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Děti ze školky

Děti ze školky na procházce v popovském lese

Úvodní slovo starostky obce
V pěkných posledních dnech jara
a v očekávání léta, přicházíme opět
s dalším číslem Holasického zpravodaje.
Když se podíváme kolem sebe po
naší obci, ale především přírodě, troufám si říci, že prožíváme nejkrásnější
období roku. Těší mě, že mohu své
dnešní slovo zahájit pozitivní zprávou,
kdy nám od Jihomoravského kraje
byla přiznána dotace na zbudování
dětského hřiště na Žlíbku. Toto hřiště
bude určeno těm nejmenším dětem
od tří do šesti let. To znamená, že
i herní komponenty budou vybírány
s ohledem na tuto věkovou kategorii.
Dříve než však začneme budovat,
musíme ještě vyřídit nezbytná povolení a územní souhlas na stavebním
úřadu v Rajhradě. Stejně tak byla
přiznána dotace v rámci regionu DSO
Židlochovicko na dovybavení obecního mobiliáře.
Byly provedeny opravy komunikací
asfaltovým recyklátem v lokalitě
Donbas, byla vyspravena panelová
cesta od staré čističky směrem k nové
čističce, byla opravena spodní část
ulice Václavská včetně křižovatky
směrem ke staré a nové čističce.
Asfaltový recyklát díky jarním dešťům,
sluníčku a samozřejmě běžnému provozu automobilů, se bude stávat uceleným a pevnějším povrchem.
Kamerovými zkouškami kanalizace, které byly provedeny na ulicích
Brněnská a Palackého, byl zjištěn stav
odpovídající provedení z devadesátých let, ale byla také zjištěna překážka, která vznikla s největší pravděpodobností při opravě železničního
mostu, kdy dělníci zbylý beton nalili do
kanálu. Tato překážka byla již pro-

fesionálně odstraněna. Proběhlo
dočištění kanálu ústícího do řeky.
Nicméně zůstává před námi nutnost
dořešit opravu kanalizace na zmíněných
ulicích, protože původně naplánovaná
rekonstrukce kanalizace u příležitosti
stavby nové čistírny odpadních vod,
nebyla realizována. To, že se nejedná
o levnou záležitost, nemusím zmiňovat.
Často se obracejí na zastupitelstvo
občané s dotazy, kdy se budou opravovat chodníky dole na Žlíbku.
Bohužel, pokud není vyřešena kanalizace, je nesmysl opravovat chodníky.
V příštím roce požádáme o přidělení
dotace
na
opravu
kanalizace
a následně na opravu chodníků.
Dotace budou s největší pravděpodobností vypsány v roce 2012.
V měsíci dubnu byly provedeny
revize plynových kotlů ve všech obecních budovách. Na odstranění drobných nedostatků pracujeme. Bylo
však zjištěno, že budova hasičky je
napojena na kotel budovy základní
školy a tudíž škola hradí ze svého rozpočtu veškeré náklady na plyn za
vytápění obou budov. I když v obou
případech hradí náklady za plyn zřizovatel – obec, je třeba tuto situaci
napravit, protože každá organizace,
jak škola tak hasiči, mají svůj vlastní
rozpočet, s nímž musí hospodařit
a není možné, aby tak významnou
částku, jakou je úhrada plynu, hradil
někdo jiný, byť z obecních peněz. Již
je objednána instalace podružného
plynoměru pro budovu hasičky.
Z Rozhraní se ozývají noví spoluobčané, jak to, že brzdíme kolaudaci.
Obec nic nebrzdí, ale kolaudaci např.
kanalizace provádí odbor životního
prostředí MěÚ Židlochovice. Obec
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Úvodní slovo starostky obce
byla přizvána ke kamerovým zkouškám
této nové kanalizace a upozornili jsme
na nedostatky, které požadujeme
opravit, máme-li převzít kanalizaci do
našeho vlastnictví. Do dnešního dne
jsme nebyli přizváni k novému posouzení stavu věci. Je nám známo, že
v této lokalitě není zkolaudovaná ani
elektřina, ani protihluková stěna. Dle
stavebního úřadu, pokud nebudou
vybudovány také komunikace, nebude se nic kolaudovat. Pro obec to znamená, že bez kolaudace nemůže
novým občanům přidělit popisná čísla
domů, tím pádem oni nemají vlastní
adresu. Je to složité, ale nemůžeme
pro nové spoluobčany udělat nic jiného, než čekat na příslušná rozhodnutí
o kolaudaci. Na realitních stránkách
se nám podařilo objevit nabídku prodeje lokality Čtvrtě, kdy jde o prodej
33.000 m² za 34 milionů korun! Z této
informace usuzujeme, že výstavba
sporné protihlukové stěny naproti
ulice Brněnská hned tak nebude.
Nicméně i v této věci využila obec
svého práva odvolat se proti územnímu rozhodnutí, které bylo dle původně
předložené dokumentace, obsahující
stavbu protihlukové stěny. Toto odvolání se opíralo o více jak 95 podpisů
občanů Holasic, kteří nesouhlasí
s výstavbou zmiňované protihlukové
stěny, za což jim tímto velmi děkuji.
Proběhly soutěže na výběr projektanta nového územního plánu. Byla
vybrána architektka, která jednak
předložila nejlevnější cenovou nabídku, ale již dříve pracovala na změnách
stávajícího územního plánu obce
Holasice. Paní architektce byl předán
návrh zadání nového územního plánu
a ona zahájila vlastní práci. Dále jsme

