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Stanislava Žižková: Cestička za lávkou

Úvodní slovo starostky obce
stávajících sociálních služeb, péče o životní
prostředí, podpora spolků a zájmových sdružení, pokračování v budování infrastruktury,
udržování a prohlubování kulturních zvyklostí
a tradic, usilovat o lepší informovanost občanů,
klást větší důraz na dodržování bezpečnosti
v obci, nezapomínat na možnosti sportovního
vyžití spoluobčanů. Ve všech těchto oblastech je před námi spousta práce, spousta
možností a určitě chceme v těchto oblastech
pracovat dobře, efektivně a dosáhnout
odpovídajících výsledků. Je však jasné, že
všechno se nepodaří ze dne na den, vše je
otázkou především finančních možností
(např. možnost čerpat dotace z EU končí už
v roce 2013!). Činné období tohoto nového
zastupitelstva je čtyřleté – od podzimu 2010
do podzimu 2014. Je tedy docela možné,
a prosím o jakousi toleranci a trpělivost od
vás občanů, že některé body volebního
programu budou splněny právě až ke konci
tohoto činného období. Je docela možné, že
některé aktivity se vůbec nepodaří realizovat.
Věřím a přeji sobě i vám, aby těch nerealizovatelných bylo co nejméně!
Je před námi asi nejkrásnější období
v roce, období adventu a Vánoc. Přeji vám,
aby celá doba příprav a vlastní prožitek
vánočních svátků byl pro vás a pro vaše
nejmilejší co nejpříjemnější, plný radosti,
dětského těšení se a očekávání.
Samozřejmě přípravy se neobejdou bez
starostí, shánění, stresu a shonu. Toto předvánoční šílenství patří již do rituálu každé
rodiny. Odměnou je potom v den vánoční
naprosté vyčerpání, ale ten krásný pocit, že
se opět vše zvládlo tak, jak mělo, je neopakovatelný.
Zároveň bych vás ráda pozvala na celou
řadu kulturních akcí jak u nás v Holasicích,
tak i v nejbližším okolí, jejichž jednotlivý rozpis najdete na dalších stránkách zpravodaje.
Do nového roku vám přeji především
pevné zdraví, pokoj v duši, lásku a radost
z každého nového dne.
Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali
těmto řádkům.

Vážení holasičtí spoluobčané,
po tříleté odmlce (poslední číslo vyšlo
v zimě roku 2007), dovolujeme si předložit
vám opět tištěný HOLASICKÝ ZPRAVODAJ.
Toto číslo je první – průkopnické, vzniklo ve
velmi krátkém čase, a proto budeme rádi za
jakékoli vaše podněty, připomínky a nápady,
co vše by se mělo ve zpravodaji objevit,
o čem bychom vás měli informovat, co byste
rádi ve zpravodaji četli.
Celý letošní rok 2010 byl rokem tzv.
volebním. Pro naši obec, pominu-li volby do
parlamentu, byly důležité volby komunální,
které proběhly 15. a 16. října. Dle počtu
kandidujících osob bylo zřejmé, že osud naší
obce nám není lhostejný a že zájem o dění
v obci se stává skutečně věcí veřejnou. Bylo
zvoleno zastupitelstvo, v němž bude pracovat více než polovina nových zastupitelů. Na
tomto místě chci poděkovat za důvěru, kterou jste projevili svou volbou a věřte, že je to
pro nás, nové zastupitele, nejen velká čest,
ale také velký závazek, který jsme na ustanovujícím zasedání dne 9. listopadu slibem
zastupitelů přijali.
Od nového zastupitelstva, jehož věkový
průměr je cca 40 let, očekávám, že bude
pracovat pružně, bude se pohybovat po obci
s všímavostí, bude chtít vidět i ty nejmenší
problémy související s dobrým chodem naší
obce, bude se aktivně účastnit a svou přítomností podporovat veřejné dění v obci.
Samozřejmě velice důležitá bude součinnost a spolupráce s vámi – občany, kdy
budete své připomínky, svá přání, ale
i oprávněné stížnosti jasně a zřetelně předávat právě svým zastupitelům. Obec a obecní
zastupitelstvo může pro své občany udělat
skutečně velmi mnoho, ale musí mít v rukou
potřebné podklady. Svá přání, návrhy na
změny lze sdělovat ústně zastupitelům, popř.
sdělit přímo na obecním úřadě. Je však
vhodné, aby tato sdělení byla podávána
i v písemné formě. K dispozici je také schránka umístěná na budově obecního úřadu.
Z volebních programů jednotlivých kandidátek je zřejmé, že všichni chceme prosazovat víceméně to stejné: péče o obecní majetek a finance, podpora školství, podpora

Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Holasice na
ustanovujícím zasedání dne 9. 11. 2010
zvolilo nové vedení obce.

Zasedání zastupitelstva
• Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí starosta dle potřeby, nejméně
však 1x za tři měsíce.
• Zasedání zastupitelstva obce musí
být veřejné, tedy za účasti občanů
obce.
• Zastupitelstvo obce je schopno se
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční
většina všech jeho členů.
• Obecní úřad informuje o místě,
době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.
Informaci vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu alespoň sedm dnů
před zasedáním zastupitelstva obce;
kromě toho může informaci uveřejnit
způsobem v místě obvyklým.
• Právo předkládat návrhy k zařazení
na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové a výbory.
• O zařazení návrhů přednesených
v průběhu zasedání zastupitelstva
obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.
• O průběhu zasedání zastupitelstva
obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta
a určení ověřovatelé. Zápis, který je
nutno pořídit do deseti dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí.
• Zastupitelstvo obce vydá jednací
řád, v němž stanoví podrobnosti
o jednání zastupitelstva obce.

