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Děti z holasické školky poznávají přírodu

Výrobky školáků na loňské vánoční výstavě

Úvodní slovo starostky obce
Vážení holasičtí spoluobčané,
ač se mi to zdá jako včera, je za
námi již první rok trvání činnosti
obecního zastupitelstva zvoleného
v posledních komunálních volbách.
Na následujících řádcích si můžete
spolu se mnou provést takovou malou
inventuru všeho toho, co se nám
společnými silami v obci podařilo
uskutečnit.
Protože toto vydání zpravodaje je
v letošním roce 2011 posledním,
dovolte mi, abych poděkovala všem
občanům naší obce za jistou trpělivost a toleranci, kterou projevujete při
řešení neustále se objevujících problémů, přání a žádostí, které od vás
směřují ať na obecní samosprávu,
obecní úřad či zcela jmenovitě na
jednotlivé zastupitele obce.
Chci poděkovat všem občanům,
kteří ochotně a nezištně pečují
o veřejná prostranství, chodníky
a komunikace ať před svými domy či
např. na obecních hřištích. Velice si
této vaší nezištné pomoci vážím,
protože bez vás bychom jen stěží
udržovali pěkný vzhled naší obce.
Ráda bych na tomto místě poděkovala všem svým spolupracovníků ať na
obci či obecním úřadu za veškerou
činnost, kterou vykonávají pro naše
Holasice!
S blížícími se vánočními svátky
a koncem kalendářního roku 2011,
mi dovolte, abych vám všem popřála
jenom všechno dobré. Kéž pod
vánočním stromečkem a v celém
roce 2012 naleznete to, co nejde
nikde koupit za žádné peníze –
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ a LÁSKU!

Co se událo v roce 2011 v obci
Holasice
KATASTR OBCE
• oprava asfaltovým recyklátem
– cesta na Donbase
– cesta na konci spodní ul.
Václavské, křižovatka k nové
ČOV a odpadovému dvoru
– cesta kolem odpadového dvora
• oprava betonové cesty kolem
nových garáží
• instalace žlabů zachycujících
dešťovou vodu
– na cestě u odpadového dvora
– podél chodníku u rodinných
domů na konci spodní části
ul. Václavská
• vyspádování komunikace z důvodu
odtoku vody při deštích a tvoření se
velké louže před RD č. 12
• instalace nového světla veřejného
osvětlení
– na sloupu u přečerpávací
stanice na ul.Václavská
– na cestičce kolem dráhy
• pořízení nové zapínací skříně
veřejného osvětlení
• nátěry zábradlí na železničním
mostu – vjezd do obce, nátěr lávky
přes řeku Svratku, nátěr oplocení
pomníku „U lvů“
• penetrace dřevěných prken
v lávce přes řeku Svratku
• parkové úpravy pomníku „U lvů“,
oprava chodníku před pomníkem
„U lvů“
• odvoz betonových skruží (zbytek
po výstavbě nové ČOV a původní
kanalizaci) z tzv. „Béčí louky“
• dodání chybějícího krytu na kaná1

Úvodní slovo starostky obce
lovou šachtu před restaurací U zlatého srnce
• využita urbanistická studie – úprava veřejných prostranství v obci
(pomník „U lvů“, realizace dětského
hřiště „Na Žlíbku“, rozpracována
úprava vjezdu do obce a lokalita
před sokolovnou, pomníkem RA,
samoobsluhou a okrasný záhon
vedle starých garáží)
• výsadba keřového porostu na
svahu pod obecním úřadem
• výsadba stromů
– na cestě ve svahu od kapličky
– u lesní tůňky Ludmila
• instalace nových košů na psí
exkrementy (na Žlíbku, u lavky přes
řeku Svratku)
• zbudování nového dětského hřiště
včetně oplocení Na Žlíbku
• výsadba nových stromů a keřového porostu na novém dětském hřišti
Na Žlíbku
• první etapa výsadby vzrostlých
stromů v lokalitě vjezd do obce, ul.
nám. RA, ul. Palackého
• posílení hlásičů rozhlasu po drátě
– instalace nových hlásičů na ul.
Brněnská, Čsl. armády, Václavská
u trafostanice, výměna na ul.
Václavská – u kapličky
• odstranění grafitů na el. rozvodných skříních
• pravidelná údržba veřejného
osvětlení
• pravidelná údržba veřejné zeleně
na obecních pozemcích, ale i na
neobecních pozemcích (cesta
z Holasic do Rajhradu, cestička ke
klášteru, cestička kolem dráhy)