soutěžili veřejnou zakázku – výběr
projektanta na výstavbu nové mateřské
školy v Holasicích. Vybraný architekt
předložil jednak nejlevnější cenovou
nabídku, ale má také dle referencí
nejvíce zkušeností s projektováním
mateřských škol. Na základě doporučení právníka byly provedeny úpravy
smlouvy o dílo a koncem měsíce května došlo k podpisu smlouvy.
Do stávající mateřské školy byly
dětem zakoupeny nové stoly, které
jsou různě vysoké, takže se u stolů
sedí pohodlně všem dětem, současně
byly zakoupeny barevné židličky k nejvyšším stolům. Děti dostaly nové
polštáře a přikrývky na spaní, byla
opravena pergola nad pískovištěm,
pořízen nový písek (tento se musí
každé 2 roky měnit) včetně nového
zakrytí pískoviště, které brání nezvaným návštěvám koček a jiných zvířátek.
Dále byly pořízeny nové úložné prostory do kuchyně. Stejně tak i děvčátka dostala novou dřevěnou kuchyňku,
ve které se připravují na svou budoucí
funkci maminek – kuchařek. V neposlední řadě byl nově vydlážděn hrací
prostor na dvorečku a opraveno oplocení, které chrání děti před nebezpečím pádu ze srázu k řece. O prázdninách je naplánováno vnitřní malování
celé budovy, včetně nutných oprav,
které nám opět doporučila hygiena
(renovace nábytku, výměna dlažby na
toaletách, instalace nového umyvadla
včetně vodovodní baterie pro paní
učitelky, výměna světel – místo žlutého světla se vracíme zpět ke světlu
bílému – zářivkám!, musíme vytmelit
seschlé parkety na podlaze).
Kolem hřiště „Na školňačce“ byl
opravený plot včetně vstupní brány.
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Byla vyměněna zapínací skříň
veřejného osvětlení, když ta stávající
byla již v havarijním stavu. Stejně tak
pokračujeme ve výměně a instalaci
nových světel veřejného osvětlení,
která jsou nefunkční.
S panem místostarostou jsme navštívili pana ředitele Zahradnické školy
v Rajhradě a dohodli jsme se na spolupráci při ozelenění obce, udržování
zeleně a v případě možností také odklízení sněhu v zimních měsících. Co se
týče výsadby zeleně (jak keřů a stromů
tak i letniček), dohodli jsme se na druhé
polovině měsíce září, vzhledem k předpovídanému velmi teplému létu.
Spolupráce bude tedy probíhat vždy po
dobu trvání školního roku.
V oblasti kultury proběhlo v březnu
pásmo písní „Pod tou naší starou
lípou“. Více o tomto velice příjemném
podvečeru se dočtete na dalších
stránkách zpravodaje. Dle zájmu
a ohlasu bude na podzim určitě zorganizováno podobné posezení. Druhou
květnovou neděli jsme díky našim
dětem a jejich paním učitelkám oslavili
svátek matek. Jsem moc ráda, že
tento svátek má již tradiční místo
v našich srdcích a věřím, že i v dalších
letech budeme na maminky myslet.
První červnový víkend je určený zase
našim dětem. Věřím, že počasí nám
dovolí a naši hasiči připraví pro děti
cyklozávody zakončené společným
táborákem za sokolovnou. Hasiči
zahájili v dubnu kroužek malých hasičů, který navštěvuje více jak 20 dětí!
17. září organizuje Mikroregion
Rajhradsko zájezd na zámek Vranov
nad Dyjí. Pro účastníky zájezdu je
zdarma doprava a vstup na zámek.
Zastávka pro Holasice bude tradičně

na autobusové zastávce před restaurací U zlatého srnce. Pro naši obec
jsem rezervovala asi 10 míst, protože
i přes výzvu se do konce měsíce května přihlásilo asi 5 vážných zájemců.
Zahájili jsme přebudování stávajících obecních webových stránek,
začátkem prázdnin by měly být zprovozněny nové. Adresa zůstane beze
změny, ale vlastní stránky by měly být
přehlednější, v každém případě bude
možnost vyjádřit svůj názor k jednotlivým článkům a informacím. Své stránky budou mít všechny obcí zřízené
organizace – tedy škola, školka, hasiči
a budou spravovány přímo od zdroje,
tedy pracovníky škol či hasičů. Bude
možné zasílat informace z obecního
úřadu na nahlášené e-maily občanů.
Tím především ušetříme peníze za
SMS zprávy, které jsou pro obecní
rozpočet velmi finančně nákladné.
Nebudu již více prodlužovat své
slovo, i když povídat a informovat bych
mohla na téměř všech stránkách obecního zpravodaje. Nicméně platí, že
veškeré zásadní informace jsou probírány na veřejných schůzích zastupitelstva obce, na něž vás všechny
občany Holasic opravdu srdečně zvu!
Dovolte mi, abych vám všem,
zejména našim dětem, žákům a studentům popřála krásné prázdniny plné
sluníčka, koupání, smíchu, radosti, ale
také dbaní na bezpečnost a vyhýbání
se jakémukoli riziku, které s sebou
právě letní dny mohou přinášet! Všem
občanům Holasic přeji krásnou, báječnou a pokud možno dostatečně dlouhou dovolenou na zotavenou!
Děkuji za pozornost.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém
4. zasedání konaném dne 10. 3. 2011
• schválilo:
– vyrovnaný rozpočet obce na rok
2011, příjmy a výdaje ve výši
8.367.700 Kč
– komisi pro posuzování a hodnocení
nabídek dle vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2011 ve složení: Ing.
Kostelecký, Mgr. Ungrová, pí. Dufková
– návrh zadání územního plánu
Holasice
– výběr projektantky Ing. Jenčkové
jako zpracovatelku nového územního
plánu Holasice
– poskytnutí finanční částky ve výši
684.000 Kč na zpracování územního
plánu Holasice
– podání žádosti o poskytnutí dotace
na zpracování územních plánů
z dotačního programu JmK
– inventarizaci majetku obce k 31. 12.
2010
– účtování úroků z úvěru na ČOV jako
výdaj do provozních nákladů
– výměnu zapínací skříně veřejného
osvětlení ve výši 22.804 Kč
– provedení revize a čištění kanalizace na ul. Brněnská a Palackého společností Vodárenská akciová společnost
– provedení oprav vytypovaných místních komunikací – Donbas, staré
garáže, nové garáže, část cesty ke
kuželně, komunikace k ČOV + křižovatka, sběrný dvůr, panelová cesta ke
sběrnému dvoru
– instalaci nového svítidla veřejného
osvětlení u RD na cestě k nové ČOV
– vývoz velkoobjemového odpadu
společností KTS Ekologie s.r.o. za
cenově výhodnějších podmínek

