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Děti ze školky na výletě ve skanzenu

Úvodní slovo starostky obce
Příjemné dny babího léta všem
občanům Holasic a příležitostným čtenářům Holasického zpravodaje.
Máme po prázdninách, které nejen
všem dětem, ale i nám na obecním
úřadu, uběhly velice rychle! I když byl
prázdninový čas, na úřadu a v obci se
odehrálo opět několik důležitých událostí, o nichž si vás dovolím informovat.
Ty události, které je třeba více rozvést,
jsou uvedeny na dalších stránkách
zpravodaje.
Dne 1. 9. 2011 jsme společně
s panem místostarostou pozdravili
naše holasické školáky a přivítali především letošní prvňáčky. Všem dětem
ve škole jsme předali malou sladkost
a obecní pexeso, aby si ten svůj důležitý den trošku „osladily“. V letošním
školním roce máme celkem 40 dětí přijatých k základnímu vzdělávání se, což
znamená, že kapacita základní školy je
naplněna. Rovněž kapacita mateřské
školy je naplněna, protože do školky
bylo přijato všech 25 dětí. I přesto se
paní učitelky setkávají ještě teď v září
s dotazy na možnost dalšího umístění
dětí ve školce.
Byť byly prázdniny, zažádali jsme za
naši obec o další přidělení dotací.
Nejprve to byla žádost o dotaci
z nadačního fondu ČEZ na projekt
Výsadba nových stromů v Holasicích.
Maximální částka, kterou bychom
mohli obdržet je 200.000 Kč. Tato
částka by byla využita na výsadbu stromů a keřů především při vjezdu do

obce ve směru za benzínovou čerpací
stanicí, okolí pomníku RA, prostor před
samoobsluhou, ulice Nám. Rudé
armády od sokolovny ve směru k ulici
Palackého, obecní prostor mezi ulicí
Palackého a ulicí Václavskou.
Druhá žádost se týká přidělení dotace k projektu bezdrátového rozhlasu –
varovného systému obce Holasice
v rámci Operačního programu Životní
prostředí. Pokud by se nám podařilo
tuto dotaci získat, měla by naše obec
vybudován lokální výstražný systém
pomocí srážkových ale i hladinových
čidel. Měli bychom v obci zavedený
kompletně bezdrátový rozhlas (doposud máme částečně rozhlas bezdrátový, ovšem analogové vysílání a rozhlas
po drátě), do něhož bude možné napojení se všech jednotek záchranného
systému ČR a budeme mít kompletně
vybudovaný digitální povodňový plán.
Dále připravujeme ve spolupráci
s odborným projektantem projekt na
opravu chodníků na Donbase tak, abychom mohli ještě v letošním roce eventuelně začátkem roku 2012 zažádat
o dotaci na tuto opravu.
Možná si říkáte, stále se o něco
žádá, ale zatím není nikde nic vidět!
Veškeré žádosti o dotace je třeba podpořit právě zpracovanými projektovými
dokumentacemi a teprve následně se
může zahájit vlastní práce. Některé
projekty se nám určitě podaří realizovat
ještě v letošním roce jako např. částečná výsadba zeleně, dětské hřiště
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Na Žlíbku, ale oprava chodníků na
Donbasu či instalace bezdrátového
rozhlasu, za předpokladu, že dotace
získáme, bude realizována až v roce
2012.
Ráda bych na tomto místě poděkovala také našim hasičům, kteří pro děti
připravili oslavu Dne dětí formou cyklozávodů. I přesto, že ve stejném termínu
probíhal v Rajhradě tradiční pohádkový
les, zúčastnilo se naší akce více jak 30
dětí. Hasiči připravili pro děti skvělý
program, zábavu na startovišti včetně
možnosti občerstvení. Celoodpolední
snažení bylo zakončeno táborákem
před budovou požární zbrojnice. Obec
finančně přispěla na občerstvení pro
děti.
Bohužel v první polovině měsíce července došlo k vandalství na obecním
majetku – objevily se graffiti na silnici
před řadou rodinných domů na ulici
Palackého, na nové spínací skříni veřejného osvětlení, na elektrických rozvodných skříních na rohu ulic Palackého
a Úzká, a na rohu ulice Na Zahrádkách.
Nerozumím tomu, proč někdo tímto
způsobem chce škodit a škaredit
vzhled obce. Dohodli jsme se s panem
Vladimírem Smetanou na postupném
odstranění těchto nesmyslů.
Začátkem prázdnin byl kompletně
repasován, včetně nátěru, dřevěný
domeček se skluzavkou na hřišti vedle
školy, taktéž byla znovu opravena
vstupní brána na hřiště, kterou po
tomto zásahu již lze zamykat, zavírat,

Zasedání zastupitelstva obce

horní břevno bylo ukotveno tak, aby
byla zajištěna stabilita této brány. Dále
na tomto hřišti byla vyměněna prasklá
pneumatika na houpačce za klasické
sedátko. Po této stránce by tedy hřiště
mělo být opět bezpečné pro hraní si
našich dětí. Ovšem jaké nebezpečí
a mnohem závažnější číhá nejen na
děti, se dočtete na dalších stránkách
zpravodaje.
Na závěr mého povídání mi dovolte,
abych poděkovala vám všem, kdo jste
se v době prázdnin aktivně zapojili
a podruhé podpořili petici za záchranu
židlochovického gymnázia jako jediné
všeobecně zaměřené školy v regionu!
I když v letošním roce 2011 nebudou po dlouhé době v Holasicích tradiční Svatováclavské hody (důvody se
dozvíte na dalších stránkách), dovolte
mi, abych vám popřála co nejpříjemnější prožití svátku Svatého Václava –
patrona naší obce. Hodová zábava
a průvod tedy nebudou, ale určitě si
přijďte, prosím, v sobotu 24. 9. 2011
poslechnout, zazpívat a třeba i zatančit
do holasické sokolovny, kde vám bude
od 18:30 hodin hrát cimbálová muzika
MAJERÁN (dříve DRAHAN). V neděli
25. 9. 2011 v 11 hodin bude probíhat
tradiční Mše svatá u kapličky
v Holasicích, při níž bude posvěcena
obecní vlajka.
Příjemné prožití podzimních dnů
vám přeje
Lenka Ungrová
2

