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Úvodní slovo starostky obce
Příjemné předjaří, holasičtí spoluobčané, věřím, že už všichni stejně netrpělivě
očekáváme první jarní paprsky a těšíme
se na nové dny jara 2011.
Je za námi první čtvrtletí funkčního
období nového zastupitelstva. Dovolte mi
v krátkosti ohlédnout se za tímto obdobím.
V počátcích probíhaly především organizační změny v souvislosti s nově ustaveným zastupitelstvem obce. V prosinci se
podařilo přerušit stavební povolení pro
výstavbu protihlukové stěny naproti stávající zástavbě na ul. Brněnská. Investor byl
vyzván, aby do konce měsíce března
předložil nový návrh projektu tak, aby
nebylo nutné protihlukovou stěnu stavět.
Důvodem nesouhlasu obce je obava před
skutečností, že hluk z vozovky se bude od
stěny „odrážet“ a bude tak ohrožovat stávající zástavbu na ul. Brněnská.
Na základě neočekávané návštěvy
z krajské hygienické stanice v budově
mateřské školy, bylo nutné urychleně pořídit novou lednici s mrazničkou, nerezovou
termovárnici a mobilní varnou lázeň pro
ohřev jídla, jelikož není možné ohřívat jídlo
pro děti v mikrovlnné troubě.
Měsíc prosinec nás překvapil větším
přívalem sněhových srážek, bylo třeba zajistit posypový materiál, dohodnout odklízení sněhu z hlavních komunikací v obci a na
chodníku z Holasic do Rajhradu. Na tomto
místě ještě jednou děkuji všem ochotným
a uvědomělým občanům, kteří automaticky
odklízí sníh před svými domy. Bez vaší
pomoci bychom nebyli schopni zajistit tak
rychlé a dokonalé odklízení sněhu.
Dne 23. 12. 2010 byla zkolaudována
čistička odpadních vod a schválen její provozní řád. V měsíci lednu bylo na základě
účasti obce při místním šetření zakázáno
používat splaškovou kanalizaci pro novou
zástavbu Rozhraní z důvodu vážných
nedostatků ze strany investora. Obec
dnem převzetí zkolaudované kanalizace
přebírá veškerou odpovědnost za tuto
stavbu tedy včetně veškerých nedostatků,
které by obec musela odstraňovat ve
vlastní režii.

V lednu byla provedena revize spalinové cesty u komínů na všech obecních
budovách, drobné nedostatky, které byly
zjištěny, byly odstraněny (týkalo se budovy MŠ a sokolovny).
V lednu z iniciativy holasických dobrovolníků a na základě souhlasu obce bylo
možné za sokolovnou bruslit. Je velká
škoda, že tento dobrý nápad překazilo
teplé počasí, které tak znehodnotilo ochotu a především práci a starosti několika
místních nadšenců. Nicméně i jim na
tomto místě děkuji za výborný nápad
a práci, kterou s přípravou a údržbou kluziště měli!
Dáte mi zcela jistě za pravdu, že prozatím nejvíce viditelnou změnou bylo kácení
a ořez vytypovaných stromů na katastru
obce. Jednalo se především o stromy,
které svým vzrůstem ohrožovaly bezpečný
pohyb v jejich bezprostřední blízkosti
anebo zasahovaly do elektrického vedení.
Pokácené kmeny stromů byly prodány
místním občanům, ořezané větve jsme
nabídli brněnské zoologické zahradě, ale
bylo nám sděleno, že nemají zájem o jehličnany, spíše o stromy listnaté. Ořez stromů bude pokračovat ještě v druhé fázi
během měsíce března. V souvislosti
s výsadbou nových dřevin byla v roce
2001 pořízena urbanistická studie úpravy
veřejných prostranství, která zpracovává
výsadbu dřevin v celé obci tak, aby tvořila
jednotný celek. Pořízení studie nebylo
zrovna nejlevnější, a proto se domnívám,
že by bylo dobré podle ní postupovat,
i když není nutné držet se striktně všech
doporučení z ní vyplývajících. Tato studie
je k nahlédnutí na obecním úřadě. Studie
je rozpracována do sedmi lokalit, které
mají být upraveny, tudíž dle finančních
možností lze vysazovat dřeviny postupně
a přitom dodržovat jednotný vzhled obce.
V souvislosti s kácením stromů byla na
naše počínání upozorněna všímavým
občanem také TV Nova a obrátila se na
mě s dotazem, proč kácíme zdravé stromy
u potoka? Informovala jsem se, zdali pan
redaktor myslí řeku Svratku? Na jeho
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dotaz jsem odpověděla po pravdě – obec
žádné kácení stromů u řeky neprováděla.
Kácení stromů u řeky provádí buď vlastníci pozemků, na nichž se stromy nacházejí, anebo se jedná o kácení „načerno“
a samozřejmě budeme rádi, pokud nám
TV Nova pomůže odhalit tyto neplechy!
Byly uzavřeny nové smlouvy ohledně
odvozu komunálního a separovaného
odpadu, smlouva s a.s. Vodárenská
ohledně pronájmu vodovodního potrubí,
byla uzavřena nová cenově výhodnější
smlouva s poskytovatelem telekomunikačních služeb, byla uzavřena nová
cenově výhodnější smlouva s poskytovatelem elektrické energie pro novou ČOV.
Bylo zahájeno jednání ve věci pořízení
nového
územního
plánu.
Zákon
č. 183/2006 Sb. nařizuje pořídit územní
plány do 31. 12. 2015, jinak pozbývají
územní plány schválené před 1. lednem
2007 platnost. Bohužel toto je i náš případ, kdy územní plán Holasic byl pořízen
v roce 1998. Veškeré změny související
s novým územním plánem budou předmětem veřejného projednávání. Jedná se
o dlouhodobý proces, který zpravidla
zabere jeden až dva roky. Opět jde
o značně finančně nákladnou záležitost,
na kterou se budeme snažit získat dotaci.
V únoru bylo opraveno topení v sokolovně, pořízeny nové dřevěné zábrany
chránící topení před možným poškozením při sportovní činnosti v sokolovně.
V oblasti kulturního dění jsme společně rozsvítili vánoční strom, v sokolovně
před příchodem Mikuláše děti viděly
pohádku s názvem „Hvězdné pohádky“,
pro všechny děti byl připraven obecní
mikulášský balíček. Poslední akcí roku
2010 byl koncert vánočních koled v sokolovně. Pro malý zájem ze strany občanů
Holasic nebudeme tento koncert již pořádat, protože výdaje spojené s uvedením
koncertu jsou vysoké. V měsících leden
a únor proběhly v sokolovně dva plesy –
myslivecký a hasičský. Do tombol obou
plesů obec uvolnila finanční částku na
zajištění darů do tomboly. Stejnou část-