Členové zastupitelstva:
Luboš Bachorec, Marie Baláková,
Rudolf Holacký, Richard Kaplan,
Petr Konečný, Ing. Roman Kostelecký,
Jiří Mátl, Ludmila Tomanová,
Mgr. Lenka Ungrová
Starostka obce: Mgr. Lenka Ungrová
Místostarosta: Ing. Roman Kostelecký
Předseda finančního výboru:
Petr Konečný
Předseda kontrolního výboru: Jiří Mátl
Členové finančního a kontrolního výboru
jsou navrženi, zvoleni budou na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
V obci budou pracovat komise, které
budou schváleny a členové komisí
budou zvoleni na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce. Návrh komisí:
Komise pro životní prostředí a rozvoj obce
Komise sociálně – kulturní
Komise stavební
Zastupitelstvo obce Holasice
• schválilo:
– termín předání obce novému vedení
obce nejpozději do 30.11.2010,
• bere na vědomí:
– do 30.11.2010 chod obecního úřadu
beze změny, osobní kontakt se starostkou v úřední dny od 17 do 18 hodin.
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Informace obecního úřadu
obecní úřad:
pracovní doba
pondělí:
700 – 1700
úterý:
700 – 1500
středa:
700 – 1700
čtvrtek:
700 – 1500
pátek:
700 – 1200

Revizi komína nedělá každý kominík. Mohou
je provádět jen vyučení kominíci s praxí, kteří
úspěšně absolvovali zkoušku na revizního technika komínů. Tato revize komína trvá 30 – 60
minut. Po provedené revizi vám pak technik
vypracuje revizní zprávu do několika dnů. Cenu
si každý odborník určí sám – je doporučena
cena od 1000 do 3000 Kč + doprava. Pokud
nenecháte udělat revizi komína a stane se nehoda, při níž vznikne škoda nebo bude ohroženo
zdraví či životy lidí, nesete za to plnou zodpovědnost. Také od pojišťovny dostanete méně peněz.
Revize se dělají i u kotlů, opět je provádí
revizní technik, který po provedené revizi vydá
revizní zprávu. Při této revizi se kotel nerozebírá,
prohlíží se především vizuálně, sleduje se celá
instalace – správné umístění kotle, je-li dobré
větrání a zda má spotřebič přívod vzduchu.
Nezapomínejte kromě revize kotle také na
pravidelnou roční kontrolu kotle, kterou mají na
starosti servisní technici vyškolení dodavatelskou
firmou. Během roční kontroly, která trvá cca 3
hodiny se udělá funkční zkouška kotle, zařízení
se rozebere, vymění se opotřebovaný materiál,
popř. se provedou opravy a nakonec se sepíše
zápis o roční prohlídce.
Seznam servisních techniků mívají výrobci
kotlů na svých webových stránkách nebo je uvádějí v návodu ke kotli, kontakt naleznete take
u montážní firmy.
Seznam odborníků pro vyčistění nebo provedení kontroly komína vám pomůže najít portál
Společenstva kominíků ČR – www.skcr.cz nebo
v telefonním seznamu, poradíme vám také na
obecním úřadě.

úřední hodiny
800 – 1700
800 – 1700

kontakty:
starostka:

Mgr. Lenka Ungrová
tel.: 547 220 120
e-mail: starosta@holasice.cz
referentka: Blanka Dufková
tel.: 547 229 362
e-mail: dufkova@holasice.cz

Hlášení místního rozhlasu probíhá denně
dle potřeby, zpravidla po 15. hodině. Máte-li
zájem o zasílání informací na váš mobilní telefon
formou SMS, sdělte své mobilní číslo referentce
OÚ. První zaslání SMS vás stojí u vašeho mobilního operátora 3 Kč, další zasílání je zdarma.
V úřední dny referentka OÚ provádí ověřování podpisů a listin. Můžete požadovat výpis
z trestního rejstříku, v nejbližší době budete moci
také žádat výpis z katastru nemovitostí.
Na OÚ Holasice si můžete zakoupit velice
pěknou publikaci Holasice v obrazech, cena
150 Kč.
Pravidelný svoz odpadu probíhá každé liché
úterý. Na obecním úřadě si můžete zakoupit plastovou popelnici o objemu 120 l za 600 Kč.
Prozatimní provoz odpadového dvora:
úterý 1500 – 1700 a čtvrtek 1000 – 1200. V jarních
měsících roku 2011 bude provoz odpadového
dvora upraven tak, aby vyhovoval uživatelům.
Žádosti o vydání občanských průkazů vyřizuje v úřední dny Městský úřad Rajhrad,
paní Mrhačová.
Žádosti o vydání pasů vyřizuje
v úřední dny Městský úřad Židlochovice,
odbor vnitřní správy, paní Mlejnková, paní
Giňová, paní Válková.
Žádosti o vydání a výměnu řidičských
průkazu zajišťuje Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, paní Dvořáčková,
paní Palášková. Dále evidence vozidel,
(běžný
vyřizuje paní Sordylová, paní Smutná.