– záměr prodeje části pozemku p.č.
706/4
– zahájení druhé etapy kácení mimolesních dřevin na k.ú. Holasice;
• pověřilo:
– starostku, aby uzavřela smlouvu
mezi obcí Holasice a projektantkou
Ing. Jenčkovou na zpracování územního plánu Holasice dle předložené
nabídky
– starostku, aby vypracovala a podala
žádost o dotaci na zpracování územních plánů z dotačního programu JmK
v řádném termínu;
• nemá námitek:
– k předložené projektové dokumentaci RD na p.č. 611/210, k.ú. Holasice
– k předložené projektové dokumentaci RD na p.č. 611/170, k.ú. Holasice
– proti zřízení dočasného vyhrazeného parkovacího místa na p.č. 148.
Vlastní žádost na odbor dopravy MěÚ
Židlochovice si podá žadatelka sama;
• souhlasilo:
– s udělením výjimky oproti dosavadnímu plánu obce Holasice ve věci
předložené dokumentace RD na p.č.
611/165, varianty a) – d)
– se zbudováním parkovacího místa
u RD č. 300 dle předloženého půdorysu, náklady na provedení prací uhradí
žadatel.
Zastupitelstvo obce na svém
5. zasedání konaném dne 12. 4. 2011
• schválilo:
– předsedkyni finančního výboru
Ing. A. Stejskalovou
– povodňový plán obce Holasice
– zhodnocení volných finančních prostředků obce ve výši 1.062.082,05 Kč
pro zřízení termínovaného vkladu na
dobu 3 měsíců u Volksbank CZ, a.s.
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– provedení oprav lokalit asfaltovým
recyklátem v pořadí: Donbas, komunikace k ČOV + křižovatka, výsprava
betonové cesty ke sběrnému dvoru
a sběrný dvůr, staré garáže
– částku 42.000 Kč vč. DPH za převod nového územního plánu Holasice
do dat GIS dle Pravidel pro digitalizaci
územních plánů JmK
– opravu brány a oplocení dětského
hřiště u ZŠ
– vybudovat nové oplocení v areálu
stávající MŠ v ceně 20.349 Kč
– poskytnutí příspěvku ve výši 3.000
Kč/rok na mobilní telefon za výkon
funkce zásahové výjezdové jednotky
– záměr prodat část pozemku č. 406/3
PK o výměře 74 m², část pozemku
č. 406/3 PK o vým. 6 m², část pozemku č. 406/3 PK o vým. 152 m², část
pozemku č. 406/1 PK o vým. 65 m²,
část pozemku č. 702/3 o vým. 14 m²,
část pozemku č. 703/3 o vým. 19 m²,
které jsou určeny a vymezeny geometrickým plánem č. 521-10/2011.
Usnesení č. 64/2011 se tímto ruší.
– změnu režimu zasílání informačních
SMS zpráv v této podobě:
a) zprávy, které budou zasílány
vždy: týkající se krizových stavů
a jiných mimořádných událostí, zprávy
týkající se společenského dění v obci,
zprávy týkající se rozhodnutí orgánů
obce nebo činností realizovaných na
základě rozhodnutí těchto orgánů,
zprávy o jiných akcích či událostech,
které se bezprostředně týkají většího
počtu našich občanů
b) zprávy, které již nebudou nadále
zasílány: veškeré ostatní zprávy, které
nespadají do výše uvedených kategorií zpráv, zejména zprávy „komerční“
povahy;

• souhlasilo:
– aby koridor pro vedení trasy zvn –
trasa transformovna Slavětice – transformovna Sokolnice, byl zanesen do
zadání územního plánu obce Holasice
jako veřejně prospěšná stavba
– se změnou užívání části pozemku
p.č. 141 k.ú. Holasice na plochu pro
bydlení dle přílohy a schvaluje její
zanesení do nového územního plánu
Holasice
– s dělením a scelením dotčených
částí obecních pozemků dle předloženého geometrického plánu č. 52110/2011;
• nemá námitek:
– k předložené projektové dokumentaci RD na p.č. 611/203 a 611/276, k.ú.
Holasice
– k předložené projektové dokumentaci RD na p.č. 611/162, k.ú. Holasice;
• bere na vědomí:
– nutnost vedení trasy zvlášť vysokého napětí – trasa transformovna
Slavětice – transformovna Sokolnice
přes k.ú. obce Holasic a nemá námitek proti definitivnímu návrhu vedení
trasy ze dne 1. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce na svém
6. zasedání konaném dne 16. 5. 2011
• schválilo:
– třetím členem finančního výboru
pana Petra Konečného
– rozpočtové opatření č. 1/2011
– uzavření dohody o provedení práce
mezi Mgr. J. Š. a obcí Holasice –
vyhodnocení vlivu na životní prostředí
(SEA) a Hodnocení vlivu na udržitelný
rozvoj území pro Územní plán
Holasice
– uzavření smlouvy o dílo („výstavba
MŠ“) s architektem – Ateliér Habina
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s.r.o., která bude zpracována dle
předložené nabídky v tomto rozsahu
výkonových fází projektové přípravy:
architektonická studie, dokumentace
pro územní řízení vč. vyřízení územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení vč. vyřízení stavebního
povolení, dokumentace pro výběr
dodavatele vč. položkového rozpočtu
na základě detailních položek
– vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení
stavby) a zadání stavby firmou M.I.S.
a.s. za celkovou cenu 48.720 Kč dle
předložené nabídky ze dne 18. 3. 2011
– v souladu s GP č. 521-10/2011 ze
dne 20. 3. 2011 prodej části parcely
PK č. 406/3 o výměře 74 m², k.ú.
Holasice, jejímž oddělením takto nově
vznikne parcela KN p.č. 706/6
o výměře 74 m², p. J. P., Holasice,
a to za celkovou cenu 3.330 Kč
– v souladu s GP č. 521-10/2011 ze
dne 20. 3. 2011 prodej části obecních
pozemků PK č. 406/3 o výměře 6 m²,
KN p.č. 702/3 o výměře 14 m² a KN
p.č. 703/3 o výměře 19 m², po jejichž
oddělení takto nově vznikne parcela
KN p.č. 706/8 o celkové výměře 39
m², a dále prodej části obecních
pozemků PK č. 406/3 o výměře 152
m² a PK č. 406/1 o výměře 65 m², po
jejichž oddělení takto nově vznikne
parcela KN p.č. 706/9 o celkové
výměře 217 m², p. V. M., Holasice,
a to za celkovou cenu 11.520 Kč
– zrušení stávajícího „příspěvku nově
narozeným dětem“ a to s účinností od
1. 1. 2012;
• souhlasilo:
– s převedením hospodářského
výsledku za rok 2010 ve výši
33.836,30 Kč do rezervního fondu