BUDOVA ZŠ a MŠ
• nákup pojízdného ohřívacího
stolu, nové chladničky, nové nerezové termovárnice, nové nástěnné police do přípravny jídla v budově MŠ
• revize elektra a instalace
samostatného přívodu elektřiny pro
ohřívací stůl
• zbudování nové dlažby na herním
dvorečku v prostorách budovy MŠ
• instalace nového oplocení kolem
dvorečku, oprava a nová střešní
krytina na pergole nad pískovištěm
na hřišti u MŠ, výměna písku na
pískovišti včetně pořízení nové krycí
plachty na pískoviště
• výmalba interiéru budovy MŠ včetně pořízení hygienických nátěrů
stěn, nátěry dřevěných zárubní
• provedení nutných instalatérských
prací v budově MŠ
• rekonstrukce parket a nábytku,
instalace podlahové krytiny (linolea) –
dětská šatna, sklad potravin a kabinet učitelek v budově MŠ
• pořízení nového výškově odpovídajícího jídelního nábytku (stoly,
židle) pro děti v MŠ
• pořízení nových polštářů a přikrývek pro všechny děti v MŠ
• čištění střešních žlabů a výměna
poškozených střešních křidlic na
budově MŠ
• provedení nutných oprav na plynových kotlích a příslušenství v budovách MŠ i ZŠ zjištěné pravidelnou
revizí plynu a kotlů
• parkové úpravy před budovou ZŠ
• instalace lavečky před budovou
školy
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• dokončení položení křidlice na
budovu na odpadovém dvoře
• instalace chybějícího oplocení na
odpadovém dvoře
• výměna prasklého vodoměru
v budově na odpadovém dvoře
• kamerové zkoušky stavu kanalizace na ul. Palackého a ul. Brněnská
• na katastru celé obce vyčištěny
dešťové kanály
• odstraněna zácpa v kanalizaci
u železničního mostu a dočištění
kanálů směrem k řece
• kompletní čištění přečerpávacích
stanic a kanalizace

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
• dotace na rekonstrukci hasičského vozidla
• instalace podružného plynoměru
pro budovu hasičské požární ochrany
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU
• oprava brány a oplocení
• výměna prasklé pneumatiky na
houpačce
• renovace dřevěných herních prvků
díky níž proběhla revize těchto prvků
bez výhrad
• pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště za školou
BUDOVA SOKOLOVNY
• pořízení dřevěných krytů na
rozvod topení na sále sokolovny
• oprava a uvedení do provozu
komínu nad výčepem
• renovace hřiště na nohejbal,
volejbal, pořízení sítě na míčové hry
• pravidelná údržba a úklid budovy

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU
• vyklizení CO skladu a provozní
místnosti
• nutná oprava havarijního stavu
topení (prostora v kadeřnictví,
zasedací místnost, knihovna)
• pořízení obecní vlajky, obecního
znaku a instalace těchto obecních
symbolů na budovu
• pořízení nových konferenčních
židlí do zasedací místnosti, instalace
státních symbolů v zasedací místnosti
• pořízení a instalace info-stojanů
pro informování občanů

BUDOVA ČOV A ODPADOVÝ
DVŮR, OBECNÍ KANALIZACE
• leden 2011 – kolaudace stavby
vodního díla „Kanalizace a ČOV
Holasice“
• instalace světla s čidlem na pohyb
na bránu do prostor ČOV, této
instalaci předcházely výkopové
práce pro položení el. kabelu
• oprava dmychadla na nové ČOV
• pravidelný odvoz a likvidace kalů
a shrabků z česlí
• pravidelné opravy ucpaných
čerpadel na přečerpávacích stanicích i na ČOV
• pravidelné zajišťování rozborů vody

MIMO VEŠKEROU AGENDU
A ČINNOST VYPLÝVAJÍCÍ ZE
SAMOSTATNÉ ČI PŘENESENÉ
PŮSOBNOSTI
• zabránění napojení nové lokality
„Za školou“ katastrální území Rajhrad
na kanalizaci a ČOV do naší obce
• podána petice a odvolání proti
záměru budovat protihlukovou stěnu
v lokalitě Čtvrtě
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Úvodní slovo starostky obce
• projevem nesouhlasu obce bylo
zabráněno kácení stromů – ořechů
před protihlukovou stěnou u lokality
Rozhraní
• bylo zadáno nové pořízení územního plánu obce Holasice
• byl zadán projekt na zbudování
nové obecní mateřské školy
• bylo rozhodnuto o zřízení názvů
ulic pro lokalitu Rozhraní
• schválen návrh územního opatření
o stavební uzávěře, vztahující se na
území v části Čtvrtě
• vyvolání potřebných jednání pro
odstranění předmětů, které bránily
bezpečnému výhledu a provozu na
silnici II/425
• 2x organizování sbírky ošacení pro
Diakonii Broumov
• organizace projektu Sčítání lidu
2011
• po tříleté odmlce znovu vydávání
obecního zpravodaje
• nové obecní webové stránky
• aktivní zapojení obce proti zrušení
víceletého gymnázia v Židlochovicích