kou obec přispěla do tomboly plesu pro
Svaz postižených civilizačními chorobami
ZO Židlochovice. V únoru proběhl v sokolovně dětský maškarní karneval, který
navštívilo velké množství dětí v maskách.
Nově vznikl kroužek zájemců o deskové
hry, který se schází pravidelně v pátek
v zasedací místnosti obecního úřadu od
16 hodin.
Dne 6. 3. 2011 proběhne v sokolovně
ZUMBA MARATON, podrobnosti budou
zveřejněny v obecní vývěsce a hlášeny
místním rozhlasem. Dne 18. 3. 2011 je
v holasické sokolovně připravené pásmo
písní „Pod tou naší starou lípou“, na které
vás touto cestou co nejsrdečněji zveme.
Druhou květnovou neděli bude už tradičně připravena slavnostní akademie
u příležitosti dne Svátku matek.
Konec měsíce února je poslední lhůtou
pro možnost čerpat dotace z Jihomoravského kraje či z fondů EU. K tomu, aby
obec získala dotaci, je třeba mít zpracovaný projekt odborníky, patřičné finanční
ohodnocení, časový harmonogram realizace a splňovat předepsané podmínky
(např. počet obyvatel hraje důležitou roli,
existence funkčního územního plánu,
odsouhlasený strategický rozvoj obce,
apod.). Vzhledem ke sledu událostí (nové
funkční období zastupitelstva), nebylo
možné rychle reagovat na výzvy získání
dotací (v měsíci lednu jsou zpravidla učiněny výzvy a během měsíce je třeba
podat žádost). Protože poskytování dotací se každý rok opakuje (co se týče EU
minimálně do roku 2013), zahájíme přípravu projektů na vytypované investice
v letošním roce a v roce 2012 o poskytnutí dotací určitě zažádáme. I přes časovou tíseň se pokoušíme získat dotaci
z programu rozvoje venkova na vybudování dětského hřiště na Žlíbku. Dále
v rámci Mikroregionu Rajhradsko se
účastníme projektu vytvoření poznávacího turistického okruhu tohoto regionu.
V katastru naší obce bude instalováno
několik informačních tabulí – u kaple sv.
Václava, včetně instalace lavičky, odpad2
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kového koše. Dále u vodní Tůňky Ludmila
(tabule, odpadkový koš a posezení)
a posezení u lávky přes řeku směrem
k cestičce do Rajhradu. Na samotné cestičce bude instalována lavička tak, aby
nebránila v průjezdnosti cyklistům, ale
umožňovala odpočinout si cestou ke klášteru. Návštěvníkům Holasic tak budou
k dispozici informace z historie obce, ale
i současnosti. V rámci Regionu Židlochovicko se účastníme projektu na rozšíření
obecního mobiliáře. To znamená, že
každá obec regionu dostane k dispozici
část finančních prostředků na pořízení
např. stojanů na pytlíky pro zvířecí exkrementy, snad pořídíme také nějakou lavičku, kterou instalujeme v obci pro možnost
odpočinku. Samozřejmě předpokladem
zdárné realizace všech projektů je získání patřičné dotace z fondu EU či
Jihomoravského kraje. Takže držme si
pěsti!