– se zvýšením počtu dětí v MŠ z 24
na 25 dětí
– na základě předložené žádosti č.j.
132/2011 se zjednodušeným územním řízením
– s tím, že v případě projednávání
bodu č. 23 příslušného veřejného ZO
nastal u Ing. R. K. střet zájmů;
• pověřilo:
– starostku uzavřít smlouvu o dílo
s Ateliérem Habina s.r.o.
– starostku uzavřít dohodu o provedení práce s Mgr. J. N.
– uzavřít kupní smlouvu na prodej
části pozemků s p. J. P. a V. M.;
• uzavřelo:
– projednání závěrečného účtu za rok
2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad;
• neschválilo:
– uvolnění částky 123.600 Kč na vypracování projekčního díla – sběrný dvůr
– uvolnění částky ve výši 308.000 Kč
na vypracování projekčního díla –
rekonstrukce svahu ul. Václavská
a opěrné stěny;
• nemá námitek:
– k předložené projektové dokumentaci novostavby rodinného domu na p.č.
611/209,
– k předložené projektové dokumentaci novostavby rodinného domu na p.č.
611/171, k.ú. Holasice
– k předložené projektové dokumentaci novostavby rodinného domu na p.č.
611/172, k.ú. Holasice
– k předložené studii novostavby
rodinného domu s pultovou střechou
na p.č. 611/22, k.ú. Holasice;
• bere na vědomí:
– výsledek veřejné soutěže – průzkum
trhu na zpracování projektové dokumentace „Výstavba nové MŠ“.
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Setkání s písničkou
Dne 18. 3. 2011 uspořádalo vedení
obce setkání s lidovou písní v podání
pánů Zdeňka Černohouze a Mirka
Krahulce – Pod tou naší starou lípou.
Na programu byly písně lidové
i zlidovělé, dobrou náladu podpořilo
i drobné občerstvení. Zpívalo se a dobrá
nálada vydržela hostům i poté, co muzikanti sbalili noty. Důkazem toho jsou
připojené fotografie.
Obec plánuje uspořádat podobný
koncert i na podzim. Tímto zveme
všechny hudbymilovné spoluobčany
k příjemnému posezení s přáteli
a písničkou.
text a foto: Stanislava Žižková
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informace z obecního úřadu
Buďte, proSím, opatrní!
– Nepouštějte cizí osobu za dveře,
nenechávejte ji v bytě samotnou!
– Používejte panoramatické kukátko,
řetízek na dveřích, hovořte z okna!
– Nerozměňujte peníze! Ukážete
skrýš.
– Neskrývejte peníze na jednom místě!
– Pozor na snadné výhry, výhodnou
koupi!
– Raději nabízené věci odmítněte !
– Zvažte, zda osoba žádanou pomoc
opravdu potřebuje!
– Nechte si předložit průkaz, telefonicky si jej ověřte!
– Nestyďte se poradit s nejbližšími,
sousedy i telefonicky!
– V případě, že se osoba odvolává na
dohodu s rodinným příslušníkem, vždy
si tuto informaci nejprve ověřte telefonicky!
– Nebojte se v případě pochybností
obrátit na policii!

Kam S nimi?!
Velkou nevoli vzbudila u našich
občanů výše poplatku za stočné. Tato
výše je stanovena z výpočtu všech
nákladů předešlého roku. Mezi tyto
náklady se počítají např. platby za
elektrickou energii, za vodu, ale také
nejrůznější opravy související s provozem čističky odpadních vod. Značně
vysokou a častou položkou, která ovlivňuje výši poplatku za stočné, je oprava
spálených čerpadel. Čerpadla jsou
ucpána odpadem, který vůbec nemá
být vhazován do záchodových mís
anebo přímo do kanálů.
Od ledna 2011 byla již 5x čerpadla
ucpána nejrůznějšími látkami, které
nesmí vniknout do kanalizační sítě!
Sami svým přístupem a jednáním
můžeme ovlivnit výši poplatku stočného!

informace z obecního úřadu
Látky, které nejsou odpadními vodami
a nesmí vniknout do kanalizační sítě:
– vlhčené ubrousky
– menstruační tampony a vložky
– hygienické vložky
– pleny pro děti a dospělé
– obvazový materiál
– tkané i netkané textilie (utěrky, hadry)
– prezervativy
– vatové smotky a vata
– injekční stříkačky
– přepálený tuk

nĚKDo ZÁJem VÉSt KroniKu
oBCe. Určitě je možné zajistit pro
nového kronikáře příslušná školení
a kurzy. Zájemci, přihlaste se, prosím,
na obecním úřadu.
traDiční SVatoVÁClaVSKÉ
hoDy
Holasice jsou známy tím, a ve všech
dostupným materiálech na internetu,
v tištěných brožurách se dovídáme, že
tradiční a velkou oblibu si drží každoroční holasické Václavské hody, které
jsou pravidelně pořádány kolem data
28. září. Ve dvou předešlých letech se
organizace hodů ochotně ujal pan
Zdenek Ujčík, za což mu patří velký
dík. V letošním roce s jeho pomocí
však nemůžeme počítat, a proto se
obracím na vás – na občany Holasic
s naléhavou výzvou – kdo zajistí
organizaci tradičních Václavských
hodů? Obec ve svém rozpočtu vyčlenila na hody částku 50.000 Kč, veškeré telefonáty, tiskové záležitosti je
možné vyřizovat z kanceláře obecního
úřadu. Je nejvyšší čas zahájit jednání
pro zajištění krojů, kapel, atd. Zájemci,
přihlaste se, prosím, na obecním úřadu.

