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Muzikanti, vy jste svatí, vy přijdete do nebe
mezi svatý, chocholatý, co maj růžky na čele.

Úvodní slovo starostky obce
Dobrý den, vážení spoluobčané
a čtenáři zpravodaje, dovoluji si vás
touto cestou pozdravit v novém roce
2012.
Všichni už jistě netrpělivě očekáváme příchod jara, tepla a sluníčka.
I přes třeskuté mrazy, které trápily
celou naši republiku, věřím, že příznivci zimních sportů si letošní zimu
chválili a jak to vypadá ještě nějakou
dobu, zejména na horách, zima vydrží. Také u nás v Holasicích byla příležitost k zimním radovánkám v podobě kluziště, kterého využívaly nejen
naše děti, ale i dospělí. Všem dobrovolníkům, kteří se o vznik a údržbu
kluziště zasloužili, velice děkuji.
Všichni ti, kdo nejen rádi tancují, ale
chtějí se pobavit u dobré muziky,
mohli navštívit ples myslivecký či
hasičský, pro děti to byl ples maškarní. Všechny plesy navštívilo hodně
účastníků a věřím, že si všichni nejen
dobře zatancovali, ale i pojedli, popili, zasmáli a dobře se pobavili. Jsem
velice vděčná, že spolek myslivců,
hasičů či skauti organizují tyto již tradiční plesy. Jistě ti, kdo mají podobnou zkušenost, mi dají za pravdu, že
jde o spoustu práce, starostí a odpovědnosti, abychom my ostatní se
mohli dobře a bezstarostně pobavit.
Přesto se najdou mezi námi takoví,
kteří chtějí škodit a znepříjemňovat
tuto dobrovolnou činnost podivnými
podněty a stížnostmi! Nerozumím
tomu a s takovýmto jednáním nesouhlasím!
Letošní rok, zejména v oblasti
financování obecních rozpočtů, se
nejeví nijak příznivým. Ze všech stran

