovánky. Samozřejmě
nechyběl rej masek a závěrečné
lyžařské závody, ve kterých uspěl
každý!

Na 28. 1. 2014 jsme měli objednané bruslení v Olympii. Společně
se žáky ze ZŠ Syrovice jsme strávili
radostné dopoledne na ledové
ploše. Musím pochválit začátečníky,

3. a 4. ročník do literární a výtvarné
soutěže ukaž, jak vidíš internet.

Jsem velmi ráda, že s námi opět
mohla jet paní Kalvodová, která
pečovala nejen o zdraví dětí, ale také
o jejich kondici, protože s dětmi chodila
na
každodenní
výlety.
Poděkování patří také panu
Mlečkovi, který mi ochotně pomáhal.
Děkuji také panu řidiči Fráňovi, který
poskytl nejen autobus, ale také velmi
příznivou cenu.

1. až 4. ročník do výtvarné a literární
soutěže máme rádi přírodu – Hnutí
brontosaurus.
V prosinci byla instalována v rámci
projektu EU do I. třídy keramická
tabule a do II. třídy interaktivní
tabule. Instalované výukové programy zapojí více žáky do výuky a učivo
je mnohem názornější.
PoZvánKY:
16.4.2014 – Den otevřených dveří
spojený s velikonoční dílničkou
14.5.2014 – Zápis do MŠ
Všechny informace a bohatou
fotogalerii sledujte na webových
stránkách www.zsholasice.cz.

Od ledna probíhají pro předškoláky edukativně-stimulační skupinky. Deset lekcí je rozděleno na dvě
části. Ve školce se uskuteční pět
12

Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka MŠ a ZŠ Holasice
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Krásné předjaří do Holasic!
Jak již oslovení napovídá, blíží se
jaro a s ním i krásné počasí a práce na
zahrádce. Již tradičně se v zahradách, na polích i na ostatních prostranstvích pálí vyhrabaná suchá
tráva, klestí i nějaký ten odpad…
V tomto období zaznamenávají hasiči
velké množství událostí, které souvisejí s výše zmiňovanou činností, přesněji řečenou snahou ušetřit čas a námahu, což vede k vypalování souvislých
ploch nebo spalování velkého množství odpadu. Oheň se pak může rozšířit a zároveň je kouř na obtíž celému
okolí. Je nutné zdůraznit, že plošné
vypalování a pálení odpadu je zakázané zákonem a viníkovi hrozí citelné
finanční sankce, které se v případě
firem násobí. Aby se zabránilo zbytečným výjezdům (nejen hasičů), již
několik let mají občané i firmy možnost na našich webových stránkách
www.holasice.cz/hasici
vyplnit
během několika málo minut formulář
HZS pro nahlášení pálení, který všem
umožní předejít zbytečným nepříjemnostem. nahlášení pálení na obci

nebo některému ze členů naší
JSDH nemá oznamující účinek
vůči HZS!!!!
Ale nyní již k radostnějším věcem.
Na začátku roku jsme již tradičně
uspořádali výroční členskou schůzi,
kde jsme zhodnotili loňský rok a dali si
úkoly na rok nový. Náš sbor má nyní
59 členů starších 15-ti let a 12 dětí ve
věku od 6 do 14 let.
Z akcí pořádaných sborem za loňský rok chci vyzdvihnout ty, které se
staly tradičními a mají velmi dobrý
ohlas mezi občany. V únoru to byl již
tradičně ples a v červnu dětský den
spojený s posezením. Dalšími akcemi, kterých jsme se zúčastnili, byly
oslavy hasičského sboru v Rajhradě
a Syrovicích, den bezpečnosti pro
školáky pořádané na hřišti RAFK
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
v Rajhradě, oslavy konce prázdnin
v Rajhradicích atd.
Na výroční schůzi se také probíraly
plány na letošní rok – již zmiňovaný
ples, sběr železného šrotu v obci,
dětský den, ale zejména připomenutí
125. výročí trvání hasičského
sboru v Holasicích. V této souvislosti předpokládáme, že uspořádáme
den otevřených dveří pro širokou
veřejnost.
Naše zásahová jednotka měla
k 31. 12. 2013 celkem 16 členů
a vyjela v minulém roce k 27 událostem, nejen v Holasicích, ale i v okolních obcích a městech. Celkem se
jednalo o 8 požárů, 5 planých poplachů (většinou závady na elektronické
požární signalizaci), 13x jsme poskytli
tzv. technickou pomoc (čerpání vody,
řezání stromů) a jednou jsme se
zúčastnili cvičení.
Ještě musím připomenout jeden
zásah, který jsem v minulém čísle
zpravodaje nezmínil. Jednalo se
o požár trafostanice ve Vojkovicích