Zastupitelstvo obce na svém
7. zasedání konaném 28. 6. 2011
• schválilo:
– rozpočtové opatření č. 2/2011
– napojení č.p. 305 na veřejný vodovod, po skončení prací uvede žadatel
na své náklady vše do původního
stavu
– znění smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK v rámci Programu
rozvoje venkova na realizaci akce
Výstavba dětského hřiště Na Žlíbku
v podobě, která byla předložena
zastupitelstvu obce dne 28. 6. 2011
– podání žádosti o nadační příspěvek
z nadace ČEZ Grantové řízení STROMY 2011
– uvolnění částky ve výši 35.887 Kč
na výmalbu interiéru budovy MŠ dle
předložené cenové nabídky společnosti LP PROFI MALBY PETR LEJSKA,
dále schválilo čerpání této částky
z rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice
– provedení instalatérských prací
v interiéru budovy MŠ dle předložené
cenové nabídky společnosti Instala
Mont ze dne 24. 6 .2011, dále schválilo čerpání částky na úhradu z rezervního fondu zřízené příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice
– poskytnutí příspěvku ve výši
5.000 Kč z rozpočtu obce pro rok
2011 dětskému pěveckému sboru
Skřivánek s následným vyúčtováním
do konce roku 2011
– napojení RD p.č. 141 na veřejný

vodovod dle předložené projektové
dokumentace dne 28. 6. 2011, veškeré výkopové práce budou financovány žadatelem, po skončení prací
uvede žadatel na své náklady vše do
původního stavu
– písemnou výzvu majitelům vozidel na
odstranění vozidel 1x Avia a 2x
Trabant z prostor na dvoře č.p. 13
v k.ú. Holasice, vozidla budou odstraněna majiteli nejpozději do konce
měsíce červenec 2011;
• pověřilo:
– starostku, aby uzavřela smlouvu
mezi obcí Holasice a KrÚ JMK
o poskytnutí dostace z rozpočtu JMK
v rámci Programu rozvoje venkova na
realizaci akce Výstavba dětského hřiště Na Žlíbku
– starostku, aby vypracovala a podala
v řádném termínu žádost o nadační
příspěvek z nadace ČEZ Grantové
řízení STROMY 2011;
• rozhodlo:
– o zřízení názvů ulic pro lokalitu
Rozhraní takto: jednotný název pro
tuto lokalitu, a to Rozhraní, číslování
domů od čísla 350 a dále (rezerva až
do čísla 440), vlastní číslování bude
probíhat dle rozkresleného plánu jednotlivých rodinných domů;
• souhlasilo:
– s prodloužením vodovodního řádu
na p.č. 369/1 v odpovídající délce,
potřebné pro napojení nového RD
z p.č. 366/2. Zbudování dalších
potřebných inženýrských sítí (plyn,
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elektřina) bude řešeno s příslušnými
institucemi. Vlastní výkopové práce
a financování bude provedeno až
v roce 2012 a bude hrazeno z rozpočtu obce Holasice pro rok 2012.
Připojení nového RD na hlavní vodovodní řad a další inženýrské sítě bude
provedeno a hrazeno na náklady stavebníka.

– parc. č. 610/33,
– parc. č. 610/34,
podle stavu v katastru nemovitostí
– pozemky parc. č. 619 a 647,
vše v katastrálním území Holasice.
– rozpočtové opatření č. 3/2011
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění
financování systému IDS JMK
– výstavbu nové MŠ na p.č. KN
101/1 dle projektové dokumentace
ve stupni architektonická studie
„Mateřská škola při ZŠ Holasice“
z měsíce červenec 2011.
– zhodnocení volných finančních prostředků obce Holasic ve výši
1.067.116,90 Kč pro zřízení termínovaného vkladu na dobu 6 měsíců
u Volksbank CZ, a.s.
– uvolnění částky ve výši 22.080 Kč
na opravy a výrobu dřevěného nábytku
v interiéru budovy MŠ dle cenové
nabídky společnosti Novospol Blučina
a čerpání této částky z rezervního
fondu zřízené příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Holasice
– uvolnění částky ve výši 57.837 Kč +
DPH na kompletní provedení čištění
přečerpávacích stanic a kanalizace
dle cenové nabídky společnosti
Tomáš Houdek – MFK, s.r.o. ze dne
20. 7. 2011;
• zvolilo:
– předsedou kontrolního výboru
p. Richarda Kaplana
– členem kontrolního výboru p. Petra
Horáka, bytem Čsl. Armády 238,
Holasice.

Zastupitelstvo obce na svém
8. zasedání konaném 25. 7. 2011
• schválilo:
– Zastupitelstvo obce Holasic schvaluje návrh územního opatření o stavební uzávěře předložený zastupitelstvu
obce Holasic dne 25. 7. 2011.
Územní opatření o stavební uzávěře se
dle přílohy zápisu č. 1 vztahuje na
území v části Čtvrtě v obci Holasice,
katastrální území Holasice, a to v rozsahu schváleného územního plánu
pro plochu bydlení nacházející se na
pozemcích či částech pozemků ve
zjednodušené evidenci – parcela původ:
Pozemkový katastr (PK):
– parc. č. 698,
– parc. č. 701,
– parc. č. 702,
– parc. č. 705/1,
– parc. č. 705/2,
– parc. č. 705/3,
– parc. č. 706,
– parc. č. 709,
– parc. č. 710/1,
a dále na pozemcích vedených
v katastru nemovitostí (KN):
4

informace z obecního úřadu
letos v Holasicích nebudou, pokusila
se starostka zajistit na sobotu besedu
u cimbálu. I když bylo osloveno asi
deset možných kapel, na daný termín
již byli všichni zadáni pro jiné akce.
Nakonec se podařilo dohodnout
s osvědčenou cimbálovou kapelou
MAJERÁN (dříve DRAHAN), kteří rádi
do Holasic přijedou. Proto mi dovolte
co nejsrdečněji pozvat všechny ty,
kteří mají rádi nejen pěkné lidové
písničky, ale mají rádi také Holasice,
tradice a chtějí se sejít s lidmi dobré
vůle v sobotu 24. září 2011 od
18:30 hodin v holasické sokolovně,
a poslechnout si, zazpívat či zatančit
u opravdu dobré muziky. V sokolovně
si budete moci zakoupit drobné
občerstvení a vstupné bude samozřejmě zdarma.