Zdroj: Mf Dnes z 10.11.2010, internet, NV 91/2010 Sb.

rodinný dům)

UPOZORNĚNÍ:
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.
o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv vstoupí v účinnost 1. ledna 2011.

(kotelny
v bytových
domech)
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Kulturní akce v Holasicích

Divadlo Radima Korába uvede

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO VŠECHNY DĚTI

HVĚZDNÉ
POHÁDKY
kde: sokolovna Holasice
kdy: 5. prosince v 17 hodin
... po pohádce přijde Mikuláš

Va´nocˇni´ koncert
Pásmo českých a světových koled pod vedením
sbormistra Petra Soudka
kde: sokolovna Holasice
kdy: 10. prosince 2010 v 19 hodin
Kdo jste měli možnost slyšet jejich koncert v loňském roce,
určitě víte, že se jedná o opravdu nevšední zážitek,
který by byla škoda nechat si ujít!
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Kulturní akce v okolí Holasic
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVU
RAjHRADSKÉ ZAHRADNICKÉ
ŠKOLy
si můžete tentokráte prohlédnout
v prostorách rajhradské knihovny,
zároveň si můžete také zakoupit
vánoční vazby a dekorace.
kdy: od 15. 11. 2010 až do vánoc
pondělí:
8–12 a 13–18 hod.
středa:
8–12 a 13–15 hod.
čtvrtek:
13–18 hod.

VÝSTAVA BETLÉMů
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 13. 12. – 29. 12. 2010
v 10 – 16 hodin
denně mimo pondělí
Kdo má zájem zapůjčit na výstavu
vlastní betlém, může ho přinést
v sobotu 4. 12. 2010 v 9 hodin
do farního centra Benediktinského
kláštera Rajhrad

VÝROBA A PRODEj VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ
kde: farní centrum
Benediktinského kláštera
Rajhrad
kdy: 11. – 12. 12. 2010
ve 14 – 16 hodin

VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
A PRO RODIČE VÁNOČNÍ PUNČ
kde: Orlovna, Židlochovice
kdy: 23. 12. 2010 v 17 hodin

VÁNOČNÍ HUDEBNÍ KONCERT
kde: sokolovna, Hrušovany
kdy: 11. 12. 2010
organizuje: Sokol Hrušovany

ŠTĚDRÝ DEN – betlémské světlo
soutěž dětí ve zpívání a hraní koled
u jesliček
kde: kostel, Hrušovany
kdy: 24. 12. 2010
ve 14 – 16 hodin

VÁNOČNÍ jARMARK V BLUČINĚ
„VÁNOČNÍ SNĚNÍ“
kde: Lidový dům, Blučina
kdy: 11. 12. 2010 14–19 hod.
12. 12. 2010 11–17 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
kde: nádvoří Benediktinského
kláštera v Rajhradě
před klášterním kostelem
kdy: 25. 12. 2010 v 15,30 hodin

MARy POPPINS – muzikál
kde: Městské divadlo Brno
kdy: 14. 12. 2010
organizuje: Rajhradická Pohoda,
M. Duchoňová – tel. 777 643 729

VÁNOČNÍ KONCERT
kde: Kostel sester Těšitelek BSJ
Rajhrad
kdy: 9. 1. 2011 v 15 hodin
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Mateřská škola
Vánoce, vánoce …
Ve školce jsme si s dětmi – předškoláky povídali o vánocích, na závěr našeho povídání
děti odpovídaly na tyto otázky:
Na co se nejvíce těšíš o vánocích?
Co by jsi pod vánočním stromečkem
nechtěl/a najít?
Zde jsou odpovědi:

Na vánocích mám nejraději koledy,
nazdobený stromeček, jak jíme kapra a jak
se jdeme dívat na dárky.
Nechtěl bych hračky pro malé děti
a miminka, už si nehraju moc s autama,
jenom s těma na ovládání, nebaví mě plyšáky, panenky, kočárky, nerad u někoho
přenocovávám, nejradši mám svůj pokoj,
nemám rád natahovací polštáře …
Mamka by nechtěla voňavku, nemá to ráda
a taťka nechce vonící krém pro muže.

Nejvíce se těším, až na stole rožneme
svíčky, nebaví mě čekání na Ježíška, protože je dlouhé. Všude se doma zhasne, rozsvítí se stromeček a potom se dívám
z okna, jak přilétá Ježíškova hvězda
s ocasem, čekám až zazvoní zvoneček,
opatrně rožnem a potichoučku jdeme dolů.
Pod stromečkem bych nechtěl najít
malý sprchový gel, nechtěl bych žádnou
prolézačku, nerad prolézám, nechci dostat
švédskou bednu, protože by mě maminka
přinutila cvičit. Taky by se mně už nehodily
žádné plyšáky, nejsem už malé miminko…

Nejraději mám z vánoc rybu, dárky
a koukání z okna jestli už letí Ježíšek, ale
vždycky ho propásneme.
Co bych nechtěla? Nechci aquaset,
protože se písek musí po jednom použití
vypláchnout a vyhodit, nechci lego, ale
mamka mi ho stejně koupí, nechci plastový
barbíny, ty jsou blbý, nechtěla bych česací
pannu, ale mamka mi ju koupila. Nechtěla
bych pidisalonek se šminkami, které
nejsou opravdické. Nechci ani tyčinky
a kuličky z letáku, ale mamka mi o ně
napsala Ježíškovi, ale až je dostanu, tak je
nenápadně vyhodím, nelíbí se mi taky
barevná plastelína, ale mamka mi ji chce
koupit.
Mamka by nechtěla asi brusle kolečkové
ani na led, protože na nich pořád padala
a taťka by nechtěl nové kolo, protože ho na
kole nebaví jezdit.