Fotodokumentace ucpaných čerpadel
za poslední měsíc květen 2011:

nezbudou vám oči pro pláč!
Pachatelé trestné činnosti na seniorech se často vydávají za řemeslníky,
montéry, kontrolory, pracovníky úřadů
a organizací, podomní prodejce. Často
se odvolávají také na doporučení ošetřujících lékařů. Velmi účelná jsou odvolání na zdravotní obtíže, úrazy či nehody blízkých. Často se odvolávají na to,
že mají vybrat finanční částku od seniorů za někoho z rodinných příslušníků,
že tento rodinný příslušník je posílá.

poDĚKoVÁní Z čeSKÉho StatiStiCKÉho ÚřaDu
S potěšením si dovoluji tlumočit
všem občanům Holasic, kteří si převzali sčítací archy při akci Sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011, poděkování
od Bc. Dany Matýškové (vedoucí
oddělní SDLB 2011) za splnění své
povinnosti odevzdat vyplněné formuláře v řádném termínu.

V holaSiCíCh ChyBí KroniKÁř!
Je to velice smutné a je škoda, že
v Holasicích nemáme pokračovatele
pana Bořivoje Duchoně, který velice
pečlivě zaznamenával dění v obci
a nashromáždil spoustu zajímavého
materiálu především z historie naší
obce. Holasická kronika, dá-li se to tak
nazvat, končí zápisem něco málo
významných výročí v roce 2003,
a proto vyzýváme občany, nemÁ-li

i když se snažíme pomáhat, je
třeba si uvědomit, že i sebehodnější
člověk musí chránit svůj majetek
před lidmi, kteří se neštítí okrádat
seniory!
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Lenka Ungrová
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mateřská škola holasice

mateřská škola holasice

Výběr z akcí a činností dětí v naší mateřské škole...
Děti během školního roku pětkrát
navštívily brněnské divadlo Radost.
Viděly Broučky, O Honzovi a zakleté
princezně, Tři čuníky, Jen počkej hlemýždi, Datel a Bubeníček. Do školky
přijelo Divadlo jednoho herce s pohádkou Povídání o pejskovi a kočičce.
Základní škola nás pozvala na představení kouzelníka, na pořad o starých
hudebních nástrojích, na malé varieté,
na diskotéku s muzikantem pražské
konzervatoře a žáci Základní umělecké školy na svůj hudební koncert.
Před vánočními svátky jsme zašli do
rajhradské Městské knihovny na
vánoční předčítání spojené s výstavou
vánočních dekorací. Děti tvořily nový
Betlém a ten vystavovaly v rajhradském klášteře. Během adventního
času jsme s dětmi pozvali rodiče do
mateřské školy na vánoční besídku.

Máme vykoledováno

V době Masopustu jsme společně
vyšli v kostýmech pohádkových postaviček a vodních živočichů do ulic zazpívat a zatancovat.
Do mateřské školy si přišel s dětmi
povídat o nebezpečí ohně a jak se
zachovat v případě požáru, hasič
p. Mlečka.

Vánoce ve školce
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Hrkáme na Zelený čtvrtek

Děti na výstavě „Svět hraček“

Na Zelený čtvrtek před polednem
jsme hrkali a klepali vesnicí.
Před velikonočními svátky jsme se
aktivně zúčastnili výstavy dětských
prací na Vaňkovce ve slévárně.
Vlakem jsme jeli do Brna na výstavu
„Svět hraček“ v Měnínské bráně.
Ke Dni matek jsme připravili na
veřejné vystoupení hudební pohádku
O koťátku, které zapomnělo mňoukat.
Den dětí oslavíme hledáním pokladu, závoděním na koloběžkách
a návštěvou cukrárny.

V červnu nás čeká společný výlet se
základní školou do skanzenu ve
Strážnici a do ZOO v Hodoníně.
V letošním školním roce se rozloučíme s devíti budoucími prvňáčky: David
Hoberla,
Dan
Holacký,
Pavel
Holoubek, Petra Kalvodová, Natálie
Komárková, Kristýna Křižanová,
Sabina Lukšajdrová, Vojtěch Nešpor
a Adam Zabloudil. Přejeme jim hodně
radosti a úspěchů ve škole.
učitelky MŠ Holasice
O. Pokorná a L. Michálková

Velikonoce ve školce

Malujeme
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50. výročí Základní školy holasice
Letošní školní rok je pro naši školu
jubilejní, první žáci v ní usedli do školních lavic před padesáti lety.
Holasickým dětem se poprvé otevřely školní dveře k základnímu vzdělání
roku 1623. Toho roku byla v Rajhradě
zřízena škola pro rajhradské děti a také
děti z okolních obcí. Docházka byla dobrovolná a jenom pro chlapce. O pravidelné školní docházce všech dětí se dá
hovořit od roku 1787, kdy byla rajhradská, předtím již farní škola, přeměněna
na školu triviální s povinnou šestiletou
docházkou. Mladší děti chodily do roku
1827 do školy umístěné v klášteře,
později pak v nové budově u hřbitova.
O zřízení samostatné školy v Holasicích se poprvé začalo jednat již v roce
1908, ale tento první pokus se nezdařil.
Počty dětí, které docházely z Holasic do
Rajhradu, byly vysoké, např. v roce
1914 jich bylo 129.
V roce 1929 proběhl další pokus
o zřízení samostatné školy v Holasicích,
to ale zmařila stavba nové budovy školy
na Matlašce. Záměr se konečně podařilo uskutečnit v roce 1960. První škola
byla adaptována z původní budovy MNV
a hasičské zbrojnice. Tato budova byla
postavena v roce 1947.
Nová škola byla slavnostně otevřena
1. září 1960. Prvňáků tehdy přivítali
rovnou dvacítku, 8 dívek a 12 chlapců.