slyšíme, že do těchto rozpočtů bude
přidělováno ještě méně peněz, než
tomu bylo v roce 2011, a proto musíme šetřit a hledat možnosti příjmů
sami, vlastními silami. I přes tyto ne
zrovna příznivé zprávy, budeme
u nás v Holasicích pokračovat v již
započatém, jako např. ve výsadbě
zeleně a úpravách veřejných prostranství před sokolovnou, okolí
pomníku, před samoobsluhou,
záhon mezi horní částí ul. Palackého
a spodní částí ul. Václavská. Protože
je nám neustále vytýkáno malé množství prostor občanské vybavenosti,
rádi bychom zbudovali nový park na
svahu nad lávkou přes svratecký
mlýnský náhon.
Vzhledem k žádostem našich spoluobčanů, kteří chtějí stavět nové
rodinné domy na svých zahradách,
bude nutné rozšířit hlavní řád vody
a plynu za zahradami na ul.
Palackého (naproti garážím). Máme
zpracovaný projekt na opravu chodníků na ul. Čsl. armády, a proto
budeme očekávat, zda-li bude
v letošním roce vypsán odpovídající
dotační titul, abychom tyto opravy
mohli částečně uhradit z případných
dotací.
Na budovu kaple sv. Václava
budou instalovány bezpečnostní
mříže z důvodu důkladnějšího větrání
interiéru. Vydláždíme prostoru kolem
kaple, na kterou bude instalována
lavečka pro možnost odpočinku či
rozjímání. Bude zde instalována
informativní tabule z historie o kapličce, ale také informace o loších ze
13. století, které jsou pro naši obec
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charakteristickým znakem. Nová
informativní tabule o tůni Ludmila
bude umístěna u této tůně, stejně tak
zde bude umístěno odpočinkové
posezení. Další odpočinkové posezení bude umístěno u lávky přes
svratecký mlýnský náhon. Pořízení
tohoto mobiliáře bude hrazeno
z dotace z ROP na vybavení turistické trasy „Poznáváme Rajhradsko“
(bližší info viz zpravodaj č. 29, 31).
V budově sokolovny bude provedena rekonstrukce podlahy na sále
i v přísálí. Bude opravena střecha
nad šatnami. Rádi bychom upravili
venkovní hřiště za sokolovnou a dle
možností nejvhodnějšího využití prostor zbudovali další nová hřiště pro
sportování (volejbal, nohejbal, pétanque, jeden tenisový kurt).
V době hlavních prázdnin bude
nutné kompletně vymalovat budovu
základní školy, opravit strop ve školní
jídelně. Podaří-li se získat dotace,
budou instalovány interaktivní tabule
v obou třídách základní školy. Dětem
budou pořízeny nové počítače pro
zkvalitnění jejich výuky.
Budou doplněny a instalovány
chybějící silniční značky a silniční
zrcadla pro bezpečný provoz na
místních komunikacích.
Věřím, že se nám podaří získat
dotaci na protipovodňová opatření
v naší obci a v rámci této dotace provedeme rekonstrukci stávajícího
obecního rozhlasu a instalaci nových
hlásičů v Rozhraní.
Samozřejmě nechci zapomenout
na zcela prioritní záměry, kterými je
jednak dokončení nového územního
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plánu obce a především výstavba
nové mateřské školy. V souvislosti
s výstavbou nové budovy mateřské
školy bych vás ráda pozvala dne 31.
března 2012 do holasické sokolovny, kde bude jednak vystavený projekt nové mateřské školy a budou
zde veškeré informace, související
s výstavbou, s možností získání dotací na výstavbu, ale také se zde zmíníme o všech problémech, s nimiž se
při realizaci tohoto záměru potýkáme.
Jsem si plně vědoma, že v průběhu roku se vyskytne celá řada událostí, které bude nutné řešit, opravit
či napravit. Budeme se snažit vše
zdárně řešit a vyřešit ke spokojenosti všech našich občanů. Ne vše se
daří zařídit tak, jak bychom si přáli
anebo ihned. Za jistou toleranci při
řešení vám za celé zastupitelstvo
obce děkuji. Dá-li se to tak říci, čeká
nás v letošním roce hodně práce.
Takovým dalším očekáváním zcela
jistě bude na přelomu července
a srpna, kdy budeme sledovat události letních olympijských her v anglickém Londýně a budeme držet
pěsti našemu „zlatému Davidovi
Kosteleckému z Pekingu“. Budeme
mu přát, aby opět úspěšně reprezentoval nejen naši Českou republiku
ale i naše Holasice !
Děkuji vám za pozornost, přeji vám
co nejvíce spokojených dnů v naší
obci.
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání konaném dne 30. 11. 2011
• určilo:
– ověřovateli zápisu p. Tomanovou
a p. Ing. Stejskalovou;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 7/2011
– OZV č. 1/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2012 ve
výši 500 Kč/osoba
– znění přílohy č. 2 ke smlouvě č. 16/09
o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Holasice pro rok 2012
– výši stočného pro rok 2012 v částce
700 Kč/osoba/rok
– poskytnutí z rozpočtu obce pro rok
2012 členský příspěvek na rok 2012
DSO Region Židlochovicko ve výši
9.889 Kč
– poskytnutí z rozpočtu obce pro rok
2012 příspěvek ve výši 5.000 Kč ZO
ČSV, o.s. Brno-venkov, ZO Rajhrad
s následným vyúčtováním do konce roku
2012
– poskytnutí z rozpočtu obce pro rok
2012 příspěvek ve výši 5.000 Kč
Myslivecké
společnosti
RajhradPopovice s následným vyúčtováním do
konce roku 2012
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 451/2, k.ú. Holasice
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 323/4, k.ú. Holasice
– podání žádosti Obce Holasice o vydání
závazného stanoviska MěÚ Židlochovice
ve věci zamýšlené úpravy kulturní památky – kaple sv. Václava – instalace bezpečnostních mříží na okna
– provedení těžby akátového dřeva na