tRADičNí OsLAvA vÁcLAvských
hODů v hOLAsicích
Je to velice smutné, ale hody letos
v Holasicích nebudou. Je to současný stav a obrázek o obecní hrdosti či
sounáležitosti k obci Holasice. Jak
v posledním zpravodaji, tak na každé
veřejné schůzi zastupitelstva obce,
upozorňovala starostka na nutnost
zahájit přípravy hodů, spočívající
především v objednání krojů pro děti
i dospělé, objednání kapel pro předhodovou zábavu a pro nedělní průvod,
výběru a dohodnutí kácení a postavení máje, zajištění občerstvení na hodové zábavy, atd. Současně starostka
nabízela jak částku z obecního rozpočtu vyčleněnou na uspořádání
hodů, tak možnost využít prostor
úřadu pro vyřízení nutných telefonátů,
tiskové práce apod. Do konce měsíce
srpna se jednak nenašel žádný možný
organizátor, ale ani ze strany mladých
stárků nebyl vznesen žádný dotaz či
zmínka, že by rádi začali nacvičovat
zpívání a tancování na hody.
Protože částka na hody je v rozpočtu určena, přidělíme z této vyčleněné částky peníze ve výši 6.000 Kč
na květinovou výzdobu, muziku
a svíce pro tradiční bohoslužbu
u kapličky, která se bude konat
v neděli 25. 9. 2011 v 11 hodin. Při
této bohoslužbě bude posvěcena
obecní vlajka, která bude od tohoto
dne každodenně umístěna na budově
obecního úřadu.
Aby nám, kteří chceme oslavit svátek sv. Václava, nebylo líto, že hody

POZOR NA výskyt POužitých
iNJEkčNích stříkAčEk!
Na základě informací od obecního
zaměstnance musíme varovat rodiče
nejen dětí, které navštěvují hřiště
„Na školňačce“, ale všechny spoluobčany, aby si dávali velký pozor,
neboť nejen na tomto hřišti, ale také
v travnatých plochách v katastru naší
obce byly nalezeny použité injekční
stříkačky s jehlami! I když došlo,
a zcela pravidelně dochází, k okamžitému odstraňování a likvidaci, bude
zapotřebí, aby děti i jejich rodiče dbali
na vlastní bezpečí a snažili se předcházet tomuto nebezpečí! Obec v této
věci podnikne následující kroky:
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Pravidelně bude uzavírán prostor
areálu hřiště:
• v letním období:
denně od 20 do 8 hodin,
• v zimním období:
denně od 18 do 8 hodin.
Důrazně tedy žádám, aby tato provozní doba byla všemi návštěvníky
hřiště respektována a nedocházelo
k poškozování uzamčené brány!
Dále budou pořízeny bezpečnostní
kamery kolem budovy ZŠ Holasice
včetně přilehlého hřiště, které by
zejména ve večerních hodinách snímaly dění v této lokalitě.

dále kolem odpadového dvora (stará
ČOV) až k nové čistírně odpadních
vod. Bohužel k realizaci nedošlo,
protože „došly peníze“. V neposlední
řadě musím upozornit na to, že problém s přívalovými dešti je těžko řešitelný, protože nikdo neví kde, kdy
a v jakém množství tyto deště udeří.
Každopádně v příštím roce 2012
stále trvá možnost čerpání dotací na
kanalizace a čistírny odpadních vod.
Určitě se pokusíme získat dotaci
právě na opravu kanalizace ve zmiňované lokalitě. Abychom mohli žádost
o dotaci podat, musí být zpracován
projekt – a jsme opět u financí, což
nemusím zmiňovat, že jde o vysokou
investici. Ale jak se říká – nepokusit
se, je osudné…
Nyní se vrátím k upozornění na
nezájem zastupitelů k tomu, co se
děje v obci. S tvrzením občanky
nesouhlasím, protože zastupitelé
nejen upozorňují na problémy v obci
jak na veřejných schůzích zastupitelstva obce, tak i mimo konání schůzí,
ale snaží se je také řešit a ochotně se
staví k předloženým problémům!
Nicméně na zastupitelstvu obce dne
25. 7. 2011 bylo tedy dohodnuto,
že zastupitelé se budou „starat“ o přidělené lokality (většinou v nichž sami
bydlí) a prosím tedy vás, občany,
abyste se v případě jakýchkoliv sdělení obraceli jak na obecní úřad, tak
také na tyto konkrétní zastupitele:

ObRAcEJtE sE NA ZAstuPitELE
ZE své uLicE
Vzhledem k důraznému upozornění
občanky Holasic, že zastupitelé
nemají zájem o dění Na Žlíbku v případě přívalových dešťů, kdy se na
tomto konci obce její obyvatelé „topí
ve vodě“, nejprve mi dovolte reagovat na výtku o hromadění vody.
Pokud je mi známo, voda se v této
lokalitě hromadila v době přívalových
dešťů od nepaměti, tedy i ve funkčním období minulého zastupitelstva.
Proč tedy na tento nedostatek nebylo upozorňováno již dříve? Dále je
známo, že v projektu budování nové
čistírny odpadních vod (rok 2008,
2009) byla naplánována oprava stávající kanalizace od propustku u druhého vjezdu do Holasic po celé
délce ul. Palackého včetně zmiňované „problémové“ lokality Na Žlíbku,

• Bachorec:
ul. Palackého od budovy ZŠ, celý
Žlíbek, po RD Holíkovi ml.
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Jestliže nedojde ani po tomto upozornění k aktivitě ze strany dlužníků,
bude věc předána advokátní kanceláři
Schneider Brno k vymáhání těchto
dlužných částek včetně všech výdajů spojených s vymáháním.
K tomuto kroku přistupujeme především z důvodu, že není možné, aby na
nepořádnost jedněch dopláceli
druzí!