Musím si také trošku postesknout, protože výčet některých z činností, který jsem
vám předložila, nezatěžuji další agendou
související s žádostmi konkrétních občanů, kteří se na mne jako starostku obce
obracejí v úřední i neúřední dny. Práce
mně baví, pracuji pro naše občany ráda
a opravdu chci být dobrou starostkou.
Věřte, že častokrát pracuji dlouho do
večerních hodin, často i o víkendu. O to
více mě mrzí, že jsem také obdržela anonym ohledně kácení stromů. Asi nejvíce
mě rozzlobila věta, že se na obci „nudíme, a proto kácíme stromy“. Nenudíme
se ani náhodou, o čemž svědčí výše uvedené informace o naší dosavadní činnosti. Adresáta anonymu jsem rozluštila
a věřím, že svojí odpovědí a pozváním na
veřejná zastupitelstva jsem mu také patřičně odpověděla.
Své slovo jsem začala těšením se na
jaro, moje poslední prosba je opět vztahována k jaru – chci vás zdvořile požádat
o pravidelnou údržbu předzahrádek
a prostor před domy v souvislosti s jarní
údržbou. Vím, že je tato péče opět pro
uvědomělé občany tak nějak samozřejmostí, a proto vám za tuto ochotu, které si
moc vážím, děkuji. Současně apeluji
a prosím všechny majitele čtyřnohých
mazlíčků, aby brali ohledy nejen na udržované předzahrádky, trávníky, chodníky,
ale také na zdraví a čistotu nás všech,
kteří se pohybujeme v Holasicích a musíme kličkovat mezi spoustou hromádek
psích výkalů! Obec bude usilovat o instalaci dalších stojanů na pytlíky pro psí
potřeby na Donbasu a na Žlíbku z poskytnutých dotací, jak jsem se již zmiňovala
výše.
Děkuji za pozornost, přeji vám krásné
jaro a pohodu do dalších našich společných dnů v Holasicích.
Lenka Ungrová
starostka obce
foto:
Stanislava Žižková
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Zastupitelstvo obce na svém 1. zasedání
konaném dne 16. 12. 2010
• schválilo:
– užívání dosavadního jednacího řádu ze
dne 5. 11. 2006
– odměnu členům zastupitelstva dle platné
vyhlášky
– odměnu pro předsedkyni Komise pro
veřejný pořádek za opatrování občana
Holasic
– vyplacení odměny při skončení funkčního
období jednorázově v příslušném roce
– tříčlenný finanční výbor, tříčlenný kontrolní výbor
– jednací řád finančního výboru a kontrolního výboru
– členy kontrolního výboru: R. Kaplan,
R. Holacký
– členku finančního výboru: A. Stejskalovou
– rozpočtové opatření 10/2010
– OZV č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011
– přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/09 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
– rozpočtové provizorium na měsíce leden,
únor, březen 2011
– stornování žádosti o poskytnutí dotace na
zakoupení nového vozidla pro SDH, jestliže
se nepodaří zajistit dostatečné krytí celkové
výsledné částky tak, aby obec mohla
v daném roce pokrýt spoluúčast
– vydávání Holasického zpravodaje 4x
ročně, formát A5, celobarevná obálka, vnitřek 1 barva
– vybírání vratné jistiny ve výši 3.000 Kč při
pronájmu budovy sokolovny s výjimkou akcí
a událostí pro sport.
– cenu za pronájem sokolovny k soukromým akcím při účasti osob do počtu 30 ve
výši 1.000 Kč/akce, při účasti osob 31 až 60
ve výši 1.500 Kč/akce
– cena za pronájem pro akce komerčního
charakteru (plesy, zábavy, apod.) ve výši
3.000 Kč/akce
– navýšení rozpočtu pro ZŠ MŠ ve výši
130.000 Kč
– poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč ZO
ČSV Brno-venkov, 5.000 Kč Myslivecké

společnosti Rajhrad-Popovice z rozpočtu
obce pro rok 2011
– doplatek stočného za rok 2010 ve výši
380 Kč/osoba, doplatit do 31. 3. 2011
– provedení kácení kritických dřevin rostoucích mimo les v zastavěném území obce,
v období vegetačního klidu
– kalkulaci vodného na rok 2011 od VAS
Brno-venkov, a.s.;
• neschválilo:
– odměnu za výkon předsedy výboru či
komise, výjimku tvoří předseda Komise pro
veřejný pořádek;
• zmocnilo, pověřilo:
– starostku k průběžným rozpočtovým opatřením mezi jednáními zastupitelstva do
výše 200.000 Kč
– starostku obce k zastupování obce
Holasice v DSO Region Židlochovicko
– starostku obce k řádnému ukončení všech
běžných záležitostí OÚ ke konci roku ve spolupráci s účetní obce a místostarostou obce
– péčí o pana Bártu paní Marii Balákovou;
• uložilo:
– starostce obce zadání nové nabídky na
provedení čištění a revize kanalizace pro
ulice Brněnská a Palackého;
• vzalo na vědomí:
– zřízení komisí starostkou obce: Komise
pro životní prostředí a rozvoj obce, Komise
školská a sociálně-kulturní, Komise veřejného pořádku
– jmenování předsedů a členů komisí ve
složení:
Komise pro životní prostředí a rozvoj obce:
Ing. Roman Kostelecký (předseda),
Ing. Petr Čupa, Ing. Pavlína Špinárová;
Komise školská a sociálně kulturní: Ludmila
Tomanová (předsedkyně), Stanislava Žižková, Mgr. Lenka Ungrová; Komise veřejného pořádku: Marie Baláková (předsedkyně)
– příkaz k provedení pravidelné inventarizace majetku obce Holasice k 31. 12. 2010
– závěrečný účet DSO Mikroregion
Rajhradsko k 31. 12. 2009.
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání
konaném dne 4. 1. 2011
• schválilo:
– odměnu člena zastupitelstva dle platné
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vyhlášky (došlo ke snížení odměn)
– odměnu pro předsedkyni Komise veřejného pořádku (došlo ke snížení odměny)
– odměnu za výkon funkce místostarosty
obce (došlo ke snížení odměny)
– třetího člena finančního výboru sl. D.
Konečnou
– OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu
– odpisový plán pro budovu ZŠ a MŠ dle
karet majetku
– redakční radu Holasického Zpravodaje ve
složení: S. Žižková, P. Koláčková, J.
Mátl, L. Ungrová
– zálohu na stočné pro rok 2011 ve výši 500
Kč/osoba/rok
– dary do tomboly pro plesy ve výši 500
Kč/ples (Svaz postižených civilizačními
chorobami ZO Židlochovice, Myslivecká
společnost R-P, Sbor dobrovolných hasičů
Holasice)
– příspěvek pro TJ ZORA Praha ve výši
100 Kč
– pořízení nového územního plánu obce
Holasice;
• neschválilo:
– prodej části obecního pozemku dle žádosti občana Holasic;
• zmocnilo, pověřilo:
– starostku obce k zastupování obce
v dozorčí radě společnosti KTS Ekologie,
s.r.o.
– starostku obce jako určeného zastupitele
pro spolupráci s pořizovatelem na pořízení
územního plánu obce Holasice.