Nejvíc se těším na stromek, na kapra,
na to jak budu dělat perníčky na stromeček
s mamkou a babičkou. Na vánocích se mi
líbí všechno.
Nechtěla bych dostat auta, počítač,
jinak mi je jedno, co dostanu, hlavně
něco...

Mateřská škola
Mamka by chtěla nový fén, jinak nevím, co
by mamka chtěla, taťka by chtěl něco
pořádnýho, ale ještě nevím co.
Nejradši mám na vánocích že padá
sníh, když nebude padat, tak si zajedu
podívat se za kámošem na kuličkovku,
i když ji má rozbitou, ale dá se slepit a pak
budu střílet, lepší jsou ty kvalitnější, ty vydrží dlouho.
Pod stromeček bych nechtěl normální
pistol, chci kuličkovku speciální. Nechci
žádná auta, mám jich už plno. Nechci
motorku, protože na motorkách jsou špatná zrcátka, i když ta zrcátka ani stejně
nemají žádný význam. Taky bych nechtěl
ovládací vrtulníky, z nich se rychle vybijí
baterky. Nechtěl bych autodráhu, protože
kámošovi se to hned rozbilo a u autíčka
upadlo kolo a praskla dráha.
Mamka by určitě nechtěla vázu, protože
váz máme dost, taťka by nechtěl novou
motorku, protože má starou jawu.

Kromě hraní si, povídání, kreslení, cvičení
a dalších činností, kdy jsme od září do listopadu navštívili dvě pohádková představení
v divadle Radost, je naším celoročním tématem „VODA VE VŠECH PROMĚNÁCH“,
a proto jsme podnikli dopolední výlet
k rybníkům do Popovic,
vlakem jsme jeli do Žabčic k jezírku, pravidelně
chodíme ke studánce
v Rajhradě. Samozřejmě
nezapomínáme na tůňku
„Ludmila“ za vesnicí, ale
chodíme také k řece
Svratce…

… tak se vyjadřovali někteří naši předškoláci,
já jen zapisovala …

Z vánoc mám nejraději ozdobený
vánoční stromeček a že všichni dostávají
dárky.
Nechtěl bych dostat vojáka, kterej jen
tak chodí a nic víc, měl by aspoň kroutit
rukama a hlavou, nechci plastovou pistol,
co vydává jen zvuky a světlo, chci takovou
velkou na kuličky, z které se může střílet.
Vůbec mě nebaví chobotnice, která se točí
a musíš jí strkat kraba, bylo to v televizi, za
všechno ostatní bych byl rád.
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za mateřskou školu
Olinka Pokorná
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Základní škola
Vánoce patří především dětem, kterým jsme
také dali slovo. Všechny se zapojily s velkým
nasazením, protože asi není dítě, které by
tyto svátky nemilovalo. Starší děti se nad
přípravami i oslavou Vánoc u nich doma
zamyslely ve slohu, všechny děti pak kreslily
obrázky. Škoda, že se všechna jejich dílka
nevejdou…

Základní škola

Před Štědrým dnem budeme zdobit dům.
Začneme tím, že vyzdobíme lustr v kuchyni,
pověsíme tam andílky z keramiky a taky zvonečky z keramiky, potom zdobíme zábradlí
na schodišti. Dáváme tam červené baňky
a ještě tam dáváme červené hvězdičky malé,
velké a všelijaké.
Vánoce jsou svátky, které mají zvláštní kouzlo, lidé jsou na sebe hodní. Na Štědrý den se
zdobí stromeček různými ozdobami, maminka vaří večeři. Po večeři jde celá rodina ke
stromečku a rozbalují dárky, které si z lásky
nadělili.

My slavíme Vánoce tak, že ráno vstaneme
a něco málo si dáme na zub. Potom jdeme
pro stromeček a nazdobíme ho. A je oběd,
dáme si trošku polívky a to je vše. Potom
jdeme dozdobit stromeček, kdejaká baňka
někdy spadne, ale to se stává. Potom
s taťkou jedeme pro kapra. Jen přijedeme
domů, už to tam voní, stůl je nachystaný,
všechno je, jak má být. Potom se začne
smažit kapr, a to tam teprve začíná vonět.
Tak už je všechno připravené a začínají
Vánoce.

Nejprve dům voní cukrovím. A pak až přinese
Ježíšek stromeček, celý dům bude vonět
jehličím.
Až nastane ta pravá chvilka, tak si půjdeme
rozbalit dárky. Druhý den jedeme k babičce.
A třetí den jedeme na ryby. A jako vždycky nic
nechytíme.