• Baláková: ul. Na Zahrádkách
• Holacký:
ul. Čsl. armády – celý Donbas
• Kaplan:
ul. Palackého od vjezdu do obce
od RD Pokorných až po RD
Vejvančických
• Ing. Kostelecký:
horní část ul. Václavská, ul. Úzká
a ul. Palackého (od RD Dohnalovi
po RD Staněk)

výstAvbA NOvé buDOvy
MAtEřské škOLy

• Mátl:
spodní část ul. Václavská až po
prodejnu Enapo včetně

Novým zastupitelstvem byla schválena výstavba nové budovy mateřské
školy na ul. Václavská č. 13. Protože
se již objevily námitky, proč se investuje do oprav či úprav stávající budovy
mateřské školy, ráda bych vás informovala o stavu nebo vývoji výstavby
nové budovy mateřské školy.
Mateřská škola v Holasicích v dnešní podobě pochází z roku 1975.
Dosavadní kapacita je 24 dětí s možností udělení výjimky na kapacitu
maximálně 25 dětí. Zmíněná kapacita
nevyhovuje nejen současnému
boomu v porodnosti stávajících občanů Holasic (17 nově narozených dětí
v roce 2010), ale také s novou výstavbou rodinných domků (Rozhraní, Čtvrtě) na katastru obce. Současné zastupitelstvo obce je nuceno řešit výstavbu nové MŠ, protože Krajská hygienická stanice Brno nepovolí kapacitní
rozšíření stávající MŠ.
Dosavadní počet obyvatel Holasic je
cca 900, po nastěhování se všech

• Ing. Stejskalová:
nám. RA, ul Palackého po RD
Špinárovi
• Tomanová: ul. Brněnská
• Mgr. Ungrová: ul. J. Fučíka.

DLužNé NA ObEcNích
POPLAtcích
Vzhledem k několika notorickým
dlužníkům na místních poplatcích, rozhodla se starostka postupovat následovně: Do konce měsíce srpna 2011
obdrželi dlužníci upozorňující dopis,
v němž byli nejen na nedodržení své
povinnosti upozorněni, dále zde byla
vyčíslena dlužná částka a byla navržena možnost sjednání splátkového
kalendáře.
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nových spoluobčanů, vzroste počet
obyvatel na cca 1300 až 1400.
Obec vlastní pozemek o rozloze
2347 m2. Zastupitelstvo obce nechalo vypracovat analýzu staveniště, které
bylo pro tento účel vyčleněno, z níž
vyplývá: „Kapacita je dána velikostí
spádové oblasti, pro plánovací účely
vychází z ukazatele, který činí cca
43 míst v MŠ/1000 obyvatel, za
tohoto předpokladu MŠ o dvou
odděleních po 30 dětech pokrývá
požadavky pro cca 1400 obyvatel.
Velikost pozemku vychází z požadavku minimálně 30 m2 nezastavěné plochy na 1 dítě u MŠ o kapacitě
do 60 dětí to činí 40 m2. Z toho
vyplývá, že při kapacitě 60 dětí se
nezastavěná plocha pohybuje v rozmezí 1800 – 2400 m2. Na základě
předběžně definovaného stavebního záměru a analýzy staveniště,
které pro tento účel bylo vyčleněno
lze konstatovat, že umístění MŠ
o dvou odděleních po 28 dětech na
tomto pozemku se jeví jako
možné.“
Staveniště se nachází mezi řadovou
zástavbou. Dopravně je místo přístupné z místní komunikace, od které jsou
přístupna inženýrská media. Místo
splňuje i předepsaná parkovací místa
(10 krátkodobých a 2 dlouhodobá).
Uvažované místo je prakticky jediné
možné místo o takovém počtu m2
na katastru obce a současně je
i obecním majetkem. Navíc v projektu je počítáno s možností, jakmile
pomine porodní boom, využít uvolněné prostory např. jako prostor pro

obecní úřad. Nemusím jistě zmiňovat,
že výstavba této nové budovy bude
značně nákladná. Abychom mohli
zahájit jednání o možnosti získat dotace, popř. čerpat úvěr, musíme mít
zpracovánu projektovou dokumentaci. Tuto projektovou dokumentaci
jsme na základě veřejné soutěže přidělili Ateliéru Habina, který předložil
cenově nejvýhodnější nabídku a dle
referencí má výborné zkušenosti s tradiční výstavbou mateřských školek
v celé naší republice. Nyní se dostávám k odpovědi na dotaz, proč investujeme do stávající budovy mateřské
školy.
I přes to, že máme naplánovánu
výstavbu nové budovy mateřské školy,
dozor od Krajské hygienické stanice
je neúprosný a chceme-li zachovat
provoz ve stávající budově, musíme
odstraňovat výtky ze strany hygieny do
té doby, než budeme mít zkolaudovánu novou budovu. Proto v letošním
roce proběhla celá řada úprav jako
např. vydláždění dvorečku, oprava
a nové zastřešení pergoly nad pískovištěm, včetně pořízení nového písku,
nové oplocení herního dvorečku,
vodoinstalatérské práce, výměna podlahové krytiny – linoleum v šatnách,
kanceláři učitelek, repase dřevěné
podlahy – parket v herně, kompletní
výmalba budovy včetně hygienických
nátěrů, oprava nábytku, pořízení
nových stolů a židlí pro děti, pořízení
nového ohřívacího pultu pro výdej jídla
o předepsané teplotě, instalace úložných prostor ve výdejně jídla, nová
nerezová termovárnice na čaj, instala8
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a cestovního ruchu na území mikroregionu. Dokončení se plánuje v roce
2012.

ce stojanu na kola před budovou školky. Všechny uvedené práce byly realizovány na základě doporučení
Krajské hygienické stanice a domnívám se, že jak budova, tak i naše děti
si zaslouží, aby trávily svůj „pracovní
čas“ alespoň trošku důstojně! Věci
jako např. ohřívací pult, stoly, židle
budou
samozřejmě
využívány
v budoucnu i v nové mateřské škole.

MALÁ – vELkÁ vítěZství
Na začátku měsíce června jsem se
účastnila ústního projednávání 2.
změny územního plánu města
Rajhrad, kde jsme jako obec Holasice
nesouhlasně připomínkovali napojení
lokality „Za školou“ na čistírnu odpadních vod a vodovod do naší obce.
V lokalitě Za školou (nachází se
v katastrálním území Rajhrad) bude
umístěna prodejna o rozloze 1000
m2, podzemní garáže a nad prodejnou budou třípatrové bytové domy.
V návrhu bylo uvedeno, že tento způsob napojení na čistírnu odpadních
vod a vodovod je projednán s naší
obcí, což nebyla pravda.
Na základě našeho nesouhlasu mi
bylo sděleno, že došlo k tiskové
chybě, že lokalita Za školou bude
napojena na ČOV v Rajhradě. Kromě
tohoto malého vítězství, kdy jsme
zabránili napojení dalších uživatelů na
čistírnu odpadních vod, která by kapacitně toto další velké množství nepojala, a museli bychom buď rozšířit čistírnu odpadních vod anebo vybudovat
novou, vidím výhodu pro naše občany
alespoň v tom, že budeme mít blíže za
každodenními nákupy potravin.
Dne 6. června jsem byla informována o nálezu nevybuchlého granátu
u starého toku řeky Svratky za lávkou
na cestě ke klášteru. Za asistence