turistický okruh regionu Rajhradsko –
vyřízeno kladně, částka a realizace
v roce 2012
• v rámci členství obce v DSO Židlochovicko zažádáno o dotaci na rozšíření obecního mobiliáře – vyřízeno
kladně, získáno 10 984 Kč
ŽÁDOSTI O DOTACE – ROK 2012
Z dosud vyhlášených výzev pro podávání žádostí o dotace budeme žádat
anebo jsme již požádali:
• na výstavbu nové budovy obecní
mateřské školy
• na protipovodňová opatření obce
Holasice
• na výsadbu zeleně v obci Holasice
• na budování chodníků na
Donbase
• na rekonstrukci odpadového dvora
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
POŘÁDANÉ OBCÍ ČI VE
SPOLUPRÁCI S JINÝMI
ORGANIZACEMI
• rozsvěcení vánočního stromu 2010
• pohádka pro děti „Hvězdné
pohádky“ a Mikulášská nadílka
• vánoční koncert sboru Pasquil
• betlémské světlo v Holasicích
• dětský maškarní karneval
• pásmo písní „Pod tou naší starou
lípou“
• zumba marathon
• akademie ke svátku Den matek
• dětský den – závody na kolech
• turnaj ve stolním hokeji „Šprtec“
• první školní den – přivítání nejen
holasických prvňáčků v ZŠ
• svěcení obecních symbolů
u kapličky

ŽÁDOSTI O DOTACE – ROK 2011
• na dětské hřiště „Na Žlíbku“ – vyřízeno kladně, získáno 131 000 Kč
do obecního rozpočtu
• na zpracování nového územního
plánu – vyřízeno kladně, získáno
140 000 Kč do obecního rozpočtu
• na výsadbu nových stromů – vyřízeno kladně, získáno 199 930 Kč
do obecního rozpočtu
• v rámci Mikroregionu Rajhradsko
zažádáno o dotaci na zeleň – vyřízeno kladně, získáno 52 550 Kč
• zažádáno o dotaci na poznávací
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• posezení u cimbálu s kapelou
Majerán
• podzimní a zimní burza dětského
oblečení
• beseda seniorů a zástupců Policie
ČR
• taneční zábava s kapelou Barbar
rock
• rozsvěcení vánočního stromu 2011
• vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi, pokus o celorepublikový
rekord 2011
• posezení u cimbálu s kapelou
Majerán

• RAFK Rajhrad
• ZO Český svaz včelařů Rajhrad
• Svaz postižených civilizačními
chorobami ZO Židlochovice
• Klub deskových her Holasice
• Občanské sdružení Halelista
• Dětský pěvecký sbor Skřivánek,
Židlochovice
• Myslivecká společnost RajhradPopovice
• Sbor dobrovolných hasičů
Holasice
• Moravská tenisová akademie
• Linka bezpečí ČR
• B.H.C. DRAGONS Brno
• V.O.R. Rajhrad
Jakékoliv bližší informace lze získat
na veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva anebo na obecním
úřadě.

OBEC HOLASICE PODPORUJE
Jedná se jak o poskytování finančních
příspěvků, darů do tombol anebo
zapůjčování obecních prostor zdarma
či za částku pokrývající nejnutnější
výdaje spojené s provozem obecních
budov.

Lenka Ungrová

Svěcení obecních symbolů u holasické kapličky
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém
9. zasedání konaném dne 19. 9. 2011
• schválilo:
– rozpočtové opatření č. 4/2011
– rozpočtové opatření č. 5/2011
– rozpočtový výhled na rok 2013 a 2014
– podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP –
projekt Protipovodňová opatření obce
Holasice
– smlouvu o dílo na projekt Protipovodňová
opatření obce Holasice a dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo na projekt Protipovodňová
opatření obce Holasice
– uvolnění částky ve výši 2 100 Kč z rozpočtu obce Holasic na provoz Linky bezpečí
– pronájem prostor v obecní sokolovně
sdružení Moravská Tenisová Akademie
v období listopad 2011 – duben 2012 za
cenu 50 Kč/hod. Přesný rozpis hodin
využívání sokolovny bude oznámen starostce obce; v případě organizování
obecních akcí mají tyto přednost před
tenisovými tréninky
– poskytnutí fin. daru ve výši 6 000 Kč na
výdaje související s bohoslužbou u kapličky dne 25. 9. 2011 (svíce, muzika, úklid)
– provedení nutných oprav do konce
roku 2011 (usazení zpět vypadené, uvolněné kameny) opěrných zídek svahu na
ul. Václavské
• souhlasilo:
– s napojením kanalizační přípojky navrhované Mateřské školy při ZŠ Holasice,
Václavská ul. parc. č. 100/1 na jednotnou kanalizační stoku pro veřejnou potřebu DN 600 ve Václavské ul.; výpočtový
průtok splaškových i srážkových vod jednotnou kanalizační přípojkou podle ČSN