Jejich výuky se ujala paní učitelka Marie
Faistlová, která na naší škole působila
až do roku 1986. Druhou třídu, spojený
2. a 3. ročník, učila paní učitelka Božena
Koláčková. Druháků bylo 12, třeťáků 14.
Otevíráme školní archiv a nahlížíme, jak
se dařilo prvním žáčkům. Všichni prvňáci ukončili první rok úspěšně, 10 z nich
se samými jedničkami.
Několik let – 1961 až 1965 byla škola
trojtřídní. V roce 1961 přibyl do pedagogického sboru ředitel Zdeněk Sedlář,
který ve škole působil až do roku 1992.
1. 11. 1965 přešel 5. ročník do ZDŠ
v Rajhradě, trojtřídní škola tím byla
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50. výročí Základní školy holasice

zredukována na dvojtřídní, kterou je
stále. Největší počet žáků navštěvoval
naši školu ve škol. roce 1963/64, bylo
jich 74, naopak historického minima
dosáhl v roce 2006/2007, kdy žáků 1. až
4. ročníku bylo 24.
Ve školním roce1994/95 jsme řešili
problém, který trápil rodiče dětí již léta –
školní stravování a školní družinu. Obojí
se podařilo prosadit od pololetí, zpočátku provizorně, po dalším roce pak byla
vystavěna nová školní jídelna.
O prázdninách v roce 1998 prošla
budova školy velkou rekonstrukcí.
Od 1. 12. 2002 se základní škola
a mateřská škola spojily v jeden právní
subjekt s ředitelstvím v ZŠ.
V letošním školním roce máme celkem 36 žáků: 10 prvňáčků, 8 druháků,
10 třeťáků a 8 čtvrťáků. Ve škole pracují
zájmové kroužky – tělovýchovný a tvořivá dílna. Na podzim proběhla výuka plavání v Plavecké škole v Hustopečích.
Před Vánocemi jsme pořádali tradiční
výstavu prací dětí pro veřejnost (první
proběhla v roce 2001). Také se již stalo
tradicí představení našich žáků při příležitosti Dne matek. Navštěvujeme
s dětmi brněnská divadla, Dům ekologické výchovy Lipka a využíváme nabídek představení ve škole – kouzelníka,
přednášky, letos například velmi krásnou o starých hudebních nástrojích,...
Čeká nás školní výlet.
Popřejme naší škole i našim žákům
spoustu dalších úspěšných let!

Vystoupení žáků ke Dni matek, květen 2011
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SDh holasice
Dobrý den všem čtenářům,
tři měsíce uběhly jako voda a vy
v rukou držíte další vydání holasického zpravodaje, tentokrát v období jara.
I v našem hasičském sboru nám přineslo jarní počasí obvyklý znatelný
přírůstek v podobě zásahů – požáry
ve venkovním prostředí spojené s již
tradičním pálením trávy, mezí, odpadů
a tak podobně. I v této souvislosti
znovu upozorňujeme na nutnost
nahlásit tuto činnost prostřednictvím
ať již našich webových stránek
www.holasice.cz/hasici, nebo přímo
stránek Hasičského záchranného
sboru JmK – www.firebrno.cz. Zde
jsou přímé odkazy na tabulku pro
vyplnění oznámení o tomto pálení.
Jenom pro úplnost dodávám, že stále
platí zákaz plošného vypalování trávy
a ani vyplněním tohoto formuláře
nezískáváte povolení pro pálení (vč.
odpadu). Vyplněním se pouze chráníte před zbytečnými problémy při případném marném výjezdu jednotek
hasičů. I zde doplním jednu důležitou

informaci: při zbytečném výjezdu může
být (a nyní se toto stává již poměrně
často) uložena pokuta u fyzických
osob až 25 tis. Kč a u právnických
osob až do výše 500 tis. Kč!!
Ale teď k příjemnějším událostem.
Během měsíců prosinec a únor proběhla ve dvou etapách rozsáhlejší oprava na našem cisternovém voze. Na
tuto opravu se podařilo získat dotaci
z rozpočtu kraje ve výši 200.000 Kč,
přičemž celková výše opravy činila
téměř 700.000 Kč. Chtěl bych tedy
i touto cestou poděkovat všem zastupitelům za vstřícný přístup k této
finančně náročné, leč nezbytné, opravě. I zde si dovolím srovnání: oprava
stejného vozu v Blučině činila, pokud
máme dobré informace, o více než
1 mil. Kč více! Avšak, jak se již ukázalo, je toto vozidlo potřeba, protože od
doby zpětného přihlášení vozu do provozu již nejméně 5x vyjelo k různým
událostem během cca 14 dní. V to
nepočítám události, ke kterým by jednotka vyjela, pokud by vozidlo bylo