Ještě před Vánocemi jedeme se skautem
do Rakouska pro betlémské světlo.
Pojedeme 160 km autobusem a až tam
budeme, jdeme na náměstí a tam vezmeme
betlémské světlo a jedeme do Rajhradu
a tam si každý zapálí světlo do lucerny, aby
měl každý v domě betlémský duch.

Ráno Štědrého dne se díváme na pohádky.
Potom nazdobíme stromeček. Odpoledne
děláme chlebíčky. A potom tatínek zabije
kapra. Maminka ho upeče. Po štědrovečerní
večeři jdeme volat Ježíška. Potom jdeme ke
stromečku a rozbalíme si dárky. Druhý den
odpoledne jdeme hrát do živého betléma.

A až zazvoní zvoneček, tak víte co. Tak hurá
na dárky.
Jo a pěkné Vánoce!

O Vánocích si zpíváme vánoční koledy,
obalujeme kapra a máme živý stromeček
a každý zazpívá koledu, kterou se naučil.

Mgr. Pavlína Kubásková
ředitelka ZŠ a MŠ

Za všechny děti i dospělé z naší školy přeji
všem krásné a pokojné Vánoce a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.

Vánoce jsou dárky a stromeček. Vánoční ryba
a vánoční ozdoby na stromeček. A velká
procházka. A hodně pohádek.
Já mám Vánoce moc ráda. 24 dní před Štědrým dnem se na něj připravuji. Pečeme cukroví, nakupujeme, abychom byli připraveni.
Zatímco můj bratr pořád něco kreslí a vybarvuje, já sedím za stolem a vystřihuji vánoční
andílky, betlémek, no prostě se připravuju.

Vánoce jsou nejkrásnější den. Kdo se postí,
uvidí zlaté prasátko. Večer se rozbalují
dárky. Jí se vánočka, perníčky a ryba, spíš
velká ryba.
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SDH Holasice
Dobrý den obyvatelé Holasic,
rádi bychom vás opět informovali
o činnosti hasičského sboru v naší obci.
Je velmi pravděpodobné, že o činnosti
máte informace z našich webových stránek
www.holasice.cz/hasici
či
z nástěnky, které se snažíme průběžně
aktualizovat, ale dost možná i z pouhého
pohledu k hasičce.
Informovanost o zásazích je však
zřejmá již pouhým poslechem sirény.
Holasičtí se dozvídají, že naše jednotka
je povolána k události u nás i mimo
Holasice. Výjezdy jsou oznamovány
i jiným způsobem, pokud to je možné,
např. jen na základě aktivace pomocí
SMS zpráv. Množství zásahů má takřka
neustále stoupající tendenci a s tím souvisí i zvyšující se nároky na členy zásahové jednotky. Co asi málokdo ví, je skutečnost, že hasiči musejí ročně mj.
absolvovat školení v délce min. 40 hodin

a ti, kteří mají specializaci, např. řidiči
nebo ti, kteří mohou nosit dýchací techniku dalších 8 až 16 hodin. Cílem těchto
školení je připravit členy na možné situace a rizika při zásazích. Že to není zbytečné dokládá fakt, že ročně se zraní
u zásahů přibližně 130 dobrovolných
hasičů (např. vloni jeden z členů JSDH
Hrušovany
utrpěl
popáleniny)
a průměrně jeden zaplatí i nejvyšší cenu
za snahu pomoci druhému. Bohužel,
není to klišé, jak by se někdo domníval.
Mezi novinky u hasičů patří zejména
pokračující rekonstrukce hasičské zbrojnice, která započala již v roce 2002
a průběžně probíhá dodnes. Tato rekonstrukce nám umožňuje důstojné
a maximálně funkční podmínky pro fungování naší zásahové jednotky i sboru.
Mezi další novoty patří i vloni předaná
cisterna, která nám byla převedena od
HZS na naši žádost, neboť stará cisterna

SDH Holasice

Knihovna

již neodpovídala nárokům na ni kladeným. Samozřejmě je průběžně pořizováno i nové vybavení a technika pro naše
zásahy. Tato technika je nakupována
z prostředků poskytnutých obcí, krajským úřadem, HZS, okolními obcemi
a také z peněz sboru. Veškeré vybavení
je nakupováno koncepčně a s důrazem
na využitelnost nejen u zásahů jednotky,
ale i pro běžný chod obce či k možné
potřebě občanů.
Pokud zabrousíme do předešlých let,
co se týče zásahů, zjistíme, že jednotka
vyjela v roce 2008 k 34 událostem
a jednou byla těsně před výjezdem odvolána. Mezi výjezdy najdeme zásahy
u několika dopravních nehod, požáry,
ale i zásahy spojené s počasím. Po delší
době jsme zasahovali v Holasicích –
u lávky hořela vrba s přilehlým prostranstvím.
V loňském roce se počet zásahů
poněkud snížil, což bylo způsobeno výše
zmiňovanou rekonstrukcí garáží. I přesto
dosáhl počet událostí čísla 23. Asi nejzásadnějšími byly: požár rodinného
domu v Popovicích, bytu v Rajhradě
s úmrtím jeho obyvatelky a hned druhý
den na to požár trávy u sjezdu na R52
u Popovic. Shodou okolností i zde zásah
poznamenala tragédie na nedaleké
železniční trati.
Letošní rok je taktéž velmi různorodý
a na události velmi hojný. V půli listopadu
měla jednotka za sebou již 34 zásahy
nejrůznějších typů. Ale o těch až
v příštím vydání zpravodaje.