75 6760 činí celkem 8,7 l/s; odtok srážkových vod z navrhované stavby je omezen čerpáním z retenční nádrže na hodnotu 2,7 l/s v souladu s požadavkem
vyhlášky č. 501/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 269/2009 Sb. Přímé odvádění srážkových vod do vod povrchových
není možné a vsakování srážkových vod
by bylo problematické z důvodu vysoké
hladiny podzemní vody v této lokalitě.
Kanalizační přípojka bude mít jmenovitou
světlost DN 200
– s napojením RD na parcele č. 141 na
hlavní řád plynu a zřízení plynové přípojky; po skončení prací uvede žadatel na
své náklady vše do původního stavu
– s dodáním herních prvků na dětské
hřiště Na Žlíbku ve výši 231 992 Kč vč.
DPH
• nemá námitek:
– k předložené studii novostavby rodinného domu se dvěma samostatnými pultovými střechami na p.č. 611/207, k.ú.
Holasice.
Zastupitelstvo obce na svém
10. zasedání konaném dne 18. 10. 2011
• schválilo:
– rozpočtové opatření č. 6/2011
– montáž nového sloupu veřejného osvětlení na veřejné cestě na pozemku p.č.
230 kolem tratě do Rajhradu dle předložené nabídky společnosti ELIOS v.o.s.
v celkové částce 15 511 Kč vč. DPH
– provozní řád veřejného dětského hřiště
„Na Žlíbku“ a veřejného dětského hřiště
„Za školou“ v podobě, jak byly předloženy dne 18. 10. 2011
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
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sokolovny pro akci – taneční zábavu
konanou dne 26. 11. 2011, jejímž pořadatelem byl stanoven p. Daniel Gönczi
– poskytnutí částky ve výši 6 000 Kč
z rozpočtu obce Holasic na výdaje za
kapelu na taneční zábavě konané dne
26. 11. 2011
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
sokolovny pro akci – burza dětského
oblečení – konané ve dnech 20. – 22.
10. 2011 pod záštitou obce Holasice
– uspořádání kulturního pořadu „Posezení
u cimbálu s kapelou Majerán“ dne 17. 12.
2011 v obecní sokolovně
– stanovení vstupného ve výši 50 Kč na
kulturní pořad „Posezení u cimbálu
s kapelou Majerán“
– uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby plynárenského zařízení
NTL plynovod – Holasice 1 RD, ul.
Václavská včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů
mezi obcí Holasicemi a JMP Net, s.r.o.
Plynárenská 499/1, Brno v souvislosti
s výstavbou nového rodinného domu
– uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 046_11 za účelem
podpory projektu pod názvem „Výsadba
nových stromů v Holasicích“
• souhlasí:
– s napojením nového RD z pozemku
p.č. 109, k.ú. Holasice na obecní kanalizaci a vodovodní řád; po skončení prací
uvede žadatel na své náklady vše do
původního stavu
– s uvolněním částky z obecního rozpočtu ve výši 6 500 Kč (úhrada nákladů za
cimbálovou kapelu Majerán)

– s kácením dřevin rostoucích mimo les
dle předloženého soupisu a fotodokumentace ze dne 18. 10. 2011
– se stanovením cen za prodej a množství pokácených dřevin takto:
1x ořech ul. Václavská před RD 26 – 200 Kč
1x smrk ul. Václavská před RD 64 – 300 Kč
10x borovice ul. Palackého za mostem
– 1 000 Kč
1x třešeň ul. Brněnská před RD 97 – 200 Kč
1x bříza ul. Brněnská před RD 84 – 300 Kč
2x bříza + 4x borovice ul. Brněnská před
RD 166 – 1 000 Kč
4x smrk ul. Brněnská před restaurací
– 800 Kč
2x bříza + 3x borovice u křížku před nadjezdem – 700 Kč
1x kaštan + 6x smrk + 2x ořech + 2x thuje
za nadjezdem – 1 000 Kč
2x bříza okolí pomníku + 1x bříza obchod
– 600 Kč
9x smrk + 3x borovice, staré garáže
– 1 500 Kč
3x akát pod OÚ – 900 Kč
– s napojením nového RD z pozemku
p. č. 366/2, k.ú. Holasice na obecní
kanalizaci; po skončení prací uvede
žadatel na své náklady vše do původního
stavu
• nemá námitek:
– k předložené plánované přístavbě RD
na pozemku p.č. 289, k.ú. Holasice
• ukládá:
– Finančnímu výboru provést kontrolu
částí hospodaření obce a částí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Holasice v termínu do 30. 11. 2011.
Zápis o provedení kontroly bude předán
do 20. 12. 2011.
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Informace z obecního úřadu
Úřední dny a hodiny
na obecním úřadě v prosinci 2011:
pátek 23. 12.
ZAVŘENO
úterý 27. 12.
ZAVŘENO
středa 28. 12.
8:00 – 15:00
čtvrtek 29. 12.
ZAVŘENO
pátek 30. 12.
ZAVŘENO
Od pondělí 2. 1. 2012 provozní doba
beze změny.

Výzva neplatičům – neuhrazené
místní poplatky
Obecní úřad Holasice jako správce
následujících místních poplatků:
• poplatku za komunální odpad,
• poplatku ze psů,
• poplatku za užívání veřejných
prostranství,
• poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené MF ČR
podle jiného právního předpisu,
příslušný k jejich vyměření, vybírání
a případnému vymáhání,
touto cestou vyzývá neplatiče k uhrazení nezaplacených poplatků, které
se již staly splatnými.