iNfORMAcE Z MikROREgiONu
(čerpáno z Rajhradského zpravodaje, srpen 2011)
Dobrovolný
svazek
obcí
Mikroregion Rajhradsko získal dotaci
z ROP na vybavení turistické trasy
„Poznáváme Rajhradsko“ mobiliářem
a informačním systémem. O této dotaci jsem již informovala ve zpravodaji
č. 29. Celková délka trasy bude
25,5 km a bude sestávat ze dvou dílčích okruhů. Delší okruh nás provede
katastry města Rajhrad a obcí
Popovice a Holasice, kratší okruh je
směrován přes území obcí Rajhradice
a Opatovice. Oba okruhy budou mít
společný start před benediktinským
klášterem a povedou většinou mimo
zastavěné území obcí po nezpevněných polních a lesních cestách. Trasa
je vhodná především pro pěší turistiku
a pro jízdu na horských či trekkingových kolech. Na trase bude umístěno
celkem 19 míst, která budou vybavena turistickým mobiliářem a informačními tabulemi, a 40 míst se směrovými
značkami. Cílem vybudování turistické
trasy je zvýšení kvality turistiky
9

David kostelecký je vicemistrem světa v trapu

informace z obecního úřadu
našich hasičů byla přivolána Policie,
pyrotechnik. Po asi dvouhodinovém
čekání se dostavil pyrotechnik, který
granát odstranil (sice již byla nefunkční rozbuška, nicméně granát byl plný).
I když byl granát na rajhradském
katastru, řešila celou záležitost naše
obec.

však na tomto hřišti tráví čas také holasický dorost, který na tyto malé, batolící se děti často nebere ohled a může
dojít k nechtěnému zranění, bude
právě hřiště Na Žlíbku ideální pro
menší děti. Hřiště bude po celém
svém obvodu oploceno bezpečnostním plůtkem o výšce asi 1 m, se
dvěma vstupy – brankami. Na hřišti
děti najdou např. řetězovou dvouhoupačku, na níž bude uzpůsobena bezpečnostní houpačka také pro děti
mladší 3 let, pískoviště s bezpečnostním zakrytím proti nezvaným čtyřnohým návštěvníkům, 2x houpadlo na
pružině, velkou prolézačku Stonožka,
samozřejmě skluzavku a malou horolezeckou stěnu. Pro rodiče budou
k dispozici lavečky, odpadkové koše.
V měsíci září budou zahájeny terénní
úpravy prostoru a následně budou
odbornou firmou umístěny herní
prvky. Je škoda, že se hřiště nepodařilo zbudovat už v létě, ale jednak jsme
čekali na přidělení dotace, která byla
obci přiznána až v květnu, abychom
mohli podepsat smlouvu o přidělení
dotace s Jihomoravským krajem,
museli jsme předložit stavební povolení, které jsme obdrželi začátkem
srpna. Mezitím proběhl výběr dodavatele herních prvků a následně bylo
objednáno jejich dodání. Termín
dodání je 4 až 6 týdnů ode dne objednání. Pokud si děti toto hřiště v letošním roce už moc neužijí, věřím, že od
jara 2012 bude hojně navštěvováno.

ODvOZ NEbEZPEčNéhO ODPADu
v hOLAsicích PODRuhé
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu má obec povinnost
zajistit pro své občany 2x ročně. První
odvoz
nebezpečného
odpadu
v Holasicích proběhl v měsíci červnu.
Za likvidaci nebezpečného odpadu
jsme uhradili částku 8.290 Kč. Druhý
termín pro odvoz nebezpečného
odpadu je naplánován na konec
měsíce října. Přesný datum a místo,
kde bude možné nebezpečné složky
komunálního odpadu ukládat, bude
včas oznámen obecním rozhlasem,
vyvěšením na obecních vývěskách
a na webových stránkách obce.

NOvé Dětské hřiště
NA žLíbku
Nové hřiště určené dětem ve věku 3
až 7 let bude zřízeno v prostoru, kde
již v dřívější době bylo dětské hřiště
umístěno. Veškeré herní komponenty
budou pořízeny právě pro menší děti,
které v současné době tráví svůj čas
s rodiči na hřišti vedle školy. Protože

Lenka Ungrová
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stříbrná medaile, kterou jste teď zopakoval. Je to skutečně tím, že se vám
podařilo formu načasovat na oba vrcholy sezóny, nebo je v tom i kus střeleckého štěstí?
Teď jste mi nahrál. Já bych mohl být teď
po bitvě generál, ale neudělám to. Loni jsem
se dostal na všech Světových pohárech do
finále, byla z toho jedna medaile, ale na
Evropě a světě nic. Letos se mi na
Světových pohárech nedařilo, měl jsem
takové životní zlomy, narodilo se mi dítě, což
člověka trochu poznamená, ale pořád jsem
věřil, že se to dá vyladit na Evropu a svět,
což byly nejdůležitější závody. Směřoval
jsem to k tomu, ale nebudu dělat frajera, že
jsem to načasoval, to určitě ne.

Český brokový střelec David kostelecký
získal na mistrovství světa v Bělehradě
6. 9. 2011 stříbrnou medaili v trapu.
Olympijský vítěz z Pekingu si v úterý připsal
146 bodů a o tři body zaostal za vítězným
Italem Massimem Fabbrizim, který minul
jediný terč a vyrovnal tak světový rekord.
Kostelecký si tak upevnil pozici pro nominaci na olympijské hry v Londýně, kam z české
trojice mohou jet jen dva reprezentanti.
Sportovní střelec David Kostelecký se rok
před olympiádou, kde bude obhajovat zlato
z Pekingu, dostal do výborné formy. Na
stříbro z evropského šampionátu navázal medailí stejné hodnoty ze šampionátu světového.
k tomuto úspěchu „našemu“ Davidovi
srdečně blahopřejeme i my z holasic!

Oba šampionáty se navíc konaly
v bělehradě, mohlo hrát roli i to, že vám
tamní střelnice sedí?
Určitě mi sedí. My jsme tady v květnu
absolvovali Evropský pohár, na kterém byla
velká konkurence a skončil jsem ze stovky
lidí druhý. Mám sezónu druhých míst, druhý jsem byl na mistrovství Evropy i světa,
na dvou Evropských pohárech a také na
mistrovství republiky.