obecním pozemku v porostu 108 D v6 –
věk 57 let, výměra 2,09 ha dle předložené kalkulace nákladů a výnosů – těžba
Obec Holasice r. 2011
– uvolnění částky ve výši 199.934 Kč na
výsadbu nových stromů v souvislosti
s poskytnutím nadačního příspěvku
č. STR 046_11
– podání žádosti na pozemkovou úpravu
k.ú. Holasice na Pozemkový úřad.
Podmínkou podání žádosti je souhlasné
vyjádření nadpoloviční výměry vlastníků
v katastrálním území
– přijetí dotace z rozpočtu JMK na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce na rok 2011 ve výši
29.898 Kč a nařizuje využití dotace dle
předepsaných výdajů použití dle smlouvy,
která tvoří příloha zápisu č. 17;
• souhlasilo:
– s kalkulací vodného na rok 2012 od
VAS Brno-venkov dle přílohy č. 4
– s úhradou pojištění zásahové jednotky
v počtu 12 osob ve výši 11.475 Kč/rok.
Tato částka bude hrazena z celkového
objemu rozpočtu pro SDH Holasice pro
rok 2012
– s úhradou havarijního pojištění hasičského vozidla LIAZ 101 CAS 20 ve výši
16.918 Kč/rok. Tato částka bude hrazena z celkového objemu rozpočtu pro
SDH Holasice pro rok 2012
– s úhradou havarijního pojištění hasičského vozidla VW Transporter T4 ve výši
3.923 Kč/rok. Tato částka bude hrazena
z celkového objemu rozpočtu pro SDH
Holasice pro rok 2012;
• pověřilo:
– starostku, aby na výzvu k uzavření
kupní smlouvy a převzetí stavby splaškové kanalizace (lokalita Rozhraní) do majetku obce ve spolupráci s advokátní kanceláří Schneider Brno, vypracovala a zaslala
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odpověď ve znění, které bylo předloženo
zastupitelstvu obce dne 30. 11. 2011;
• uložilo:
– kontrolnímu výboru provést kontrolu
dodržování právních předpisů v souvislosti s prodejem obecního pozemku
č. 323/6 panu P. Konečnému. Zápis
o provedení kontroly bude předán do
20. 12. 2011.

jekty schválené na veřejném zasedání.
2. Příspěvková organizace obce –
Základní škola a Mateřská škola
Holasice – obdrží na provoz a udržování
příspěvek na 1. čtvrtletí roku 2012 ve
výši 200tis. Kč.
Výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, které jsou na straně příjmové
pokryty z dotace nebo příspěvku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních
samosprávných celků, nejsou omezeny
maximálním čerpáním. Jejich čerpání je
určeno konkrétními podmínkami poskytnuté dotace nebo příspěvku.
– dodatek č. 12 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu ze dne 14. 12.
2001, který tvoří přílohu zápisu č. 2
– dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Mateřská škola při ZŠ Holasice ze dne
23. 5. 2001, který tvoří přílohu zápisu
č. 3
– stočné pro rok 2011 v celkové výši
500 Kč/osoba/rok jako částku konečnou a výslednou
– záměr prodeje obecní parcely
č. 323/4 o výměře cca 82 m2 za cenu
45 Kč/m2 panu Zdeňku Ujčíkovi.
Kupující se též zaváže, že uhradí poplatek
za vklad do katastru nemovitostí a poskytne potřebnou částku na úhradu daně
z převodu nemovitostí
– záměr prodeje obecní parcely
č. 451/2 o výměře cca 78 m2 za cenu
45 Kč/m2 panu Milanu Májkovi. Kupující
se též zaváže, že uhradí poplatek za vklad
do katastru nemovitostí a poskytne
potřebnou částku na úhradu daně z převodu nemovitostí
– zřízení dočasného parkovacího stání na
obecní parcele č. 92/10 před RD č.p.
206 souběžně s RD. Rozměr parkovací
plochy: délka 400 cm a šířka 200 cm.
Vlastní stání bude zhotoveno z rozebíra-

Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání konaném dne 20. 12. 2011
• určilo:
– ověřovateli zápisu Ing. Kosteleckého
a p. Kaplana;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 8/2011
– v souladu s ustanovením § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění rozpočtové provizorium s účinností
od 1. 1. 2012 do doby, kdy bude schválen rozpočet příjmů a výdajů obce
Holasice. Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji
rozpočtu obce dnem nabytí účinnosti rozpočtu obce na rozpočtový rok 2012
Rozpočtové provizorium
se bude řídit následujícími pravidly :
1. Z výdajů rozpočtu budou hrazeny
náklady v maximální výši 25 % skutečného celoročního plnění rozpočtu roku
2011 na běžné výdaje jednotlivých rozpočtových paragrafů, výdaje na provoz,
nutné opravy a údržbu obecního majetku. Dále budou z rozpočtu hrazeny
náklady na rozpracované investiční akce
přecházející do roku 2012 z předchozích roků a zabezpečené příslušnými
smlouvami o dílo a investiční akce a pro4