Provoz odpadového dvora
je od ledna 2012 ukončen. Znovu
otevřen bude v jarních měsících, což
bude občanům včas oznámeno.
Zasílání hlášení obecního rozhlasu
Zájemci o zasílání hlášení obecního
rozhlasu na své e-mailové adresy
mohou své adresy oznámit paní referentce nebo na e-mail starosta@holasice.cz. Zpravidla obsah hlášení se
několikrát v týdnu opakuje, zprávy
jsou však zasílány pouze jednou.

Od 1. 1. 2011, kdy nabyl účinnosti
zákon č. 280/2009, daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů, nově
upravující správu daní a poplatků,
už není povinností správce poplatku neplatícímu poplatníkovi zasílat
výzvu k zaplacení jeho nedoplatku
v náhradním termínu. K případné
exekuci již stačí vydání a doručení
platebního výměru.

Statistika obce Holasice
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu ke dni 21. 11. 2011:
osoby:

ženy /
dívky

muži /
chlapci

celkem

starší
15 let
mladší
15 let
celkem

374

389

763

71

77

148

445

466

911

Řádné a včasné zaplacení místních poplatků si proto musí každý
poplatník ohlídat sám.

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 21. 11. 2011
naROzení
ÚmRtí
Přistě- ODstěrok
celkem dívky chlapci celkem ženy muži hOVaní hOVaní
7
10
9
3
2010
17
12
7
14
5
6
3
5
2011
11
8
31
17
8

Informace z obecního úřadu
nebo
č.ú.
10225641/0100.
Podrobnější informace podá na obecním úřadě pí Dufková – tel.: 547 229
362.

Z důvodu množství nezaplacených
poplatků, zejména za komunální
odpad, a s ohledem na rostoucí administrativu s tím spojenou, se správce
poplatku rozhodl přistoupit k ukládání
sankcí za řádně a včas nezaplacené
poplatky, k jejich navýšení platebním
výměrem.
Vyzýváme proto všechny občany, kteří
dosud nezaplatili místní poplatky
a chtějí se navýšení vyhnout, aby tak
učinili nejpozději do 20. 12. 2011.
Neuhrazené poplatky mohou být
zaplaceny na pokladně Obecního
úřadu Holasice, ul. Václavská 29,
nebo převodem na účty obce
Holasice č.ú. 4060013792/6800,

Pokud nebude zaplaceno ve výše
uvedené lhůtě, Obecní úřad
Holasice přistoupí k vydání platebního výměru a k navýšení částky
neuhrazeného místního poplatku
o zmiňovanou sankci, a v případě,
že nebude zaplaceno ani poté, přístoupí k exekuci!
V Holasicích 16. 11. 2011
Mgr. Lenka Ungrová
starostka obce

Kulturní a sportovní akce v sokolovně Holasice
ListOPaD
26. 11. 2011
taneční zábava
PROsineC
3. - 4. 12. 2011
Vánoční jarmark a výstava svátky a pranostiky
9. 12. 2011
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2011
17. 12. 2011
Cimbálová muzika maJeRÁn
LeDen
21. 1. 2012
myslivecký ples
ÚnOR
3. 2. 2012
hasičský ples
17. - 18. 2. 2012
Jarní a letní burza dětského oblečení
Březen
24. 3. 2012
ta naše písnička česká – harmonikář
Bližší informace budou vyvěšeny na www.holasice.cz a v obecních vývěskách.
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Základní škola Holasice
Již několik let, vždy touto dobou,
začne se škola plnit podivnými krabicemi s „tajemným obsahem“.
Ve výtvarné výchově, pracovních
činnostech, kroužku i ve školní družině vyrábíme nejrůznější dekorace
a drobné dárky – připravujeme
vánoční výstavu.
Materiály, ze kterých vyrábíme,
shromažďujeme po celý rok.
Pracujeme s různými materiály, ale
nejraději s těmi přírodními, které sbíráme již v létě. Další materiály, které
používáme jsou často věci, které se
běžně vyhazují: odstřižky látek, zbytky
vlny, stužky, knoflíky, zvláštní druhy
papíru, ale i plastové kelímky apod.
Jsme rádi, když si občas na děti ve
škole někdo vzpomene a nějaké
materiály nám pro ně dá.
Děti pracují s radostí, často se ptají,
co nového budeme vyrábět, někdy
přijdou i s vlastním nápadem.
Seznamují se s novými technikami,
učí se vážit si vlastní práce i práce
druhých a zjišťují, že i z vyřazených
věcí a zbytků materiálů lze vytvořit
něco nového a krásného.
Děti mají možnost si vybrat, co
chtějí vyrábět podle toho, co umí, co
je zajímá nebo se naopak chtějí naučit. Při práci si radí a pomáhají. Často
pracuje na jednom výrobku i několik
dětí.
Také letos jsme již začali s přípravami na vánoční výstavu, kterou plánujeme na 16. a 17. prosince. Zveme
tedy všechny, kteří se chtějí podívat
na to, co dovedou šikovné dětské
ruce a chtějí prožít „předvánoční
chvilku“ v naší škole.