v podvečer dne 28. 11. 2013. Požár
byl ve spolupráci s pohotovostí E-onu
velmi brzy zlikvidován.
Ne všechny zásahy jsme nahlašovali na HZS a tak např. likvidaci
nebezpečného hmyzu v objektech
vlastněných obcemi (např. školy) či
odstraňování větví nad veřejnými prostorami jsme vůbec nezapočítávali do
statistik.
Na začátku letošního roku došlo
také k obměně sirény. Stará rotační
siréna byla nahrazena elektronickou.
Její hlavní předností je možnost informovat o události či zkoušce i hlasovou
formou, což jistě ocení hlavně občané
neznalí fungování IZS ☺.
Více informací najdete na našich
stránkách www.holasice.cz/hasici.
Fotografie ze zásahů a akcí pořádaných naší jednotkou jsou na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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Holasické violky o.s.
5. 12. 2013 jsme připravily pro
děti tak trochu jiného mikuláše. Jako
první jsme jim zahrály pohádku O perníkové chaloupce pod trpělivým
vedením
Martiny
Tománkové.
Následoval mikulášský víceboj, jehož
poslední „disciplínou“ byla básnička
nebo písnička Mikulášovi, čertům
a andělovi. Přišlo, k naší velké radosti, dost dětí i rodičů.

ce jsme pro děti připravily jednoduché úkoly, aby nám cesta rychle ubíhala. Bowlingu jsme věnovaly 2 hodiny, hráli dospělí i děti.
Ve čtvrtek 20. 2. jsme zorganizovaly přednášku týkající se první
pomoci vedenou p. Wágnerem.
Získaly jsme pár nových a zopakovaly
mnoho dřívějších informací o první
pomoci. Povídání bylo zakončeno
praktickými ukázkami nepřímé masáže srdce, dýcháním do Anduly
(pomůcka figurína) a přetočením do
zotavovací polohy.
V sobotu 22. 2. jsme uspořádaly
1. ročník turnaje ve stolním tenisu
jednotlivců i dvojic. Pro děti jsme si
připravily soutěže v disciplínách jako
pinkání a přenášení míčku, nošení
pálky na hlavě apod. Turnaje se
zúčastnilo 13 hráčů, přišlo se podívat
několik diváků, dětí byla plná sokolovna. Těšíme se na další ročník turnaje.

Další prosincovou akcí bylo předvánoční proběhnutí kolem Holasic
dne 21. 12. 2013. Připravily jsme
i variantu pro chodce s animačním
programem. Této akce se tradičně
zúčastnilo méně sportovců, tak doufáme, že v příštím roce bude návštěvnost výrazně lepší. Na závěr jsme
poseděly s našimi spolupracovníky,
pomocníky, dobrovolníky, zkrátka
s těmi, bez kterých by některé naše
akce ani neproběhly.
Sezónu 2014 jsme zahájily 2. 2.
zimní vycházkou do vojkovic
zakončenou bowlingem. Na vycház-

občanské sdružení HaleliSta

Jarní tvorení
̌
v Holasicích

Srdečně vás zveme na pravidelná
středeční tvoření, která se konají
v prostorách obecního úřadu v době
od 17 do 20 hodin.
Dále jsme pro všechny připravily
na 29. 3. 2014 v době od 13 – 17
hodin jarní tvoření, kde si můžete
vytvořit obrázky s jarní tematikou,
kraslice – madeirovské nebo jen
zdobené voskem, bavlnkou, fimem,
papírovými výseky, pletené z pedigu.....
Dále máme na červen naplánovanou ochutnávku kulinářských specialit se soutěží o nejlepší výrobek – co
to voní pod pokličkou.
V říjnu budeme pořádat tradiční
jarmark spojený s výstavou, tentokrát
na téma Podzim a na první adventní
neděli opět pomůžeme s přípravami
na rozsvěcení vánočního stromu.