Obecní knihovna Holasice poskytuje
v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování
veřejných knihovnických a informačních
služeb (knihovní zákon) knihovní služby
zaregistrovaným čtenářům i návštěvníkům
knihovny.
Knihovní fond čítá 5360 svazků
a každý rok do něj přibývá dalších asi 100
svazků knih a asi 50 čísel časopisů.
Zhruba stejné množství se však
z knihovního fondu ročně vyřadí, protože
knihovna bohužel není nafukovací
a nesnese neustálé přidávání knih.
Vyřazují se však pouze knihy minimálně 15
let nepůjčené, duplikáty či multiplikáty
a knihy výrazným způsobem poškozené.
V současnosti v knihovně najdete více než
4000 svazků krásné literatury a přes 1000
svazků literatury naučné.
V posledních několika letech se čtenáři mohou setkat i s knihami z Výměnného
fondu. To je soubor knih, které byly vyčleněny z fondů knihoven v regionu a který
vždy rok setrvá v jedné knihovně a pak se
přesune do další. V současné době je
v Obecní knihovně Holasice asi 200 svazků z Výměnného fondu.
Do knihovny chodí asi 45 registrovaných čtenářů. Mohlo by se zdát, že na
obec s téměř 900 obyvateli je to velmi
málo. Musíme však vzít v úvahu, že mnoho
těchto registrovaných čtenářů vypůjčuje
knihy i pro další členy své rodiny. Těchto
45 registrovaných čtenářů učiní každý rok
více než 500 čtenářských návštěv knihovny a vykonají 2200 výpůjček. Největší oblibě se těší beletrie pro dospělé (asi 1500
výpůjček), následuje beletrie pro děti
a mládež (asi 500) a naučná literatura (po
100 výpůjčkách jak u naučné literatury pro
dospělé tak pro děti a mládež).
Čtenáři mají také možnost využít bezplatně internet.
Obecní knihovna Holasice je otevřena
každý pátek od 16 do 19 hodin.

za hasiče
Luboš Bachorec
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Petra Koláčková
knihovnice
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HaLeLiSta
Naše občanské sdružení HaLeLiSta
vzniklo na základě „tvořivostního šílenství“
Hanky Součkové, Lenky Ungrové,
Lidušky Tomanové a Staňky Žižkové.
Každá z nás doma po večerech něco
zkoušela, vyráběla, tvořila a tak nás
napadlo, proč se nepodělit o to, co jsme
se naučily i s ostatními!?
Je tolik krásných věcí, které vypadají
velice složitě, jsou náramně drahé, ale
když si je zkusíte vyrobit sami, zjistíte, že
ta složitost není tak složitá a ta drahá cena
je opravdu hodně předražená!
Máte-li chuť tvořit, nebo potřebujete
dárek pro kamarádku, sháníte pěknou
dekoraci do bytu, líbí se vám hedvábné
šátky, anebo obdivujete techniku patchwork, tyffani, enkaustiku, máte-li třeba
splín na duši anebo prostě chcete
vyzkoušet něco nového, určitě přijďte
mezi nás do HaLeLiSty! Scházíme se
(pokud nám dovolí čas, manželé, povinnosti, žehlení, práce na zahradě) pravidelně vždy ve středu od 17 do 21 hod.
v místnosti v přízemí obecního úřadu.
Protože veškeré potřebné náčiní
(barvy, rámečky, lepidla, štětce, atd.)
pořizujeme z vlastních zdrojů, je třeba
počítat s malým (jde o opravdu symbolický) příspěvkem na potřeby. Pokud tvořit
nechcete, chcete se jenom podívat,
popovídat si, určitě přijďte také, máme
vždy připravenou nějakou dobrůtku! No
a pokud i vy něco umíte a chcete nás to
naučit, budeme velice rády a věřte, učíme
se rychle! Těšíme se na vás!
Určitě se nebráníme dalším podnětům
z řad našich spoluobčanů, jakož i pomoci
při organizaci jednotlivých aktivit.
Kontaktovat nás můžete na e-mail
halelista@seznam.cz, popř. telefonicky
na 604 411 897.

Co vše jsme organizovaly anebo se
podílely na organizaci v roce 2010:
19. 2. – Veřejné čtení s Boženou
Němcovou
6. 3. Jarní tvoření spojené s jarním jarmarkem
13. 3. – Tvoření v Dolní Libochové
20. 3. – Tvoření v domově pro seniory
v Mitrově
26. 3. – Veřejné čtení s Karlem
Poláčkem
21. 4. – Tvoříme z fima
28. 4. – Tvoříme z pediku
19. 6. – Co to voní pod pokličkou?
Něco sladkého nebo slaného na zub
26. 6. – Hurá, prázdniny! Potisk triček
a táborák
18. 9. – Hýčkání s MARY KEY
9. 10. – Hýčkání s MARY KEY
17. 10. – Hýčkání s MARY KEY
vizážistka radila, jak pečovat o pleť
a jak se líčit
23. 10. – Podzimní tvoření
20.-21. 11. – Vánoční výstava „Historie
adventu a vánoc“