SDh holasice
v provozu. Celkově po klidných měsících leden a únor měla jednotka za
měsíc březen čtyři zásahy a dalších
pět za duben.
Asi nejvážnějším byl požár střechy
rodinného domu v Rajhradicích, ke
kterému došlo 14. 4. večer. Jednotka
na místo vyjela s oběma vozy v počtu
7 hasičů. K požáru jsme přijeli těsně

po jednotce ze Židlochovic a na místě
jsme zasahovali v dýchací technice,
zejména vně domu resp. pod střechou. Celkem zde zasahovalo pět
hasičských jednotek a Policie ČR.
V noci pak naše jednotka zasahovala
ještě u jednoho menšího požáru nad
Rajhradem, kde shořel myslivecký
posed.
A nyní k našim dalším aktivitám. Po plese (zmiňovaném v minulém čísle zpravodaje) našeho sboru se
20. 4. uskutečnila první
schůzka dětí se zájmem
navštěvovat náš kroužek
mladých hasičů. Snad se
nám podaří navázat na
minulá období, kdy si děti
vozily ze soutěží poháry za
tzv. bednu. Scházíme se
dvakrát týdně: každé úterý
od 17 a sobotu od 13:30
hodin. Mimoto se samozřejmě uskutečnil již tradiční
sběr kovového šrotu, jehož
výdělek nám umožní pořídit
drobné vybavení a zabezpečit provoz zmiňovaného
kroužku mladých hasičů.
Výtěžek šrotu bývá, jak se
stalo pravidlem, započítáván do systému Eko-komu,
čímž pomáháme – volně
řečeno – k tomu, že jsou
levnější popelnice.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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největší akce kotlářů na území moravy a Slezska
Uvedeného dne kolem poledne prováděla 15. letecká armáda USAAF
z letišť v Itálii bombardování cílů na
území Maďarska a Rakouska. Těchto
náletů se zúčastňovaly svazy čítající
několik stovek bombardovacích letadel, které na trasách náletů doprovázely silné svazy stíhačů. Během akcí
se však doprovod nesetkal téměř
s žádným odporem německých stíhačů. Proto velitel 31. FG rozhodl
o změně úkolu a jednotlivé skupiny stíhačů měly napadnout cíle na jižní
Moravě a to nejprve letiště Prostějov
a poté letiště Brno-Slatina, kde byly
umístěny útvary Luftwaffe, dále podle
situace narušovat železniční dopravu
střelbou, zejména na parní lokomotivy
a vojenské vlaky. Akce se zúčastnilo
37 strojů Mustang vyzbrojených kulomety ráže 12,7 mm.

Nejprve skupina napadla letiště
Prostějov a poté se přesouvala zpět
na jih, ve 13:50 hod. napadla čtyři letadla vlak ve Šlapanicích a další dvě
letadla vlaky v Sokolnicích. Ve 14:00
další nákladní vlak v Křenovicích. Ve
stejné době další skupina napadla
nádraží v Pohořelicích, kde zapálila
sklad. Ve 14:03 další skupina napadla
nádraží a vlak v Modřicích, poté se
přesunuli nad Brno, kde zaútočili na
nádraží Brno-Slatina a letiště.
Nedaleko nádraží byl německým flakem sestřelen jeden letoun a pilot
zahynul. Byl to první a jediný američan
sestřelený nad Brnem. Ve 14:10 byl
zasažen
vlak
mezi
Kobylím
a Bořeticemi, ale tentokrát to bylo
pouze náhodnou střelbou, když americká stíhačka v souboji pronásledovala německého stíhače. Ve 14:15 jiná

Situace útoku na vojenský vlak v Holasicích dne 11. 10. 1944

návěstidlo
v poloze StŮJ

dne 11. 10. 1944 a tragédie Julie Vokurkové
skupina zaútočila na nákladní vlak
mezi Rosicemi a Tetčicemi. Ve 14:20
objevila skupina pěti stíhačů vojenský
transportní vlak z Hrušovan u Brna
před Rajhradem, který napadla.
Následně došlo ještě k dalším útokům
na
nádraží
v
Hrušovanech
a Vranovice. To už se letouny stahovaly zpět do Itálie. Při letu zpět západně od Balatonu havaroval velitel 309.
squadrony, který vedl akci nad jižní
Moravou a byl zajat.
Ze souhrných hlášení vyplynulo, že
bylo zničeno 56 letadel (Prostějov
a Slatina, sporný sestřel u Ivaně)
a bylo zničeno 19 lokomotiv. Po útocích zůstalo 13 mrtvých a 40 zraněných, většinou železničních zaměstnaců, ale i civilních obyvatel.
Podle „Hlášení okresního úřadu
v Brně z 11. 10. 1944“ byla při útoku
amerických stíhačů na vojenský vlak
v katastru obce Holasice zabita jedna
osoba – protektorátní příslušník při
práci na poli, jedná se o Julii
Vokurkovou.

Julie VoKurKoVÁ
narozena 13. 6. 1926
tragicky zahynula 11. 10. 1944
Rodina Vokurkova bydlela ve strážním domku u železniční trati na pravé
straně ve směru Břeclav – Brno v obci
Holasice v km 130,5. Nedaleko tohoto
domku bylo umístěno vjezdové návěstidlo do železniční stanice Rajhrad.
Dvoukolejná trať se v těchto místech
začíná nořit do terénního zářezu. Dne
11. 10. 1944 kolem 14:15 hod. jel
z Hrušovan u Brna do Rajhradu vojenský vlak německého Wermachtu, tažený parní lokomotivou, složený
z nákladních vozů, poslední vagon byl
plošinový a na něm umístěn protilecký
kulomet (flak). Návěstidlo však bylo
v poloze stůj a proto vlak před ním
nedaleko strážního domku zastavil
(možná to bylo z důvodu předcházejícího útoku v Modřicích). Poté byl objeven skupinou pěti „kotlářů“. Skupina
údajně přilétla od severozápadu až
západu, takže neměla ke zteči příhodné podmínky (lokomotiva byla částečně kryta svahem). Po prvním přeletu
se p. Vokurka ukryl ve sklípku domku.
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Knihovna holasice
V té době však byly venku nedaleko
domku jeho dcery Julie a šestiletá
Míla. Podle vzpomínek snad měly pracovat na políčku u tratě v místech
dnešní cesty na tzv. Dombas. Starší
Julie začala utíkat s mladší sestrou jižním směrem za dnešní ulicí Palackého,
zhruba do míst křižovatky na ulici Čsl.
armády, kde se ve vzdálenosti cca
150 m od strážního domku a 80 m od
trati ukryly do křoví u pole. Flak na
posledním vagoně neměl možnost po
kotlářích střílet, protože stál rovněž
v terénním zářezu a Mustangy letěly
nízko nad zemí, aby se kryly. Po průletu pro výstrahu se v prostoru mezi
Opatovicemi, Blučinou a Vojkovicemi
otočily a zaútočily na vlak a lokomotivu
přízemním letem šikmo z pravé strany.
Podle svědka na vlak dopadla sprcha
kulek, které zvonivě pleskaly o kolejnice a vlak. Až asi druhý stroj či dvojice
zasáhla kotel lokomotivy a vyletěl
sloup páry. Útok byl dílem několika
minut a letadla odlétla směrem na
Hrušovany. Jak ztichly letecké motory,