kdy: 29. března 2014
od 13 do 17 hodin
kde: prostory na obecním
úřadu v Holasicích
co: tvoření
na téma
JARO
KRASLICE
malované, vrtané,
decoupage,
motané z bavlnek
pletené z pedigu
atd atd ...

Těšíme se na vás
občanské sdružení
HaLeLiSta

Jitka Kreidlová a Jana Vaculová
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obecní knihovna Holasice
„Cirkus je krásné zařízení,
ale žádá, aby se v něm umělo všechno.
Poznamenává své vyznavače neporušitelným
znamením a žádá po nich věrnost
až za hrob.“
Eduard Bass

straně druhé jeho srdce i mysl směřovaly jinam.
Již v roce 1907 začal Bass příležitostně vystupovat v Schöblově kabaretu v domě U Bílé labutě Na Poříčí, kde
recitoval Gellnerovy a Šrámkovy básně
(zde vznikl jeho pseudonym Bass,
k čemuž ho inspiroval jeho hluboký
hlas.). Od roku 1912 působil jako konferenciér v Lucerně a v letech
1913–1920 vystupoval v kabaretu
Červená sedma. Zpočátku studentská
zábava zde dosáhla výborné literární
a divadelní úrovně. Bass se postupně
stal recitátorem, hercem, zpěvákem,
písničkářem, autorem a překladatelem
kupletů a šansonů i autorem drobných
próz a jednoaktovek.
Počátkem první světové války zkrachovala kartáčnická továrna v Hostivaři
a tak se Bass mohl cele věnovat svému
zájmu. Ze zdravotních důvodů byl ušetřen válečných útrap a stal se písařem
ve vojenské nemocnici na Hradčanech, odkud byl uvolňován na
vystoupení. V té době se oženil
s herečkou a nadanou sochařkou
Táňou Krykovou.
V letech 1916–1917 byl Bass
zároveň ředitelem kabaretu Rokoko
a psal do novin a časopisů: Nová doba,
Právo lidu, Kopřivy, Humoristické listy
apod. Po zániku Červené sedmy se

* 1. ledna 1888, Praha
+ 2. února 1946, Praha
eduard bass (vlastním jménem
Eduard Schmidt) byl český humoristicko-satirický spisovatel, dramatik, novinář, publicista, zpěvák, fejetonista,
herec, recitátor, autor písňových textů,
konferenciér a kabaretiér.
Narodil se v Praze první den roku
1888, jako syn majitele kartáčnické
firmy na Smíchově. V roce 1905 ukončil studia na staroměstské obchodní
akademii. Po prázdninách podnikl
cestu na zkušenou do Belgie a po
návratu šel studovat chemii na pražskou techniku a zároveň byl učněm ve
firmě svého otce. Na podzim 1906 studoval dočasně na technice v Curychu.
V letech 1906–1916, kdy pracoval
jako obchodní zástupce otcovy firmy,
podnikl několik cest do zahraničí.
Navštívil Mnichov, Itálii, Berlín a Vídeň
a všude ho ze všeho nejvíc zajímal svět
kultury, zejména pak nejrůznější formy
lidové zábavy, kabarety, šantány, tingltangly. Žil tak vlastně dvojí život – na
jedné straně se snažil vyhovět otci, na
18