vývoz suti, stavebního materiálu 25 Kč za
zednické kolečko, ostatní odpad zdarma
– příspěvek ve výši 5.000 Kč RAFK Rajhrad
z rozpočtu obce pro rok 2011
– strategický rozvojový dokument obce
Holasice z 9. 2. 2011
– uspořádání kulturního pořadu „Pod tou
naší starou lípou“
– provozní řád budovy sokolovna v k.ú.
Holasice
– zrušení žádosti o poskytnutí dotace na
zakoupení nového vozidla pro SDH
Holasice;
• vyjádřilo souhlas:
– s napojením RD 279 na veřejný vodovod
– s novostavbou 14-ti rodinných domů dle
předloženého projektu
– s účastí obce v projektu vytvoření poznávacího turistického okruhu regionu
Rajhradsko
– s účastí obce v projektu rozšíření obecního mobiliáře
– s využitím urbanistické studie – úpravy
veřejných prostranství v Holasicích
– k předloženým změnám stavby před
dokončením novostavby RD na p.č. 611/148
a 611/149;
• neschválilo:
– poskytnout příspěvek na činnost organizace STP ČR Brno-venkov
– prezentaci obce v publikaci „Cestujeme
po Moravě“ ve výši 5.800 Kč
– prodej obecního pozemku dle žádosti
Družstva Holasice;
• uložilo:
– kontrolnímu výboru prověřit splnění
smlouvy o prodeji pozemku v lokalitě
u Kříže a Rozhraní včetně dodatků ke
smlouvě
– starostce obce prověřit možnost provizorního zpevnění komunikací ve vytypovaných
lokalitách obce vč. finančního rozpočtu
– starostce obce prověřit možnost instalace
veřejného osvětlení v blízkosti domu novostavba RD na cestě k nové čističce
– starostce obce prověřit další možnosti
nabídky na opravu komína v sokolovně;
• zmocnilo, pověřilo:
– starostku obce k zastupování v DSO
Mikroregion Rajhradsko.

Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání
konaném dne 9. 2 .2011
• schválilo:
– záměr uzavřít smlouvu o právní pomoci
s advokátní kanceláří Schneider Brno
– rozpočtové opatření č. 11/2010
– podat žádost o dotaci na projekt do
Programu rozvoje venkova JMK, zaměřený
na výstavbu dětského hřiště na Žlíbku
– provozní dobu odpadového dvora
– poplatek za využití odpadového dvora:
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informace z obecního úřadu
POPLatky v rOce 2011
• doplatek stočného za rok 2010
splatno k 31. 3. 2011
380 kč/osoba
• stočné pro rok 2011 (záloha)
splatno k 31. 12. 2011 500 kč/osoba
• za psa
100 kč/pes
• za komunální odpad*
370 kč/osoba
(*nehradí osoby, které v letošním roce
dovrší 75 let a starší)

pošty, s.p., sčítací komisaři Českého statistického úřadu. Kdo je konkrétně sčítacím
komisařem v naší obci se dozvíte na úřední
vývěsce obecního úřadu nejdříve 11. 3.
2011. Všechny údaje zjištěné při sčítání
podléhají velmi přísné ochraně, mohou být
využity výhradně ke statistickým účelům
a veškeré osoby, které se jakkoli podílejí na
sčítání, jsou vázány mlčenlivostí o všech
skutečnostech, které se v souvislosti se sčítáním dozvěděly. Veškeré sčítací tiskopisy
s poskytnutými informacemi budou po skončení sčítání skartovány. Ve sčítacích formulářích se již nedotazuje na vybavenost
domácnosti nejrůznějšími spotřebiči, automobily, nemovitostmi. Jedinou otázkou
z této oblasti je otázka související s vybaveností domácnosti osobním počítačem
a přístupen na internet. Nezjišťuje se
počet počítačů ani vlastnictví počítače konkrétní osobou.

ODPaDOvý Dvůr
Odpadový dvůr naleznete v prostorách
staré ČOV. Od měsíce března bude zahájen nový provoz odpadového dvora:
úterý 15 – 17 hod., sobota: 9 – 11 hod.
Správce odpad. dvora: p. Rostislav Ungr st.
Poplatky za využití odpadového dvora:
vyvezení suti, stavebního materiálu apod.
25 kč/kolečko, ostatní odpad zdarma.
ODvOZ kOmunáLníhO ODPaDu
směsný komunální odpad – v úterý sudé
týdny
separované složky komunálního odpadu:
• sklo bílé – 1x za měsíc
• sklo barevné – 1x za měsíc
• plasty – 1x za 14 dnů, v létě 1x týdně
• papír – 1x za 14 dnů

JAK SE BUDEME SČíTAT
Distribuce sčítacích formulářů
Od 7. 3. sčítací komisař navštíví vaši
domácnost a předá vám sčítací formuláře.
Požádá vás o potvrzení jejich převzetí podpisem. Zároveň vám předá vysvětlivky
k vyplnění formulářů a poskytne další
potřebné informace. Sčítací komisař bude
nosit viditelně umístěný průkaz, kterým se
na požádání prokáže. Do vašeho bytu
nevstoupí, pokud ho sami nevyzvete.
Formuláře, které nemohly být domácnosti
doručeny ani při opakované návštěvě sčítacího komisaře, budou k dispozici na
poště, jejíž adresa a provozní doba jsou
uvedeny na letáčku, vhozeném sčítacím
komisařem do vaší schránky.