Základní škola Holasice

A takhle vypadala výstava v loňském
roce ...
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Mateřská škola Holasice
˘ ˘ platí – bez ohledu
„Stále jeste

Mateřská škola Holasice

chápat jejich vzájemné souvislosti
a posloupnosti. Snaží se pochopit
ovlivňování přírody člověkem
v dobrém, ale také ve špatném.
Děti si pěstují v přírodě cit pro
krásu, získávají návyky správného
chování při pobytu v ní. Rozvíjí si
svoji fyzickou zdatnost a obratnost. Vedeme je k získávání návyků zdravého životního stylu, do
kterého dostatek pohybu v přírodě jistě patří.

˘ kdyz˘
na to, kolik vám je let – ze
˘
˘ je
vyrazíte do sveta,
nejlepsí
˘
˘
chytit nekoho
za ruku a drzet
˘
se pohromade.“

Robert Fulghum
Celý rok při každodenních
vycházkách do blízkého i vzdálenějšího okolí děti pozorují jevy
a děje v přírodě, sledují změny,
které se v ní odehrávají, učí se

učitelky mateřské školy
O. Pokorná a L. Michálková

V sadu nad Holasicemi

Ve Slatině
12

Rádi se smějeme – to jsou naši nejmenší

Pod dubem v zámeckém parku

Už budeme v oboře!
13

SDH Holasice
V tomto předvánočním čase vám
přinášíme několik řádků od hasičů:
Jak jsme již několikrát psali, naše
mládež se zúčastnila závodů
v Syrovicích a Brně-Bosonohách.
Přesto, že jim nervozita trošku svazovala ruce i nohy, dokázali v nabité
konkurenci ostatních kolektivů ve své
kategorii dosáhnout velice solidních
výsledků. V Syrovicích obsadili při své
premiéře 5. místo z 13 přihlášených,
v Brně-Bosonohách dosáhli na 11.
místo z 19 družstev zde startujících.
Myslíme si, že se jednalo o velice
solidní umístění a přejme jim, aby se
jen a jen zlepšovali!
V zimních měsících se z klimatických důvodů standardní závody nekonají, přesto je stále co zkoušet, mj.

i na netradičních závodech v halách či
sokolovnách. S příchodem podzimu
se připravujeme již jen v sobotu
v obvyklý čas. Se souhlasem obce se
cca 1x za dva až tři týdny scházíme
a cvičíme v sokolovně, což má u dětí
velmi kladný ohlas.
V neděli 20. listopadu jsme s dětmi
i jejich rodiči podnikli výlet na letiště
v Brně-Tuřanech. Díky vstřícnosti ze
strany vedení letiště nám bylo umožněno nahlédnout i do jinak nepřístupných prostor tohoto nám blízkého
letiště. Celou prohlídku s námi strávili
průvodci, kteří nám představili a ukázali jednotlivé provozy, mj. i stanici
místních hasičů s jejich technikou,
která se používá při zásazích jen na
letištích nebo podobných provozech.

SDH Holasice
Měli jsme i možnost nahlédnout pod
pokličku letky vrtulníků ministerstva
vnitra – Policie ČR. Děti i dospělí, kteří
se výletu účastnili pokládali našim průvodcům i přítomným pracovníkům
rozličné otázky, na které dostali fundované odpovědi. A že jich bylo…
I u jednotky probíhal v uplynulém
období určitý ruch, který ovšem nebyl
tak výrazný jako v předchozích
letech, což je samozřejmě jen a jen
dobře. Jednotka si letos na své konto
připsala již 19 zásahů, většinou nahlášených jako požár. Jenom namátkou
a ve zkratce: exploze a následný
požár trafostanice v Rajhradicích,
požár uhlí v bytovém komplexu
v Rajhradě, dopravní nehoda
u Vojkovic, hlášený požár RD
v Rajhradicích, atd. Více informací přineseme v dalším vydání zpravodaje,
kdy zhodnotíme celý rok nebo na
našich webových stránkách.

www.holasice.cz/hasici
Z připravovaných akcí zde již nyní
můžeme zmínit pravidelnou výroční členskou
schůzi, která se bude
konat 7. ledna 2012,
nebo připravovaný, již tradičně pátkový Hasičský
ples 3. února 2012. Na
tuto akci samozřejmě již
nyní srdečně zveme.
Závěrem nám dovolte
popřát všem holasickým
občanům krásné a klidné
vánoční svátky a do roku
2012 hodně zdraví, štěstí a pohody.
za hasiče
Luboš Bachorec
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Spoj 505 z Holasic
směr Brno
po-pá so+ne
04:28
04:53
04:58
05:28
05:43
05:58
06:23
06:28
06:43
06:53
07:28
07:53
08:23 08:23
09:23
10:23 10:23
11:23
12:23 12:23
13:23
13:53
14:23 14:23
14:53
15:23
15:53
16:23 16:23
16:53
17:23
17:53
18:23 18:23
18:53
19:53
20:23
20:53

směr Židlochovice
po-pá so+ne
05:20
05:50
06:20
06:35 06:35
06:50
07:20
07:35
08:05
08:35 08:35
09:35
10:35 10:35
11:35
12:35 12:35
13:35
14:05
14:35 14:35
15:05
15:35
16:05
16:35 16:35
17:05
17:35
18:05
18:35 18:35
19:05
19:35
20:35 20:35
22:15
22:55 22:55