tak lidé vyběhli z domů a osazenstvo
vlaku začalo zjišťovat škody. Při útoku
byl zraněn strojvedoucí Fišer, topič
Miroslav Mucha a vlakvedoucí Fridrich
Atloch. Malá Míla Vokurková byla
v šoku a její starší sestra Julie byla
nalezena v křoví s prostřeleným břichem na pravé straně a vyhřeznutými
střevy. S největší pravděpodobností
byla zasažena zbloudilou nebo odraženou kulkou z některého letadla.
Osazenstvo vlaku ji naložilo na nosítka
a odnesli ji k vlaku, že ji dopraví do
Brna do nemocnice. Protože odtažení
vlaku náhradní lokomotivou trvalo do
večera, tak nakonec Julie Vokurková
toto zranění nepřežila.
Strážní domek se po půl roce stal
terčem dělostřelecké palby při osvobozování Holasic a Rajhradu Rudou
armádou za bojů ve dnech 17. až 24.
dubna 1945. Později byl demolován
a na místě zůstaly pouze šeříkové
keře, které byly vysazovány okolo
všech strážních domků podél celé
tratě. V Moravském zemském archívu
jsou uložena strohá hlášení
úřadů. Na hřbitově v Rajhradě je
vedle staré márnice umístěn hrob
rodiny Vokurků a dnes již téměř
nikdo neví, jaký příběh tak krátkého života se za těmi údaji skrývá.

Použité zdroje:
http://is.muni.cz/th/40313/ff_m/
Diplomova_prace_z_historie_I.txt
Kronika vítězného jara, Vojtěch Žampach
google.maps
očité svědectví L. S.

Zasažený strážní domek za bojů o Holasice
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Vážení čtenáři,
Obecní knihovna Holasice si vám
dovoluje doporučit knihy ze svého fondu:

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

Knihy pro děti:
R. Muchamore – Cherub: Náměsíčník
R. Gordon, B. Williams – Návrat
z Podzemí
Kolo zvířat
R. Mead – Vampýrská akademie 5, 6
Z. Pospíšilová – Krkouni aneb
dobrodružství na planetě Bimbuli

Novými občánky Holasic jsou:
Denis Kostelecký
Matyáš Sosnar
Lukáš Gold

Knihy pro dospělé:
Skutečný život Alžběty II.
D. Koomson – Bonbony k snídani
G. Beck – Svetr k Vánocům
P. Gregory – Králova přízeň
J. Londonová – Skandál ve Skotsku
A. Brodeurová – Tábor správných chlapů
J. Weinerová – Dobrou noc, Nikdo
J. Quinnová – Ztracený vévoda
z Wyndhamu
J. Quinnová – Pan Cavendish, jestli se
nemýlím
S. Monyová – Citová divočina

Naposledy
jsme se rozloučili
s panem Janem Drabálkem
s panem Vladimírem Knötigem
a s panem Vlastimilem Vlčkem

Knihy z Výměnného fondu:
Malířské umění od A do Z
S., Z., M. Thomovi – Pod hradbou
Himaláje
J. Hanibal – Život s chutí cyankáli
T. Perry – Zlatokopky
N. Vaniér – Bílá bouře
L. Kleypas – Síla osudu
L. Bagshawe – Zítra změním svět
L. J. Rowlandová – Navoněný rukáv
E. Heron – Konečná diagnóza
N. Gordon – Katalánec
I. M. Gilliges – Hvězdy nad Afrikou
P. Roberty – Mstitelé bohyně Isis

Čest jejich životu!

inzerce

Hledám
rodinný dům se zaHradou

v obci Holasice a okolí.

Doufám, že si z naší nabídky vyberete.

děkuji za nabídky.
Tel.: 732 876 194

Petra Koláčková
knihovnice
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Včelaři se vzdělávají
Snad žádný obor lidské činnosti se
neobejde bez toho, aby se zainteresovaní lidé průběžně vzdělávali a seznamovali s moderními poznatky a metodami. Ani včelaři nejsou výjimkou.
V neděli 8. května 2011 proběhl ve
včelařském středisku v Rosicích
u Brna vzdělávací seminář o chovu
včelích matek. Z naší Základní organizace Rajhrad dorazily dva plně obsa-

Žáci základní školy ve šk. roce 2010/2011

zené minibusy. Přítel Janoušek dané
problematice věnoval téměř celé
dopoledne a účastníci tohoto semináře odcházeli naplnění a uspokojení.
Škoda jen, že počasí nevyšlo tak, jak
mělo. I tak se celá akce vydařila a byla
ku prospěchu našeho včelařství.
Petr Opletal
ZO ČSV Rajhrad

inzerce

MASÁŽE

relaxační – uklidňující
tonizační – povzbuzující
manuální lymfodrenáž

NEHTOVÁ
MODELÁŽ

gelové
acrygelové

Zuzana Holacká

Holasice 306
tel.: 775 993 590

výroba
a monTáž nábyTku
ul. 9. května 597, 664 56 Blučina
tel./fax: 547 235 316 • mobil: 603 282 882
www.novospolblucina.cz
kontaktní osoba Holasice: Radek Sláma
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