Přinášíme vám přepis rozhovoru s Davidem
na Radiu Wave dne 6. 9. 2011.
Davide, vy jste se do finále dostal až
díky rozstřelu, ve kterém jste prokázal
pevné nervy a neměl s postupem problémy. Dodalo vám to pak klid do samotného finále?
Rozstřel je vždycky složitý a je to loterie.
Všichni, co jsme tam byli, jsme zkušení střelci. Bylo nás sedm na čtyři místa, takže šlo
o to udržet nervy. To finále už jsem pak bral
jako bonus a chtěl jsem si to užít, protože
jsem celou sezónu pracoval tvrdě, takže
jsem ho bral jako za odměnu. Seniorská
medaile z mistrovství světa mi chyběla, takže
jsem strašně rád, že se to povedlo.

i díky umístění na světovém šampionátu v bělehradě jste si určitě vylepšil
pozici pro boj o nominaci na olympiádu.
Na ní můžou jet v disciplíně trap jen dva
střelci, ale jste na to s Jiřím Liptákem
a Jiřím gachem tři. Myslíte, že vám tento
úspěch může hodně pomoci?
To asi není otázka pro mě. O tomhle já
nerozhoduju. Na šampionátu bylo ve hře
jedno kvalifikační místo pro Londýn a pokud
by ho Česko už nemělo získané, tak bych
ho bral - stejně jako na mistrovství Evropy.
Může mě těšit aspoň ten pocit, že by se mi
to podařilo na obou šampionátech.
Olympiáda je za rok, uvidíme, co bude.
Rozhodování to určitě nebude lehké, protože máme vyrovnaný tým. Musíme to brát tak,
že to jsou příjemné starosti, lepší, než kdybychom neměli olympijské místo žádné.

vítězný ital fabbrizi vyrovnal světový
rekord. Na něj to asi nebylo, nebo přece
jen?
Ne, ne, na něj jsem vůbec nemyslel. Já už
jsem po deseti terčích věděl, že budu bojovat o druhé, o třetí místo. Takže jsem si spíš
hlídal další příčky než tu první.
vy jste tenhle rok dlouho čekal na finálové umístění. Přišlo až na zmíněném
mistrovství Evropy a hned z toho byla
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Základní škola holasice
Prvního září usedají děti do lavic vždy
s očekáváním, co nového tento školní
rok přinese. V živé paměti mají však stále
prázdniny, čas, na který se tak dlouho
těšily, plánovaly a představovaly si, co
všechno o těchto „báječných“ prázdninách prožijí...
Ale prázniny dětem přinášejí vždy
i něco nečekaného, ať už příjemného, či
naopak nemilého. A tak i z maličkosti,
z okamžiku překvapení se tak stává jedinečný zážitek. Pokud máme my dospělí
štěstí, prožijeme tuto chvíli s dětmi, avšak
někdy ji ani nepostřehneme. A právě tyto
„chvíle překvapení“ děti zkusily popsat
a nakreslit.

Základní škola holasice
stěna byla hodně těžká. Zbýval mi asi
metr nebo dva a spadl jsem. Ještě, že
jsem byl na laně. Sestra mě dole jistila.
Bylo to tam fakt super!
 Když jsem ke konci srpna jel na kole
po cyklostezce mezi Židlochovicemi
a Blučinou, přeběhl mi přes cestu zajíc.
Z leknutí jsem z kola málem spadl.

 Šel jsem do lesa a hledal jsem
houby. Našel jsem jich dost.
 Byla jsem moc překvapená z mého
králíka Zrzky. Hned jak mi to děda řekl,
že je u strejdy Zrzka, jela jsem tam
s bratrem.

 Když jsem přijela na dovolenou, tak
mě překvapili noví kamarádi. A brášku
taky. Spolu jsme si užili celý týden.

 My jsme byli na opékání v Rajhradě
na uvítanou ze zpívání. Pouštěli jsme
balónky. Mně sedla na ruku kobylka.
Byly to ty nejlepší prázdniny.

 Byli jsme na tenise a můj kamarád
našel motýlka s pochroumaným křídlem
a tykadlem. Byli jsme moc smutní, tak
jsme postavili hrobeček.
 Jednou jsme byli v zoo. Šli jsme
k opicím a jedna opice si k nám sedla.
 Byla jsem na rybách a chytila jsem
malého okounka. Líbilo se mi tam
a beruška mi přiletěla na rameno.

 V Tatrách jsme šli lesem. Nejlepší
bylo, že jsme tam uviděli mraky blízko
nad zemí. Šli jsme do mraků. Byla to
krása. Nic jsme neviděli, jedině jezero.
Potom jsme šli na Štrbské pleso.

 O prázdninách jsme šli dvakrát na
horolezeckou stěnu. Byla vysoká víc než
deset metrů. Strašně mě to tam bavilo.
Lezli jsme všichni a vylezli jsme až nahoru. Jednou jsem dokonce nevylezl,

 Měli jsme „pokladovku“ se skautem.
Šli jsme do kopce a tam byl pařez. Tak
jsem se opřel. Vedle něho bylo vosí
hnízdo. Šlápl jsem tam omylem, vyletěly
na mě vosy a jedna mě štípla.
 Byli jsme na chatě v Milonicích.
Stavěl jsem hráz u potoka. Překvapilo
mě, že se zbořila. Byla to velká hráz,
vytáhl jsem z vody hodně kamení.

 S mamkou a s babičkou jsme jeli
k tetě na chatu. Do dvanácti jsme byli
vzhůru a pak jsme šli spát. Ve tři ráno
začala obrovská bouřka.

 Šel jsem za klukama na návštěvu.
Jak jsem šel cestou, vybafl na mě pes.
Já jsem se tak lekl. A teď se vůbec
nebojím!