obecní knihovna Holasice
svými spolupracovníky Jiřím Červeným
a dalšími publikoval satirické kabaretní
texty v edici Syrinx, kterou řídil,
a v letech 1919–1920 redigoval satirický časopis Šibeničky.
Další dvě desetiletí života spojil
Bass s Lidovými novinami, do jejichž
redakce vstoupil roku 1921 a kde pracoval jako fejetonista, reportér, soudničkář, kulturní zpravodaj, divadelní kritik a autor tzv. rozhlásků. V letech
1933–1941 pak byl jejich šéfredaktorem. V Lidových novinách se sblížil
s Karlem Poláčkem, bratry Čapkovými
a dalšími. K jeho vynikajícím kolegům
patřili i Rudolf Těsnohlídek, Ondřej
Sekora, v Lidových novinách publikovali Vítězslav Nezval, František Halas,
Konstantin Biebl a další. Rád se scházel se svými přáteli v pražském podniku
Café Montmartre v domě U Tří divých
mužů v Řetězové ulici.
Během okupace byl Eduard Bass
nucen přerušit svou novinářskou činnost a věnoval se téměř výhradně spisovatelství, psal díla posilující české
národní vědomí. Bassova dlouholetá
a intenzivní láska k cirkusu vyústila na
začátku 2. světové války v rozhodnutí
vytvořit románovou kroniku cirkusového podniku jako kolektivního díla lidí
oddaných společné věci – Cirkus
Humberto.
Na sklonku války zemřela Bassovi
žena. Ihned po osvobození se stal
znovu šéfredaktorem obnovených
Lidových novin, které vycházely pod
názvem Svobodné noviny. Pro nemoc
však z redakce brzy odešel. Svůj
poslední novinový článek napsal 28.
října 1945. Ještě týž den ho stihla
srdeční mrtvice.

K jeho nejznámějším dílům patří
Klabzubova jedenáctka (1922), To
Arbes nenapsal, Vrchlický nezbásnil
(1930, literární parodie, které se setkaly s velkým ohlasem), Umělci, mecenáši a jiná čeládka (1930), Fanynka
a jiné humoresky, Šest děvčat
Williamsonových, Potulky pražského
reportéra, Holandský deníček, Cirkus
Humberto (Cirk Umberto 1941), Lidé
v Maringotkách (též Lidé z maringotek, 1942, soubor povídek z cirkusového prostředí, tzv. cirkusový dekameron) a několik knih povídek.
Petra Koláčková
knihovnice

Zamyšlení s Aničkou
Dnes bych vás chtěla seznámit se
svátkem sv. Valentýna. Tento svátek
neslaví úplně všichni v České republice,
většinou ho slaví jen ta mladší generace. Ostatní ho považují za americký svátek, ale určitě to tak není!
Původně totiž ten Valentýn byl pravděpodobně katolický kněz, kterého
nechal římský císař Claudius II. umučit,
protože oddával lidi i přes jeho zákaz.
Takže každý už asi chápe, že je to
opravdu „posel lásky“. Zdá se mi, že
tento svátek spousta Čechů neslaví,
protože není náš. Ale proč neslavit
i nové svátky? Kolik je příležitostí během
roku říct tomu druhému že ho milujete,
máme rádi nebo mu dát malý dárek
z lásky? Vždyť do našeho 1. máje je
ještě daleko!
Anička Procházková
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michal Pírek / Slackline
Jmenuji se Michal Pírek, je mi 17let
a pocházím z Holasic. Zkusím vám
tady v pár větách popsat můj kousek
života, ktery jsem věnoval slackline.
Slackline („povolená lajna“) – tento
sport pochází z Jižní Ameriky od horolezců z Yosemitu ze 70. let, kteří ve
špatném počasí začali chodit po řetězech na parkovišti. Do České
Republiky se slackline dostal cca před
6-7 lety. Dá se rozdělit na čtyři hlavní
druhy, které se vám pokusím trochu
popsat.
longline: Lidé se snaží přejít co
největší vzdálenost na 25 mm širokém
popruhu nad zemí mezi dvěma
pevnými body (nejlépe stromy). Začíná
se od 5 metrů a chodí se až neskutečné 300metrové lajny. Zde je
potřeba obrovská fyzická, ale i mentální vytrvalost.

mické triky. Je to něco odlišného, když
se vám chodidla nedotykají lajny
a můžete si vychutnat ten pocit beztíže.
Zažívám na tom úplně jiný pocit než
například při chůzi ve výškách – na
highlině.