Sčítání LiDu, DOmů a bytů v rOce
2011
Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší
velké množství cenných údajů, které nelze
jiným způsobem efektivně zjistit. Následující
sčítání je připravováno na březen 2011 –
rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25.
na 26. března 2011. Účast obyvatel na
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 je dána
zákonem č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 a týká se všech
osob, které se v rozhodný okamžik nacházejí na území České republiky nebo mají na
území České republiky trvalý nebo povolený přechodný pobyt.
Vlastní přípravu přes organizaci až po
zpřístupnění výsledků zajišťuje Český statistický úřad. Pro vlastní sběr dat v terénu
jsou smluvně určeni sčítací komisaři České

chceme mít holasice pěkné
• Bytový list – vyplňuje faktický uživatel
bytu (bez ohledu na právní důvod užívání
bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt –
za jeden byt jeden formulář.
• Domovní list – vyplňuje vlastník nebo
správce domu za každý dům – za jeden
dům jeden formulář.
Sčítací formuláře můžete vyplnit i elektronicky. Pro elektronické vyplnění je třeba
mít papírové archy, protože dole pod čárovým kódem je jedinečný PIN, kterým se přihlásíte na webu.
Některé údaje dostupné z administrativních registrů a evidencí budou ve formulářích předvyplněny. Příslušná osoba pak
pouze ověří správnost údajů, případně je
opraví. V žádném případě však nebudou
předvyplněny osobní údaje.

Věřím, že nám všem jde o to, abychom
se v Holasicích cítili pěkně, abychom mohli
být na svoji vesnici pyšní, aby návštěvníci
Holasic byli příjemně překvapeni vzhledem
a především čistotou obce. Zajisté jste si
všimli, že pan Pokorný téměř denně chodí
po ulicích obce s vakem na odpadky
a pokaždé se mu ho, znovu a znovu „daří“
naplnit vším, co se jen tak „válí“ všude
kolem.
Stane se, že nám upadne malý papírek,
který vítr rozfouká a odnese na vzdálenější místo. Stane se, že neuhlídáme děti,
které při hře odhodí papírek. Stane se, že
jsou koše na odpadky přeplněné a tudíž
smetí vypadává.
Co však nedokážu pochopit je velké
množství nejrůznějších „skládek“ v obci.
Byla jsem zaskočena, jak někdo dokáže
doma odstrojit vánoční stromek a pohodit
ho na libovolné místo venku. Je to neúcta
nejen k nám, ostatním spoluobčanům, ale
především vůči panu Pokornému, on není
sluha, který by měl odklízet to, co se nám
nechce odnést do odpadového dvora.
Domnívám se, že provoz odpadového
dvora je všem známý, vím, že po dohodě
s panem Ungrem je možné i mimo provozní hodiny vyvézt odpad.

Sběr vyplněných formulářů
Vyplněné formuláře můžete odevzdat od
26. 3. do 14. 4. následujícími způsoby:
• předáte je sčítacímu komisaři při jeho
druhé návštěvě jako volné listy nebo v zalepené obálce, kterou vám na požádání vydá
• zašlete je bezplatně ČSÚ poštou v obálce
s předtištěnou adresou P.O. Boxu
• nebo je vyplníte elektronicky
• osobně odevzdáte na poště.

Prosím vás, buďme všímaví a ohleduplní, protože záleží jenom na nás, v jakém
prostředí chceme žít a pohybovat se.

čerpáno z www.scitani.cz

Lenka Ungrová
Pár obrázků z procházek v neděli 23. 1. a v pátek 28. 1. 2011:

Vánoční stromek
na ulici Palackého

Vánoční stromek
u plotu škol. hřiště

Vyplnění formulářů
Než začnete formuláře vyplňovat, pečlivě
si přečtěte vysvětlivky. K vyplnění použijte
nejlépe černou kuličkovou tužku. Formuláře
prosím nepřekládejte.
Budeme vyplňovat tři typy formulářů:
• Sčítací list osoby – vyplňuje se za každou
osobu.
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Vánoční stromek
na ulici Palackého

mateřská škola holasice
Během celého roku chodíme s dětmi
za naši vesnici k „tůňce Ludmile“.
Sledujeme změny, které se kolem odehrávají, učíme se vidět a naslouchat
přírodě, pozorovat a všímat si okolí.
Současně děti získávají i návyky správného chování při pobytu v přírodě
a snaží se pochopit, jak člověk může
ovlivnit přírodu v dobrém ...
... ale i ve špatném ...

mateřská škola holasice
A co se mi u tůně nelíbí:
• nelíbí se mi, že tam lidi házejí odpadky
• že si tam někdo umýval auto
• teď na ledě leží naházené věci
• hned u vody lidi pálili gumy a pneumatiku a jsou tam rozházené dráty
• jednou tam hořel oheň a nedalo se
tam dýchat, tak jsme museli jít hned pryč
• nelíbí se mi, že se tam pořád kácí
stromy
• válí se tam plastové láhve
• někdo tam chytal žáby a ty umřely ve
sklenici
• za křovím jsem viděl hromadu odpadků
• já nechci, aby se tam stříleli zajíci
a srnky
• chtěla bych, aby se o tu tůň někdo
dobře staral, třeba tatínci

Až já vyrostu a budu dospělý:
• tak tam pořádně uklidím,
posekám křoví a vyčistím tůňku
• já trochu ořežu stromy, trochu to tam poseču, trochu to
tam vyčistím, taky tu cestu kudy
chodíme
• já tu cestu vylepším, když
jsem tam jel na kole, spadl jsem
na kamenech, chtělo by to lepší
cestu, ne tak hrbolatou
• já tam budu chodit krmit
žabky a ryby
• já bych teda zase vůbec
neřezala žádné stromy
• to já si budu odnášet to dřevo
na naši zahradu
• já z toho udělám rybníček, ve
kterém by se dalo koupat
• a já budu chodit sbírat
odpadky.