 Jeli jsme k dědovi a šli jsme se podívat na králíčky. A viděli jsme, že Kája má
mladé.
12

Ivana Kabelková
ZŠ Holasice
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Mateřská škola holasice

Mateřská škola holasice

Na konci školního roku 2010/2011 děti navštívily zoologickou zahradu v hodoníně
a skanzen ve strážnici.
Zoologická zahrada patří k oblíbeným výletům, ovšem návštěva skanzenu ve Strážnici
děti opravdu nadchla. Během ní se seznámily se způsobem života a bydlení lidu jak
v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Dětem byla předváděna
různá řemesla jako např. pletení košíků, tkaní na tkalcovském stavu, předení
na kolovrátku, práce na pile, práce řezbáře, atd. Ovšem absolutním hitem
se stalo ruční praní v dřevěných neckách a na valše.
Onen zájem a především zástup dětí
před valchou ve skanzenu dlouho
nepamatují! Všechny děti
si tuto činnost
vyzkoušely!
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sDh holasice
Po klidném prožití prázdnin vám přinášíme několik řádků od holasických
hasičů.

ně do nich odhodí jiný než kovový
odpad, protože je to přece snazší.
I touto cestou apelujeme na pochopení
situace. Všem přispěvatelům děkujeme.
Samozřejmě se snažíme získat i sponzorské dary, ale doba není zrovna příznivá pro podobnou prezentaci. Ale i přesto
se několik sponzorů našlo a snad
i v budoucnu najde.

Jak jste již zaznamenali, tak od poloviny dubna jsme obnovili kroužek pro
děti, kdy se postupně přihlásila a vcelku
pravidelně docházela téměř dvacítka dětí
a to nejen z Holasic. Schůzky se konaly
vždy v úterý od 17:00 a v sobotu od
13:30 hodin. Z důvodu letních prázdnin
byl kroužek přerušen, ale po prázdninách (30. srpna) se děti v téměř stejné
sestavě opět sešly a již nyní se připravují
na svoje první závody. Jsou však pro ně
připraveny i další aktivity – výlety apod.
K činnosti s mládeží je zapotřebí
i značných finančních prostředků.
Abychom jejich rodičům v již tak vypjaté
době zbytečně neubírali z rodinných rozpočtů, je tento kroužek zdarma. Pro získání nějakých financí na tuto činnost
bývá pořádán již tradiční sběr šrotu.
Proto, abychom holasickým umožnili
zbavit se kovového odpadu i v průběhu
celého roku, nám již nějaký ten pátek
slouží ve sběrném dvoře kontejner
(nízký). Co je však smutné je fakt, že jakmile se v něm objeví větší množství kovu,
je některými občany „přemístěn“, případ-

Těsně po uzávěrce minulého zpravodaje došlo v hrušovanech u brna na ul.
Vodní k rozsáhlému požáru skladu svíček, umělých květin a podobných dekorativních předmětů firmy DEKOR plus.
K tomuto požáru se nyní vrátíme, abychom vám přiblížili práci nejen naší jednotky u tohoto náročného zásahu.
Krátce po druhé hodině ráno dne 22.
května byl nahlášen požár staré nepoužívané trafiky u autobusového nádraží
v Hrušovanech. Na místo byla vyslána
jednotka PS Židlochovice se dvěma vozy
a místní jednotka. Při jejich příjezdu bylo
zjištěno, že požár se již rozšířil na budovu skladu firmy Dekor plus, a bylo proto
požádáno o vyslání dalších jednotek
z prvního stupně poplachu. V době jejich
příjezdu došlo k prudkému rozhoření
požáru tzv. flashover efektu a požár se
dál šířil jižním směrem do dalších nezasažených částí skladu. Byl proto vyhlášen druhý stupeň
poplachu a v tomto
stupni vyjela v 02:47
i jednotka SDH
Holasice s cisternovým vozem v počtu
1+5, tj. plně obsazené vozidlo. Po příjezdu na místo byl naší
jednotce vydán veli16

sDh holasice
telem zásahu rozkaz k ustavení vozidla
k administrativní části budovy z jižní strany a vytvořit zde tzv. bojový úsek č.1
s cílem zabránit rozšíření požáru na tuto
budovu a zejména na přiléhající vstupní
místnost do zasaženého objektu. Před
započetím hašení bylo našimi hasiči
odvezeno dodávkové vozidlo Mercedes
Sprinter, u kterého hrozilo poškození
sálavým teplem. Následně se naši členové, vybaveni vlastní dýchací technikou,
spolu s velitelem úseku zapojili do hašení přímo v zasaženém objektu. Po započetí hasebních prací naší jednotky byl
vyhlášen i třetí stupeň poplachu, neboť
bylo třeba dalších hasičů pro střídání
a práci zejména v dýchací technice.
Navíc při značném odběru vody hydrantová síť nedodávala požadované množství vody a musela se dovážet do doby,
než se podařilo vytvořit dálkovou dopravu z místního rybníku.
Naše jednotka na místě zasahovala
samostatně bez další pomoci, pouze byl
přítomen velitel úseku. Pro zvýšení bezpečnosti byl v nočních hodinách využíván osvětlovací stožár z našeho vozu,
protože jsme se pohybovali jak vně
budovy, tak i na střeše. Velmi intenzivní
hašení vodou i pěnou probíhalo téměř

čtyři hodiny. Naši zasahující hasiči byli
vystaveni velmi značnému sálavému
teplu i plamenům z požáru, kouři a navíc
i silně zahřáté vodě používané při hašení
smíchané s parafínem z hořících svíček
a plastů.
V ranních hodinách došlo k lokalizaci
požáru, tj. již se nešířil dále. Bylo proto
rozhodnuto o střídání zasahujících hasičů za čerstvé síly z vlastních řad a přeskupení jednotek. Některé byly odeslány
zpět a jiné pokračovaly v hasebních (likvidačních) pracích, mj. i naše jednotka.
Po přemístění a částečném vystřídání
jsme uvnitř budovy dohašovali lokální
ohniska požáru a to proudy s pěnou
a s vodou. Byly strhávány nebezpečné
trámy, desky a další nebezpečný materiál s rizikem pádu na zasahující. Zásah
naše jednotka ukončila v 10:14 a od
11:45 byla opět akceschopná. Jednalo
se o nejrozsáhlejší požár v našem okolí
v poslední době.
Celkově na místě zasahovalo 15 jednotek hasičů a to jak profesionálních, tak
i dobrovolných s příslušnou technikou tj.
kolem 30 vozidel a 100 hasičů. Během
tohoto zásahu jsme sami spotřebovali 12
lahví se vzduchem do dýchacích přístrojů, což je značné množství. Bylo spotřebováno taktéž veškeré tuhé smáčedlo,
značné
množství
ochranných nápojů
atd.
Mimo tento zásah
byla jednotka od
začátku roku 2011
vyslána k dalším 14
událostem, většinou
požárům.
za hasiče
Luboš Bachorec
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knihovna holasice
(válka, ohrožení rodné země atd.). Patrně
nejznámější je poema Romance pro křídlovku, v níž nalezneme autobiografické rysy
a kterou později zfilmoval Otakar Vávra.
Dodnes se v divadlech uvádějí Hrubínovy
hry Srpnová neděle, Křišťálová noc,
Oldřich a Božena či Kráska a zvíře.
Z prózy jmenujme alespoň Zlatou renetu.
Díla Františka Hrubína naleznete
i v Obecní knihovně Holasice, která si dovoluje doporučit i další knihy ze svého fondu:

františek
hRubíN
* 17. 9. 1910
+ 1. 3. 1971
František Hrubín byl český spisovatel,
básník, dramatik a překladatel. Narodil se
v Praze, ale dětství prožil v Lešanech
v Posázaví. V Praze studoval na gymnáziu,
později na Karlově univerzitě práva, filozofii
a pedagogiku. Od roku 1934 byl zaměstnaný v Městské knihovně v Praze a později na
ministerstvu informací. V roce 1946 se stal
spisovatelem z povolání.
Na II. sjezdu Svazu československých
spisovatelů v roce 1956 kritizoval propojování literatury a politiky, což vedlo k zákazu
jeho literární činnosti. Hrubín se však realizoval v překladech (francouzští prokletí básníci Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, Charles
Baudelaire, čínský básník Li Po, romantikové Alexander Sergejevič Puškin, Heinrich
Heine atd.) a také v poezii pro děti. Na
tomto poli byl velmi úspěšný, položil základy
moderní dětské poezie (Říkejte si se
mnou, Špalíček veršů a pohádek). Patřil
také
k
zakladatelům
časopisu
Mateřídouška.
Je autorem básnických sbírek Zpíváno
z dálky, Krásná po chudobě, Země po
polednách, Včelí plást, Země sudička,
Cikády, Poledne, S orly a se skřivany,
Mávnutí křídel, Chléb s ocelí, Jobova noc,
Řeka Nezapomnění, Nesmírný krásný
život, Svit hvězdy umřelé, Hirošima, Motýlí
čas, Můj zpěv, Až do konce lásky, Černá
denice, které jsou lyrické, meditativní
a poetické, reagují však i na dobovou situaci

Knihy pro děti:
N. Arnold – Děsivá věda: Návod na použití
lidského těla
K. McMullan – Drakobijecká akademie
J. Flanagan – Hraničářův učeň 10:
Císař Nihon-Džinu
R. R. Russellová – Deník mimoňky
Dinosauřík Dino
A. Cremerová – Smečka
P. C. Castová, K. Castová –
Škola noci 7: Vyhořelá
Knihy pro dospělé:
V. Ježek, Z. Tichý – Lásky za časů bezčasí
E. Wright – Slavní leváci v dějinách
M. Cox – Proč bezhlavé kuře běhá a další
šílené věci, které prostě musíte vědět
P. Kovář – Život v sedle: Autorizovaný
příběh Josefa Váni
E. M. Remarque – Na západní frontě klid
S. Monyová – Dvacet deka lásky
J. Abercombie – Nejlépe chutná zastudena
P. Briggs – Měsíční píseň
P. D. Jonesová – Smrt kriminalisty
Ch. Greenhalgh – Coco a Igor
L. Kleypas – Sním o tobě
B. Cartland – Obraz lásky
Petra Koláčková
knihovnice
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Oldřicha Slámy

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

Počátkem srpna nás ve věku nedožitých 88 let navždy opustil pan Oldřich
sláma, z mužů nejstarší občan obce
Holasice.
Pan Sláma, který pocházel ze tří dětí,
se občanem naší obce stal až koncem
třicátých let minulého století, kdy byla
jeho rodina donucena opustit svoji
domovskou Břeclav. V této pro bytí
nelehké a nespravedlivé době také začal
jako mladý učeň pracovat v brněnské
Zbrojovce, což se mu za několik málo let
stalo osudným. Začátkem čtyřicátých let
byl totiž spolu s dalšími spolupracovníky
zadržen gestapem a protektorátní justicí
souzen za sabotáže provedené ve
Zbrojovce. Jako odsouzený byl následně deportován do jednoho z německých
lágrů, kde byl jako totálně nasazený po
dlouhé dva roky nucen pracovat
v německých fabrikách.
Přestože se po osvobození v roce
1945 vrátil domů s podlomeným zdravím, úspěšně navázal tam, kde jako teprve dvacetiletý mladík před deportací
skončil – začal opět pracovat, spolu
s manželkou Oldřiškou založil rodinu,
z níž vzešli tři synové, a aktivně se účastnil společenského života v obci, a to
nejen jako člen ochotnického divadelního spolku, ale i jako konferenciér místního pěveckého sboru „Babiččina krabička“. V sedmdesátých letech zde také
působil jako předseda MNV. Za zmínku
také stojí jeho velká láska k fotbalu, k níž
také vedl své tři syny a která mu vydržela
až do poslední chvíle.

Novými občánky Holasic jsou:
Sára Smetanová
Filip Fiala
Tibor Foltán
Adriana Tóthová

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Evou Pekovou
s panem Rudolfem Holackým
s paní Vojtěškou Smetanovou
s panem Oldřichem Slámou
a s paní Květoslavou Radvanovou

Čest jejich životu!

A tak dne 3. srpna 2011 odešel životem těžce zkoušený člověk, jenž si byl
na konci své cesty dobře vědom nejen
svých chyb, kterých se za celý svůj život
dopustil, ale i všeho toho dobrého, co
pro své blízké i ostatní učinil.
Jiří Mátl
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inzerce

Naše první hasičské závody
PRODÁM

DOMÁCÍ SLIVOVICI
Z HOLASICKÝCH
ŠVESTEK.

Tel. 602 526 525

Cena za jeden inzerát je 90 Kč.
V případě zájmu kontaktujte
Obecní úřad Holasice.

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

Srdecne
˘ ˘ vás zveme
na cimbálovou muziku

MAJERÁN,
která zahraje v sobotu
24. 9. 2011 od 18:30 hodin
v holasické sokolovne.˘
Vstup je zdarma,
˘
obcerstvení
za drobný
poplatek zajisteno.
˘˘

V sobotu 10. 9. 2011
jsme se zúčastnili
závodů mladých hasičů
okresní ligy Brno-venkov
v Syrovicích.
V kategorii mladších žáků
jsme obsadili 5. místo
z 13 družstev!
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