Highline: Často nazývaná jako královská disciplína. Jedná se o lajnu
nataženou mezi dvěma body, které
jsou minimálně 10 metrů nad zemí.
Slackliner je jištěný o samotnou lajnu
pomocí odsedky a sedáku. Pokud je
člověk dost odvážný, může se pokusit
o přechod bez jištění, jedná se o tzv.
„freesolo“. Zatím se nikdo nezranil :-).
Je-li lajna níže, nemluvíme o highline,
ale o midline.
Když se postavím na highline a udělám první kroky, je to neskutečny pocit.
V tu chvíli mám v hlavě absolutní
prázdno, prostě nic! Vnímám jenom
pohyb lajny a svýho těla.

Trickline: Jedná se o dynamicky
ušitou lajnu s šířkou 50 mm, na které
se dají s „menším“ tréninkem provádět
statické (různé podřepy, šňůry, apod.)
nebo dynamické (skoky na zadek, břicho, otočky, salta…) triky. Jako v jediné
slackline disciplíně se pořádají oficiální
závody, kde proti sobě skáčou dva
protivníci. Každý se snaží skočit co nejhezčí kombinaci různě obtížnych triků.
Porotci pak bodováním určují, komu
se povedla lepší kombinace. Hodnotí
se výška, provedení, čistota dopadu
a další. Já osobně upřednostňuji dyna-

Watterline: Jsou lajny, které se
napínají nad vodou. Občas si lidé
myslí, že to nemusí být takový rozdíl,
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chodit nad vodou, oproti pevné zemi.
Ale rozdíl to opravdu je! Když jdete nad
vodou a hladina se pod vámi hýbe, je
opravdu těžké se soustředit na jeden
pevný bod na druhém břehu.

Slacklinu se věnuji přibližně rok
a půl. Tenhle netradiční sport jsem
poznal díky bratrovi, ktery lozí po skalách, takže k tomu měl docela blízko.
Když dovezl domů první lajnu, šli jsme
ji napnout na pole, tak 8 metrů dlouhou. Moje první slova zněla: „To nejde,
to je blbost.“. Ale moje ego nesneslo,
že můj brácha je lepší, takže jsem
začal více trénovat. Na internetu jsem
potom uviděl lidi, kteří na slackline skáčou. Jen, co jsem našetřil peníze, valil
jsem si koupit „trikovku“. Bráchu to
postupem času nějak přestalo bavit,
spíše měl radši lezení, takže jsem
potřeboval najít jinýho parťáka. A hned
první, kdo šel, byla moje kamarádka
a spolužačka Adys.
Jednou, když jsme šli jako každý
den do parku natáhnout lajnu, seznámili jsme se s klukama, kteří už skákat
uměli. Ukázali nám základní triky, poradili se slacklinou a přijali do party jménem SlackRats. Potom už to konečně
začalo nabírat trochu směr nahoru.
Začal s námi spolupracovat vyrobce
slacklinového vybavení Equilibrium po
tom, co shlédli naše videa na internetu,
takže to pro nás byla další motivace
více trénovat. Zhruba po 9 měsících

jsem jel spolu s kluky na naše první
závody do Prahy, kde jsme postoupili
z kvalifikace, ale hned v prvním battlu
jsme všichni vypadli. Ale zklamání to
určitě nebylo, spíše nadšení do dalšího
závodu. Na ten jsem se ale dostal až
za půl roku, buď kvůli zdravotním problémům, nebo proto, že neměl jeden
z nás čas. O to byl další závod povedenější, konal se v Teplicích nad
Metují zároveň s Mezinárodním horolezeckym filmovym festivalem, kde jsem
obsadil první místo a jel domů s obrovskou radostí a motivací na další závod
– MČR, který se pořádal za měsíc, po
mém prvním úspěchu. Po usilovném
tréninku jsem se stal mistrem České
republiky pro rok 2013.

osobní rekordy michala Pírka:
Trickline:
8. místo Four outdoore Gibbon
trickline contest, Praha
1. místo Gibbon trickline contest,
Teplice nad metují
1. místo Gibbon mistrovství čr
v trickline, Slaný
Longline:
Highline:
Watterline:

110 metrů
26 metrů dlouhá,
20 metrů vysoko
35 metrů
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