• můžou tam kvést lekníny, okolo
v trávě jsou berušky
• viděli jsme i šídla, vážky a kobylky
• taky ropuchy
• líbí se mi, jak kolem vody leze hodně
brouků a mravenců a my se na ně
můžeme dívat přes lupy
• jak tam voní akáty.

a co si o tom myslí naši předškoláci?
U tůně se mi nejvíce líbí:
• na jaře se mi tam líbí listnaté stromy,
rákosí ve vodě a jak tam svítí slunce na
vodu
• v zimě, že je tam led a úplně holé
stromy
• v létě, že jsou v rybníku vidět ryby,
žabky a kolem zelené stromy
• na jaře tam kvetou pampelišky a fialky
• mně se líbí, když je tůňka zamrzlá, na
ledu leží opadané listy, na spodku
v bahně jsou žabky, taky jsou tam krásné vrby
• tůňka je pěkná, i když je pokrytá
žabincem
• taky se tam líbí havranům a někdy
tam létají dravci, jak jsme je tam pozorovali

za Mateřskou školu Holasice
Oldřiška Pokorná, učitelka
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Základní škola holasice
Příspěvek do tohoto čísla Holasického
zpravodaje psaly děti v době rozdávání
pololetního vysvědčení, proto jsme zvolili
téma o škole. Chtěli jsme vědět, co se
dětem ve škole líbí, co méně nebo co by
chtěly změnit. Toto jsou příspěvky třeťáků
a čtvrťáků, rozepsali se i někteří druháci.

Základní škola holasice

naše škola
• Škola je dost velká, abychom se sem
všichni vešli. Když je hezky, chodíme na
školní dvorek. Někdy chodíme na různé
exkurze. I ve škole míváme kouzelníky,
besedy s hasiči a zpěváky.

• Moje škola je menší než ostatní školy,
ale zažívám v ní veselé, legrační, ale
i smutné chvíle. Paní učitelky jsou tu
hodné a někdy taky přísné, ale tak to má
být. Holasická škola je jenom do čtvrté
třídy a já jsem zrovna ve čtvrté třídě,
takže za několik měsíců půjdu do
Rajhradu. Už se do Rajhradu těším, ale
chtěla bych ještě chvíli být v Holasicích.

• Líbí se mi, že jezdíme do plavecké
školy. Baví mě se učit, škola je fajn,
a když jsou nějaké dlouhé prázdniny, tak
je to dlouhá chvíle. Líbí se mi nová družina a líbí se mi na škole, že je neobyčejná.
Ale chtěla bych chodit víc o velké přestávce na školní dvoreček a mít víc hodin
plavání.

• Naše škola je malá, ale je krásná.
Zvenku je růžová, vevnitř je žlutobílá.
Třeťáci a čtvrťáci jsou v jedné třídě a prvňáci a druháci ve druhé. Máme tady
kamarády a kamarádky.

• Ve škole mě baví čtení v čítance,
malování a vymalovávání. Nejvíc se mi
líbí družina a naše třída. Jednou jsme
dělali masky a strašně se mi líbí. Chtěla
bych tu naši třídu ještě víc vyzdobit.

• Moc mě baví třetí třída. Nejradši mám
za předměty angličtinu, geometrii, tělesnou výchovu, hudební výchovu a čtení
a psaní. Jezdíme na výlety a do divadla.
Nejvíc se mi líbil výlet do Lipky.

• Nejvíc se mi líbí výtvarná výchova
a tvořivá dílna, pracovní činnosti. Baví mě
práce na papíře. Nic bych nechtěla změnit, všechno se mi líbí. Nejvíc mně vadí,
že se tady honí kluci.

• Líbí se mi přestávky, ale
nelíbí se mi, že se tady kluci
perou a honí. A taky se mi líbí
pohybovky.

• Naše škola je moc pěkná. Líbí se mi
v ní nová družina. Mohli bychom tu mít
větší hřiště a delší tělocviky.
• S klukama hrajeme o přestávkách
karty a celá škola jezdí na výlety. Nejvíc
se mi líbily výlety do Lednice a do skanzenu ve Strážnici.

• Moje oblíbené předměty
jsou matematika a psaní.
Nejvíc se mi líbí výtvarka.
Vyrábíme zajímavé věci.