HaLeLiSta

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

28. 11. – Rozsvěcení vánočního stromu
aneb Zahájení doby adventní
v Holasicích
5.12. – Mikulášská nadílka s pohádkou
10. 12. – Vánoční koncert, pásmo
koled
11. 12. – Vánoční tvoření
18. 12. – Co to voní pod pokličkou?
Vánoční cukroví

Novými občánky Holasic jsou:
Pavel Velešík
Mia Holíková
Nela Kučerová

Výhledově na rok 2011 plánujeme:
V novém roce bychom chtěly pokračovat v pravidelném setkávání se ve středu na obecním úřadě. Určitě budeme
organizovat tvoření před blížícími se svátky (velikonoce, vánoce), jarní a vánoční
jarmarky.
Mimo tvoření chceme zorganizovat
návštěvu divadla v Brně (bude záležet na
zájmu), dále chceme zorganizovat
návštěvu termálních lázní v Maďarsku
(opět dle zájmu), rády bychom uspořádaly utkání starších a mladších pánů
v nohejbalu.
Také ochutnávka pokrmů se setkala
se zájmem, proto i v tomto bychom chtěly pokračovat.
Veřejné čtení s českými autory bylo
také oblíbené, proto by byla škoda v něm
nepokračovat.
Rády bychom uspořádaly výlety pro
děti – návštěva ZOO, jízda parníkem po
přehradě.
Chtěly bychom pokračovat v tradici
rozsvěcení
vánočního
stromu,
Mikulášské nadílky a vánočního koncertu
sboru Pasqil.
Více informací o aktuálních akcích
najdete na
http://halelista.rajce.idnes.cz.

Vy´znamna´
zˇivotni´ jubilea
Paní Marie Bělíková
dne 13. 8. 2010 oslavila 94. narozeniny
a pan Oldřich Sláma dne 20. 10. 2010
oslavil 87. narozeniny.
Jedná se o nejstarší občany Holasic,
a proto jim přejeme především
pevné zdraví do dalších let.
12. 11. 2010 oslavili manželé
Ujčíkovi krásných 50 let společného
života. Do dalšího společného žití
jim přejeme stále tolik vzájemné
tolerance, úcty a lásky.

Naposledy
jsme se rozloucˇili
s paní Marií Gebelovou
a paní Ladou Klaškovou.
Čest jejich životu!

Lenka Ungrová
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Myslivecká společnost Rajhrad – Popovice
Mnozí lidé vnímají myslivce pouze
jako lovce zvěře. Všímají si podzimních
honů, zaznamenají výstřely při lovu na
kachny a z médií slyší o myslivcích většinou jenom tehdy, když dojde k nějakému
neštěstí. Ten, kdo však zná plný rozsah
jejich činností, dobře ví, že zahrnuje především celoroční dobrovolnou práci a lov
představuje jen „třešničku na dortu“.
Myslivost je důležitá pro udržení
a regulaci stavů zvěře. Chybí velcí dravci
(vlk, medvěd) a tak regulační roli převzal
člověk – myslivec – aby nedocházelo
k nadměrným škodám na zemědělských
plodinách a přemnožená zvěř netrpěla
nemocemi. Dnešní honitby díky zástavbě
a modernímu způsobu zemědělského
hospodaření, vytvářejícímu z krajiny každý
rok po sklizni „kulturní poušť“, nedokážou
zvěř přes zimu uživit a je třeba se postarat
se o to, aby nestrádala hladem.

Myslivecká společnost Rajhrad –
Popovice (dále jen MS) sdružuje členy
z obcí Rajhrad, Popovice a Holasice.
Hospodaří ve dvou na sebe navazujících
honitbách: Rajhrad – Popovice
a Rajhradská bažantnice, o celkové
výměře 1247 ha a v roce 2010 bylo mezi
členy MS dvanáct holasických občanů.
Naše činnost zahrnuje budování
krmelců
pro
dokrmování
zvěře
a umísťování napáječek pro zvěř. Také
obhospodařujeme políčka, která nabízí
zvěři zdroj potravy v období, kdy trpí jejím
nedostatkem. Mysliveckou péči zaměřujeme zejména na srnčí zvěř, bažanty
a zajíce. Dále se snažíme o záchranu
koroptví a jejich návrat do naší přírody. Je
třeba přiznat, že přes veškerou snahu se
nám nedaří jejich stavy zvýšit a stejná situace je bohužel v celé České republice.
Aktivně se zapojujeme i do společenského života například pořádáním tradičního
mysliveckého plesu, který se těší velké
oblibě. Také v obcích organizujeme každoroční sběr železného šrotu.
Protože starost o zvěř je finančně
náročná aktivita, kterou není možné
v plné výši hradit z vlastních kapes, snažíme se využívat dostupné dotace jak
z dotačních titulů Ministerstva zemědělství,
tak
od
Krajského
úřadu
Jihomoravského kraje. Náklady na mysliveckou činnost nám také pomáhají částečně pokrýt drobné dary od podnikatelských subjektů a příspěvky na spolkovou
činnost, které nám poskytují obecní úřady
v Popovicích, Rajhradě i Holasicích.
Významnými aktivitami, kterým se
v posledních letech věnujeme, jsou údržba zeleně v krajině nebo likvidace černých skládek. Je až neuvěřitelné, že
14