Včelaři

Turnaj Holasice

A je tu opět čas vánoční... Rok se s rokem
sešel, ani jsme si toho možná nevšimli.
Někomu utekl strašně rychle, pro někoho
mohl být nekonečně dlouhý. Záleží na úhlu
pohledu. Ať tak, či tak, máme tu zase za
dveřmi Vánoce. Pro každého může mít
označení toužebných dnů volna a nekonečných hald dobrot všeho druhu jinou příchuť. Asi nejvíc se těší děti v očekávání
vytoužených dárků. Pro hospodyňky je to
bezesporu velmi náročné období příprav
na všech frontách a stres, co se musí ještě
stihnout. Pro nás včelaře je to období, kdy
se provádí poslední léčebné ošetření včelstev. Je to v podstatě vrchol na cestě naší
snahy o zdravá včelstva. V posledních
letech se naší základní organizaci podařilo
díky neutuchající snaze našeho zdr. referenta př. Sordyla, odpovědnému přístupu
a disciplíně nás všech dosáhnout v celém
regionu velmi dobrých výsledků. Rádi
bychom tento stav navzdory přetrvávajícím
nákazovým rizikům udrželi. Zanedbání
povinností včelaře by totiž mělo dopad
nejen na něj samého, ale i na rovnováhu
v přírodě v nebližším okolí. Bylo by totiž
zcestné považovat včelu pouze za zdroj
kvalitního medu.
Za celý kolektiv včelařů naší Základní
organizace ČSV Rajhrad si dovoluji popřát
vám všem našim spoluobčanům klidné
Vánoce, pohodu, pocit osobního naplnění
a elán na další cestu. Do nového nadcházejícího roku potom především to, abychom objevili v sobě ony tradiční hodnoty
lidství, jako jsou laskavost, pokora, tolerance, trpělivost a skromnost.

Dne 3. 9. 2011 proběhl turnaj stolního
hokeje v prostorách obecní sokolovny
v Holasicích. Dvacet devět silných hráčů
bojovalo o celkové vítězství v turnaji.
Většina hráčů patří do základních soupisek první ligy týmů Dragons Brno, SHL
Exmost, Uherčic, Ždáru nad Sázavou,
Boskovic a Doudeen Teamu. Kvalita zápasů byla zaručená. Těžký boj nejlépe zvládl
Libor Předešlý z Uherčic, který porazil
hráče Martina Vránu z Doudeen Brno 4:0.
Nejlepším mladším žákem se stal na
sedmém místě Jan Feruga z Boskovic.
Pohár za nejlepšího staršího žáka vybojoval Vojtěch David. Nejlepší ženou se stala
Anna Nešporová z Holasic (BHC Dragons
Brno).

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

Novými
občánky Holasic jsou:
Klára Tomanová
Matyáš Vidovič

Významná
životní jubilea
31. 12. 2011 oslaví manželé
Rostislav a Jiřina Ungrovi
krásných 50 let společného
života. Do dalšího společného
žití jim přejeme stále tolik vzájemné tolerance, úcty a lásky.

Pořádajícimu klubu BHC Dragons Brno
se tentokráte nepodařilo vybojovat stupně
vítězů a pouze pátým místem Jiřího
Nakládala se špatně odvděčilo za dobré
zázemí podporující obce Holasice. Za
týden už bojujeme na kvartálním turnaji
v Ostravě a věříme ve stupně vítězů.

Naposledy
jsme se rozloučili

Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad

s paní Marií Vlčkovou
Čest jejímu životu!
Mirek Škorpík a Pavel Nešpor
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Nové dětské hřiště „Na Žlíbku“
Moc se nám i našim dětem líbí toto nové hřiště pro naše nejmenší poklady.
Nejvíc oceňujeme bezpečnostní houpačku
(škoda, že jich není více), velké pískoviště s kvalitním pískem, které se může na noc překrýt. Líbí
se nám i oplocení, které prckům ztěžuje útěk.
Myslíme si, že ho užijeme i letošní podzim i zimu.
Naše děti jsou tak nadšené, že často odcházíme
i za tmy a na cestu nám svítí veřejné osvětlení.
Fotky snad budou důkazem pravdivosti
našich slov o radosti z nového mimihřiště.
Jitka Kreidlová
Jana Vaculová