• Na škole mám nejradši, že se tam
všechno naučím. Nejradši za předmět
mám... no, ani sama nevím který, asi jsou
to všechny. Na škole se mi líbí to, že se
tam všichni sejdeme, něco se naučíme
a popovídáme si s kamarády.
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• Chodím ráda do školy, protože tam mám hodně kamarádů. A také protože se ráda
učím. Moc bych si přála, aby
škola byla napořád.
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SDh holasice
Holasičtí hasiči měli v uplynulém
roce napilno – byly dokončeny práce
na rekonstrukci zbrojnice, která je až
na několik drobností hotova. Na této
akci bylo odpracováno mnoho set brigádnických hodin.
Zároveň i počet událostí, k nimž
vyjížděla naše zásahová jednotka se
vyšplhal na číslo 36 (zasahovala 106
hodin), což je nejvíce za dobu trvání
sboru v naší obci. Pokud ovšem sečteme události za posledních pět let (tedy
od roku 2006), dostaneme se na mnohem vyšší číslo – 142 a u zásahů byla
jednotka cca 350 hodin. Z tohoto
množství zásahů bylo 33 požárů, 7
dopravních nehod, stejně bylo i cvičení, 8x jsme vyjížděli k planému poplachu, tři zásahy měly jinou souvislost,
zbylé zásahy se označují jako technic-

ká pomoc, kdy se jedná např. o různé
typy zásahů při povodních, kalamitách
způsobených větrem, deštěm či sněhem, úniky nebezpečných látek, asistence apod. Během zásahů došlo
v tomto období k úmrtí celkem čtyř
osob, několik jich bylo zraněno,
naštěstí však nikdo ze zasahujících.
Vzhledem k výkyvům počasí v loňském roce měla jednotka nejvíce
zásahů právě ve spojitosti s deštivým
počasím v létě – tedy pokud ho tak
nazveme a i v zimě, kdy množství
sněhu bylo více než obvyklé.
Nebudeme zde uvádět jednotlivé
zásahy, ale jen některé z nich, neboť
popis všech by zabral vydání celého
zpravodaje.
Asi největším požárem byla 12.
listopadu hořící stodola v Opatovicích
naproti kostelu. Požárem byla zasažena celá budova o rozměrech cca
8x20 metrů. Na místě zasahovalo
postupně 11 jednotek hasičů z okolí,
ale i z Brna a Pohořelic. Během zásahu byla používána dýchací technika
a zásah trval více než 9 hodin.
Asi nejnáročnější byly zásahy
v Rajhradicích, kde jsme několikrát po
sobě čerpali vodu z místní nádrže
„Bajtlák“, kam je svedena dešťová
voda takřka z celých Rajhradic. Na

SDh holasice
sníh bohatá zima a zejména upršené
léto způsobily, že nádrž již nedokázala
pojmout množství vody a ohrožovala
domy v okolí zejména stoupající hladinou spodní vody. Někteří lidé měli ve
sklepech i metr vody a proto jednotky
za pomoci cisteren vodu přečerpávaly
do kanalizace a následně do řeky.
Jeden ze zásahů byl již tak na hraně,
že bylo požádáno i o velkokapacitní
čerpadlo, které bylo na místě 2 dny.
Jednalo se vždy o zásah v trvání
mnoha hodin. V době povodní, 2. června, jsme byli po 10 hodinách čerpání
odesláni pomoci stavět hráze do
Vojkovic, kde jsme byli další 4 hodiny!
Na podzim byly na této nádrži provedeny stavební úpravy, aby se toto již
pokud možno neopakovalo.
Dalším zajímavým dnem byl 24.

červenec, kdy po silné průtrži mračen
vyjížděla jednotka v průběhu noci
a brzkého rána třikrát čerpat vodu.
I zde se jednalo o náročné zásahy
mnoha jednotek z Brna a našeho okolí.
V zimě bylo „moderní“ volat hasiče
na shazování sněhu ze střech. Tato
činnost se provádí, ale pouze na veřejných budovách, jako jsou školy, budovy měst či jinak důležité objekty. My
jsme tuto činnost několikrát prováděli
na budovách zdravotního střediska
a školy v Rajhradě. Bylo používáno
lezecké techniky nebo požární plošiny
hasičů ze Židlochovic.
Smutným zásahem se stalo vyhledávání utonulého mladého chlapce ve
Svratce u Rajhradic během povodní.
I přes velkou snahu mnoha příslušníků
z řad hasičů, policejních potápěčů
a dalších zúčastněných se jej podařilo
najít až druhý den u Vojkovic. I toto je
naší náplní zásahů, i když ne zrovna
moc příjemnou…
Pokud jsme již výše zmínili aktivitu
jak jednotky, tak samozřejmě i sboru,
nezbývá než se také zmínit i o obnovení snahy zapojit se do činnosti
s mládeží, kterou ve spolupráci s obcí
plánujeme znovu rozběhnout. Stát by
se tak mělo cca v březnu či dubnu.
Nebudeme však vyvíjet činnost jen co
se týká hasičů, ale i v dalších souvisejících aktivitách – sport, kultura a výlety. Tento kroužek bude, jak bylo zvykem, pro děti zdarma, výjimku tvoří
pouze kapesné na výletech či soutěžích. Na tyto akce si sbor vydělá sám
každoročním sběrem šrotu, který by se
měl i letos uskutečnit v měsíci dubnu či
květnu a plesem, který byl 18. února
v sokolovně.
za hasiče
Luboš Bachorec
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haLeLiSta
Kalendář se nám přehoupl do dalšího
roku. Ten starý rok naše sdružení zakončilo vánoční výstavou spojenou s jarmarkem
a pomocí při organizaci rozsvěcení vánočního stromu, mikulášské nadílky a koncertu souboru Pasquil.
Děti mají za sebou vánoční prázdniny,
které jsme si my, členky občanského sdružení HaLeLiSta, ještě prodloužily o další
měsíc „tvořivých“ prázdnin.
Od února již pilně docházíme do našeho sdružení. Scházíme se opět každou
středu v prostorách obecního úřadu,
v době od 17.00 do 21.00 hodin.