Myslivecká společnost Rajhrad – Popovice
v době, kdy všechny obce mají dobře
zpracované odpadové hospodářství
a sběrné dvory fungují téměř všude, se
mezi lidmi najdou takoví, kteří svůj odpad
doma shromáždí a napytlují, naloží do
auta a potom... vyvezou do přírody!
Nejenom že je to protizákonné jednání,
otravující životní prostředí nám ostatním
občanům, ale kvůli takovým skládkám
dochází ke zranění zvěře, domácích zvířat, zejména psů, ale často i lidí. Bylo by
dobré, kdyby se proti jedincům, kteří nám
kazí prostředí, spojila s myslivci a policií
také veřejnost a černým skládkám tak
byla společným úsilím jednou provždy
učiněna přítrž. Stačí vzít telefon a vše
nahlásit na obecní úřad, nebo přímo na
policii.
Další oblastí, na kterou se musíme
a chceme do budoucna zaměřit, je spolupráce s veřejností při ochraně zvěře.
Životní prostor divoce žijících zvířat se
kvůli rozsáhlé výstavbě dramaticky zmenšuje, a pokud se k tomu přidá ještě pytláctví, které se zvláště v posledních
letech rozšířilo, a zvýšený pohyb lidí na
motorkách, čtyřkolkách, koních nebo
s volně pobíhajícími psy, má zvěř do
budoucna velmi omezenou šanci na přežití. Soustavné rušení se totiž negativně
podepisuje na jejím zdravotním stavu,
a také možnosti vyvádět mláďata.
Snaha o nápravu je však nad síly
všech myslivců, proto ochrana zvěře musí
být postavena na pochopení a spolupráci
ze strany široké veřejnosti. Stačí začít
malými krůčky, třeba tím, že na vycházce
do přírody budete předcházet zbytečnému plašení zvěře a nechávat svého pejska na dlouhém vodítku. To je důležité
zejména v zimě v době nouze a také na

jaře, kdy probíhá hnízdění bažantů, kladení zajíčků a srnčat a zvěř potřebuje
zvláštní klid pro vyvádění mláďat.
Nezlobte se, proto prosím na myslivce,
že vám to občas připomenou. Jednak jim
to přikazuje zákon, ale navíc si uvědomují, že sami chránit zvěř a přírodu nezvládnou a potřebují vaši pomoc. Vzájemná
spolupráce, slušnost a respekt je totiž
jediný způsob, abychom si přírody plné
zvěře mohli užívat nejenom my, ale
i mohly si jí užívat i naše děti.
Jsem si jistý, že většině lidí záleží na
tom, aby z jejich okolí nezmizela srnčí
zvěř, aby se po polích dál proháněli zajíci
a procházeli bažanti – a to je možné
právě díky celoroční práci myslivců –
a doufám, že také vaší pomoci a za to
vám patří dík.
Na závěr bych vám chtěl za myslivce
popřát příjemné prožití vánoc a v novém
roce hodně zdraví, pohody a příjemných
procházek čistou přírodou.
Petr Čupa
MS Rajhrad – Popovice
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Včelaři měli letos velmi nepříznivý rok
Nadpis tohoto krátkého článečku jen
smutně konstatuje, že včelaři měli letos
opravdu nepříznivý rok. Mohu potvrdit, že
tato, tak často opakovaná zpráva v tisku,
rozhlase a v televizi nebyla opravdu mediální bublinou.
Pominu-li náš, dnes už prakticky konstantní boj se včelími nemocemi, tak hlavním aspektem bylo mimořádné a v některých koutech naší vlasti i dlouhodobě
extrémní počasí. To včelám rozhodně
nepřidalo a velmi výrazně se to podepsalo na letošní produkci medu. A s tím pak
souvisí i rostoucí cena medu.
Najdou se sice ještě tu a tam drobní
včelaři, kteří prodávají med poněkud levněji, nicméně – většina z nás byla letos

nucena přistoupit ke zvýšení cen svých
produktů. Důvodů je celá řada. Jedno je
ale třeba říci: Ať už včelaříme zájmově
nebo profesionálně, jsou s touto činností
spojeny nemalé náklady. Náš čas a práce
má také svoji hodnotu. Minimálně toto
jsou objektivní a spravedlivé důvody pro
to, aby včelaři požadovali za svoje produkty vyšší ceny, než ty, na které jsme
byli dosud zvyklí.
Za celou naši ZO Rajhrad vám přeji
krásné Vánoce a šťastné vykročení do
dalšího roku ve zdraví, ke kterému je
schopen přispět i kvalitní med od našich
včeliček.
Petr Opletal
ZO ČSV Rajhrad

V případě vašeho zájmu o inzerci
kontaktujte obecní úřad,
bližší informace: starosta@holasice.cz.

INZERCE
V HOLASICKÉM ZPRAVODAjI
Cena jednoho modulu
6,2 x 3,2 cm (jako tento rámeček)
je 90 Kč.

Inzercí o sobě nejen dáte vědět,
ale také trošku přispějete na náklady
spojené s vydáváním zpravodaje.
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obrázky namalovaly děti
ze Základní a Mateřské
školy Holasice

Vesele´ Va´noce,
hodneˇ zdravi´, sˇteˇsti´
a spokojenosti
v roce 2011
va´m prˇeje

redakcˇni´ rada

Holasicke´ho zpravodaje

Stanislava Žižková: Cesta od tůně směrem na Vojkovice
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