Zasedání zastupitelstva obce
telného materiálu, bude hrazeno v plné
výši žadatelkou. Toto parkovací stání
nesmí ohrozit ani omezit nově vysazené
stromy před RD č.p. 206
– zřízení dočasného parkovacího stání na
obecní parcele č. 92/10 před RD č.p.
205 souběžně s RD. Rozměr parkovací
plochy: délka 400 cm a šířka 200 cm.
Vlastní stání bude zhotoveno z rozebíratelného materiálu, bude hrazeno v plné
výši žadatelem. Toto parkovací stání
nesmí ohrozit ani omezit nově vysazené
stromy před RD č.p. 205
– zřízení dočasného parkovacího stání na
obecní parcele č. 92/10 před RD č.p.
138 souběžně s RD. Rozměr parkovací
plochy: délka 400 cm a šířka 200 cm.
Vlastní stání bude zhotoveno z rozebíratelného materiálu, bude hrazeno v plné
výši žadatelem. Toto parkovací stání
nesmí ohrozit ani omezit nově vysazené
stromy před RD č.p. 138
– zřízení dočasného parkovacího stání na
obecní parcele č. 92/10 před RD č.p.
139 souběžně s RD. Rozměr parkovací
plochy: délka 400 cm a šířka 200 cm.
Vlastní stání bude zhotoveno z rozebíratelného materiálu, bude hrazeno v plné
výši žadatelem. Toto parkovací stání
nesmí ohrozit ani omezit nově vysazené
stromy před RD č.p. 139
– zřízení dočasného příčného parkovacího stání na obecní parcele č. 92/10 před
RD č.p. 182. Rozměr parkovací plochy:
4 x 3 m. Vlastní stání bude zhotoveno
z rozebíratelného materiálu, bude hrazeno v plné výši žadatelem. Toto parkovací
stání nesmí ohrozit ani omezit nově vysazené stromy před RD č.p. 182
– zadání zakázky na renovaci parket
v obecní sokolovně dle nabídky ze dne
21. 11. 2011 v celkové výši 88.650 Kč
a pověřuje starostku zasláním objednáv-

ky. Vlastní práce na renovaci parket
budou zahájeny až v období
březen/duben 2012
– cenu za zřízení věcného břemene
v obecních pozemcích, týkající se inženýrských sítí, ve výši 100 Kč/bm, minimálně však 3.000 Kč s platností ode dne
schválení
– předložený návrh na vyřazení majetku
příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Holasice v podobě, jak byl předložený
dne 20. 12. 2011 a tvoří přílohu zápisu
č. 12;
• zmocnilo:
– starostku k průběžným rozpočtovým
opatřením mezi jednáními zastupitelstva
do výše 200.000 Kč včetně změn závazných ukazatelů. V případě dotací nebo
příspěvků ze státního rozpočtu, rozpočtu
územních samosprávných celků je tato
výše neomezená;
• povolilo:
– zbudování přístupové cesty – chodníku
k RD č.p. 182. Vlastní chodník bude zhotoven z rozebíratelného materiálu, veškeré náklady s tímto spojené budou hrazeny
v plné výši žadatelem. Chodník nesmí
ohrozit ani omezit nově vysazené stromy
před RD 182;
• nesouhlasilo:
– se zachováním parkovacího místa před
RD č.p. 77;
• pověřilo:
– starostku k řádnému ukončení všech
běžných záležitostí obecního úřadu ke
konci roku 2011 ve spolupráci s účetní
obce a místostarostou obce.
Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání konaném dne 24. 1. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu p. Balákovou
a p. Holackého;
5
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• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 9/2011
– smlouvu o poskytnutí příspěvku na
neinvestiční výdaje Gymnázia Židlochovice ve znění, které tvoří přílohu zápisu č. 2
– prodej pozemku vedeného v evidenci
katastru nemovitostí p.č. 323/4 o výměře 82 m2 v k.ú. Holasice, obec Holasice,
okres Brno-venkov, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001, panu Zdeňku
Ujčíkovi, bytem Holasice, za celkovou
kupní cenu 3.690 Kč
– prodej pozemku vedeného v evidenci
katastru nemovitostí p.č. 451/2 o výměře 78 m2 v k.ú. Holasice, obec Holasice,
okres Brno-venkov, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001, panu Milanu
Májkovi, bytem Holasice, za celkovou
kupní cenu 3.510 Kč
– schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi p. Jiřím Podsedníkem,
bytem Holasice a obcí Holasicemi
– za pronájem sokolovny pro sportovní
činnost cenu ve výši 180 Kč/hodina
– schvaluje bezúplatné zapůjčení prostor
obecní sokolovny pro akci – burza dětského oblečení konanou ve dnech 17. –
19. 2. 2012 pod záštitou obce Holasice.
Případný zisk z této akce bude předán
Obci Holasice jako příspěvek na provoz
sokolovny
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
sokolovny pro akci – stolní hokej organizovanou týmem Dragons Brno ve dnech
14. – 15. 4. 2012
– pronájem prostor obecní sokolovny pro
akci – stolní hokej organizovanou týmem
Dragons Brno dne 8. 9. 2012 za cenu
180 Kč/hodina
– předložený odpisový plán pro budovu
MŠ dle karty majetku č. 5

– poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
pro rok 2012 ve výši 15.000 Kč
Skautskému oddílu Rajhrad s následným
vyúčtováním do konce roku 2012
– poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce
pro rok 2012 ve výši 5.000 Kč sportovnímu klubu RAFK Rajhrad s následným vyúčtováním do konce roku 2012
– zhodnocení volných fin. prostředků
obce Holasice ve výši 1.067.116,90 Kč
pro zřízení termínovaného vkladu na dobu
1 roku u Volksbank CZ, a.s.;
• souhlasilo:
– s tím, že pozemek vedený v evidenci
katastru nemovitostí p.č. 111 o výměře
420 m2 v k.ú. Holasice, obec Holasice,
okres Brno-venkov, zapsaného na listu
vlastnictví č. 10001 bude i nadále užíván
jako veřejně přístupná plocha bez omezení podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích
– s poskytováním příspěvku na stravování
osob ve starobním důchodu ve výši 7
Kč/osoba/oběd, kteří se stravují v restauraci OÁZA Plus, s.r.o. Vojkovice
– se zbudováním chybějící části chodníku v lokalitě Čtvrtě, k.ú. Holasice dle
předložené dokumentace dne 24. 1.
2012. Veškeré finanční náklady budou
hrazeny v režii investora
– s napojením nového RD z p.č. 40/1,
k.ú. Holasice na obecní kanalizaci
a vodovodní řád. Po skončení prací
uvede žadatel na své náklady vše do
původního stavu;
• nemá námitek:
– ke stavbě „Garáž Holasice“ a předložené projektové dokumentaci k této stavbě.
Uvedenou stavbou nebudou přímo dotčeny kanalizace či kanalizační objekty, ani
pozemní komunikace na parcele p.č.
706/4, k.ú. Holasice, jež se nachází ve
vlastnictví obce Holasice.
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informace z obecního úřadu
Projekt ZaměřeNý Na sběr
a ekologickou likvidaci
Použitého rostliNNého oleje

ProvoZ odPadového dvora
Provoz odpadového dvora v roce
2012 bude zahájený 2. 4. s touto provozní dobou:
úterý 15 – 17 hod.
sobota 9 – 11 hod.
V prostoře odpadového dvora je instalována kamera, která snímá jakýkoli
pohyb na tomto dvoře, a proto žádáme
občany, aby uložení odpadu do tohoto
dvora vyváželi pouze v provozní době (ve
výjimečných případech po předchozí
dohodě na obecním úřadu je možné
vyvést odpad i mimo tuto dobu resp. zajistit odemčení dvora)!

Naše obec se aktivně zapojila do projektu zaměřeného na sběr a ekologickou likvidaci použitého rostlinného
oleje – odpad všech našich domácností a restauračních provozů, kterého se
dnes lidé zbavují nejrůznějšími způsoby
– nejčastěji litím do kanalizace, do sběrné nádoby na komunální odpad nebo
do zahrady. Abychom mohli takovému
chování předcházet, bude od 1.
dubna 2012 v prostoru odpadového
dvora umístěna sběrná nádoba, do
níž bude možné použitý rostlinný olej
odevzdávat.
V praxi to bude znamenat, že doma
použitý rostlinný olej budeme slévat
např. do zavařovací sklenice a příležitostně s touto sklenicí zajdeme do
odpadového dvoru (v době provozu
tohoto dvora) a obsah sklenice vlejeme
do patřičné sběrné nádoby. Jedinou
podmínkou je, nemíchat v zimních měsících (resp. říjen – duben) použitý olej
s ostatními odpadními tuhými tuky
z kuchyně.
Firmám s vlastním kuchyňským provozem a restauračním zařízením vydá společnost, s níž jsme navázali tuto spolupráci, zdarma potvrzení o ekologické
likvidaci použitého rostlinného oleje,
které dle zákona o odpadech potřebují
doložit ke své daňové evidenci.
Věřím, že tento způsob likvidace použitého rostlinného oleje bude našimi
občany využíván tak hojně, jako je tomu
při třídění komunálního odpadu, za což
všem našim občanům děkujeme!