Zároveň si můžete vyzkoušet různé techniky tvoření (od decoupage, kterou lze
aplikovat na všechny možné předměty
a povrchy, přes malbu na hedvábí, textil,
mramorování, malbu na sklo, enkaustiku,
až po pletení z pedigu nebo fimo).
V letošním roce chceme navázat na
tradici ručních prací a nabízíme zájemkyním a zájemcům z řad dětí i dospělých
svoje rady a zkušenosti s vyšíváním, háčkováním a pletením. K dispozici jsou
všechny potřebné pomůcky, vy si s sebou
vezměte pouze elán a dobrou náladu.
V únoru jsme se zúčastnily tvořivých
kurzů. S nabitými zkušenostmi a novými
technikami vás rády seznámíme na
našem dubnovém velikonočním tvoření.
V plánu máme i další aktivity: chceme
pokračovat v tradici veřejných čtení s českými autory, která se setkala se zájmem
spoluobčanů, dále plánujeme uskutečnit
návštěvu ZOO s výletem parníkem, která
by se mohla stát pěkným dárkem pro děti
k jejich červnovému svátku.
O podrobnostech a našich dalších aktivitách a plánovaných akcích se více dozvíte na našich webových stránkách
www.halelista.estranky.cz. Zde si můžete
prohlédnout i spoustu fotografií z uskutečněných akcí.

nejbližší plánované akce:
19. 3. 2011 – Tvoření v Dolní Libochové
26. 3. 2011 – Co to voní pod pokličkou
– tentokrát na téma „Velikonoce“
9. 4. 2011 – Velikonoční tvoření
Srdečně mezi sebe zveme nejen vás,
kteří si chcete něco vyrobit, ale hlavně
vás, kteří chcete, třeba jen na chvilku,
vybočit ze zažitého stereotypu. Můžete
chvilku posedět – třeba i nad vlastním háčkováním, vyšíváním, pletením či zašíváním nebo prostě jen nad kávou či čajem,
popovídat si, potkat se se známými.....

Přejeme vám krásné jaro a tvořivého
ducha!
HaLeLiSta

knihovna holasice

Společenská kronika

Obecní knihovna Holasice si dovoluje
upozornit své čtenáře na nové knihy ve
svém fondu:

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

Knihy pro děti a mládež
Michael Scott: Alchymista, Vědma,
Zaříkávač
P.C. Castová: Škola noci 1-5
John Flanagan: Hraničářův učeň 1-9
Robert Muchamore: Cherub
Richelle Mead: Vampýrská akademie 1-4

Novými občánky Holasic jsou:
Beáta Malá
Tomáš Mátl
Damian Němec
Klára Srncová
David Drevenák
Vojtěch Jan Marčák
Sabina Tománková
Tereza Báborová
Bára Kaplanová

Knihy pro dospělé
Jiří Mára: Nový Zéland – návrat
k protinožcům, Na vozíku na rovníku,
Japonskem s otevřenou pusou
Barbara Cartland: Zachránce
Jackie Collins: Smrtelné pokušení
John Burdett: Bankok. Japonské tetování
A. von Schönburg: Vše, co chcete vědět
o králích
Ladislav Tunys: Oldřich Nový – Jen pro
ten dnešní den

Významná
životní jubilea

Knihy z výměnného fondu
Ladislav Chmel: Irena Kačírková
Jan Bauer: Co v učebnicích dějepisu
nebylo
Jan Sekerka: Orchideje na zahradě
Omračující věda všeho
C. Yoe: Optické triky a iluze
Zdeněk Svěrák: Radovanovy radovánky
Mrazivé příběhy před spaním
Hurvínek a Mánička na neznámé planetě
Jaroslav Foglar: Rychlé šípy
Ed McBain: Překupník
Josef Klíma: Jsi mrtvej, tak nebreč
Barbara Nesvadbová: Pohádkář
M. Pradhanová: I chytré ženy dělají
hloupé věci
Jude Deveraux: Princezna
Michael Crichton: Cesty
Tom Clancy: Odrazový můstek

Na tomto místě
bychom rádi oznamovali spoluobčany,
kteří se dožili významného životního jubilea, ale s ohledem na ochranu osobních
dat potřebujeme mít souhlas s uveřejněním. Proto, kdo si bude přát, abychom
o jeho významné životní události informovali ve zpravodaji, sdělte toto způsobem pro vás nejpřijatelnějším (telefonicky, mailem, dopisem). Děkujeme.
redakční rada

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Marií Dvořákovou
Čest jejímu životu!

Upřímně doufám, že si u nás vyberete.
Petra Koláčková, knihovnice
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holasickou školu malovali její žáci

Nemusíte jezdit do Brna.
U nás dostanete stejný servis k pojistným smlouvám,
penzijnímu fondu, ČP Investu i hypotékám ČP.
Obchodní kancelář ČP:

Otevírací doba:

Nám. Míru 22, 667 01 Židlochovice
tel.: 547 210 940
mob.: 603 272 041, 608 941 824

pondělí – pátek
9:00 – 12:30 h.
13:00 – 18:00 h.

dvecorkova@servis.cpoj.cz • tpelc@servis.cpoj.cz
inzerce

Monika Pokorná

PEDIKÚRA vždy v pondělí

revizní technik plynových
a tlakových zařízení

v budově obecního úřadu, popř. u vás doma

tel.: 724 116 549
e-mail: pokmonika@seznam.cz

Objednávky:
606 220 457 p. Pelíšková

cena: 130 – 150 Kč
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