Podzimní a zimní dětská burza
Jak maminy z Rozhraní pořádaly podzimní
a zimní dětskou burzu
„Taky vám stojí dům a děti nemají co na sebe?“
„Co s tím uděláme?“… takhle nějak to začalo.
A proto jsme zorganizovaly na konci října (20.
a 21. 10.) burzu oblečení v holasické sokolovně.
Naši vůbec první. Samozřejmě by se neuskutečnila bez laskavé podpory paní starostky Ungrové.
Myslíme si, že většina příchozích dobře, a hlavně
za dobré ceny, nakoupila na děti, popř. i na sebe.
Zároveň jsme získávaly i cenné sociální kontakty,
neboť jsme tu nové a nikoho jsme tu neznaly.
Navíc pořádání této akce nás bavilo. Burza měla
kladné ohlasy, o žádné stížnosti nevíme. Pokud
vše dobře dopadne, budeme se na vás těšit koncem února 2012 na jarní a letní dětské burze opět
v holasické sokolovně.
Koho zajímají některé burzovní statistiky, zde
jsou: dokázaly jsme vybrat přes 1 300 věcí od 35
18

Hodové posezení s cimbálovou muzikou
V sobotu dne 24. 9. 2011 pořádala
Obec Holasice posezení se spoluobčany za účasti cimbálové muziky
Majerán, kterou mnozí znají pod dřívějším názvem Drahan. Posezení bylo
náhradou za neuskutečněnou hodovou
zábavu, jelikož nebyl zájem ze strany
možných stárků a neobjevil se ani
žádný zájemce o organizování hodů
v Holasicích.
Začátek koncertu, který začínal
v 18:30 hodin, byl velmi rozpačitý.
Důvodem byla počáteční nízká návštěva. Avšak po druhé sérii lidových písní
se začala sokolovna plnit a nálada se
za chvíli přehoupla přes „bod mrazu“
a s mizejícím vínem a drobným občerstvením přibývalo odvážných zpěvaček
a zpěváků, kteří se přidávali k účinkujícím. Od muzikantů jsme se dozvěděli,
že do Holasic jezdí vždycky velice rádi,
protože Holasice jsou už pověstné
svými skvělými zpěváky, což se potvrdilo i tento den, kdy zpívali přítomní
hosté, muzika hrála a zpěváci Majeránu
poslouchali krásný zpěv ze sálu. A když
cimbálka zahrála poslední přídavek,

nikomu se z rozezpívaného sálu
nechtělo. Muzikanti uklízeli nástroje
a sokolovna jim k tomu zpívala. Dle
našeho názoru se večer vydařil a doufáme, že stejně dobrý pocit z něho měli
i všichni hosté.
Věříme, že se ve stejně hojném
počtu sejdeme i před Vánoci na dalším
plánovaném posezení s cimbálovou
muzikou Majerán.
text a foto
Stanislava Žižková

prodávajících. Zároveň jsme se
rozhodly, že většinu vydělaných
peněz věnujeme jako sponzorský
dar holasické školce, kam již chodí
naše starší děti, Verunka a Nelinka.
Dar 1 000 Kč jsme předaly 26. 10.
2011 do rukou paní učitelky Olinky
Pokorné.
Jana Vaculová
Jitka Kreidlová
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Prosincové akce v Holasicích a okolí
3. – 4. 12.
1000 – 1900

Vánoční prodejní jarmark a výstava Svátky a pranostiky
Obecní sokolovna holasice

3. 12.
od 1600

Adventní koncert skupiny HRADIŠŤAN
Kulturní sál Obecního úřadu Rajhradice, vstupné 250 Kč

9. 12.
od 1500

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 2011
– pokus o celorepublikový rekord
prostora za Obecní sokolovnou holasice

10. 12.

Vánoční hudební koncert
sokolovna hrušovany u Brna

10. – 26. 12.
mimo pondělí

1000 – 1600
14. – 18. 12.
900 – 1800

Výstava Betlémů
Farní centrum Benediktinského kláštera Rajhrad
Kdo má zájem zapůjčit na výstavu vlastní betlém, může ho
přinést v sobotu 3. 12. v 9 hodin do farního centra kláštera.
Vánoční výstava vazačských a aranžérských prací
s vánoční tématikou
sOŠ a sOU Rajhrad, masarykova 198, vstupné dobrovolné

Srdecne
˘ ˘ vás zveme
na cimbálovou muziku

MAJERÁN,
která zahraje v sobotu
17. 12. 2011 od 19 hodin
v holasické sokolovne.˘
Vstupné 50 Kc,˘
obcerstvení
za drobný
˘
poplatek zajisteno.
˘˘
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ŠROT GEBESHUBER
Sokolnice
• vykupujeme
železný šrot
a barevné kovy

• v případě
většího množství
nebo pravidelné
spolupráce
přistavujeme
bezplatně konternery

Kobylnická 457, 664 52 Sokolnice
tel./fax: +420 544 254 000
fax: +420 544 254 001

Provozní doba:
PO+ST 7:00 – 17:00
ÚT+ČT+PÁ 7:00 – 15:30
SO 8:00 - 13:00

www.gebeshuber.cz

• disponujeme
technickým
i ﬁnančním
zázemím pro
zpracování
jakéhokoliv množství
železného šrotu

• provozovny:
Sokolnice u Brna,
Kroměříž,
Paskov (Ostrava),
Dolní Lhota (Blansko)

Připojte se i vy ke stovkám
našich spokojených zákazníků
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