Nevyvážejte stavebNí suť
Na PolNí cesty v katastru obce
Bohužel v měsíci lednu vyvezl nějaký
„chytrák“ stavební suť, v níž převažují
celé čtvrtky a půlky cihel do tzv. výmolů na polních cestách do Louk. Toto
počínání je odsouzeníhodné, protože
v jarních a letních měsících, kdy jsou
cesty využívány k cykloturistice či pro
pěší chůzi, hrozí nebezpečí, že si kdokoli na kole nejen natluče, ale může se až
vážně zranit! Poškození pneumatiky na
osobních vozidlech bude v tomto případě nejmenší škoda, která tímto může
vzniknout. Žádáme tedy onoho „chytráka“, aby suť odstranil a vyvezl ji do odpadového dvora, kam patří!
uPoutávka Na iNterNetový
časoPis ŠťastNí seNioři
Na adrese www.stastniseniori.cz
můžete zdarma navštěvovat tento internetový časopis, jehož obsahem jsou popu7

informace z obecního úřadu
NePůjčujte si PeNíZe od firem,
NabíZejících sPotřebitelský
Úvěr!

lárně-naučné a zábavné články, které jsou
určeny nejenom pro seniory, ale také pro
celou rodinu. Články v časopise vycházejí denně od pondělí do pátku. Byly zde
zřízeny rubriky: zábava, příroda, zvyky
a tradice, cestujeme Česko, Slovensko
a Evropa, zábavné testy a další.

Prosím, nevyužívejte jakýchkoli byť
velice lákavých nabídek na půjčování
peněz na cokoli! Nejrůznější společnosti
(výjimkou jsou velké a zavedené bankovní instituce), či fyzické osoby nabízí
„výhodné spotřebitelské úvěry“, při kterých zpravidla vždy musíte ručit majetkem (auto, dům apod.), který několikanásobně převyšuje půjčenou částku!
Nemusíme chodit daleko – koncem
roku 2011 přišel jeden náš spoluobčan
doslova o střechu nad hlavou! Půjčil si
od jedné takové povedené firmy cca 30
tisíc korun, podepsal celou řadu smluv
pro něho nevýhodných jako např. uznání
penále, ručení svým domem apod.
Upozorňuji, že před podpisem těchto
smluv se nepřišel na obecní úřad poradit
o smyslu svého počínání!
Když se dluh vyšplhal během dvou
měsíců na cca 600 tisíc korun, bylo
zcela jasné, jak celý případ skončí.
Občan se obrátil s žádostí o půjčení
peněz na úhradu dluhu na obecní úřad!
Ovšem půjčit jakoukoli částku z obecního rozpočtu není možné, resp. dle § 38
zákona o obcích majetek obce musí
být využíván účelně a hospodárně
v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené
působnosti. obec je povinna pečovat
o zachování a rozvoj svého majetku.
Osoby (starostka), které jsou oprávněny
jménem obce realizovat určité právní
úkony, i osoby, které o realizaci těchto
úkonů rozhoduji, nesou plnou právní
odpovědnost za správu obecního majetku.

sbírka Použitého vyřaZeNého
oblečeNí
Občanské sdružení Diakonie Broumov
pořádá opět v naší obci sbírku použitého
oblečení. Proto v době od 1. 3. do 20.
4. 2012 můžete nosit řádně zabalené
oblečení na obecní úřad v Holasicích,
kde budeme tyto balíky shromažďovat
do doby, než budou odvezeny a připraveny pro předání potřebným.
Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org.
Které věci můžete připravit:
• letní a zimní oblečení, obuv
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony, přikrývky, polštáře a deky
• látky min. 1 m2 (prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby, nádobí bílé i černé,
skleničky
• hračky – kompletní
VŠE PROSÍME NEPOŠKOZENÉ

Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
děkujeme za vaši pomoc.
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Každoročně je pracovníky krajského
úřadu kontrolováno hospodaření s obecním majetkem, kdy je kontrolována účelnost a hospodárnost nakládání s majetkem dle § 38 zákona o obcích a půjčení
jakékoli částky z obecního rozpočtu na
osobní zájmy občanů by bylo zcela jistě
shledáno jako neúčelné a nehospodárné pro obec Holasice!
Proto dříve než se rozhodnete půjčit si
peníze na cokoli, zvažte veškeré
důsledky svého počínání !

občany, upozornili na nové nekalé praktiky podvodníků, kterých pachatelé využívají k vylákání hotovosti od starších
občanů.
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru vydávají za rodinné
příslušníky a snaží se od nich vylákat
peníze. Nejčastěji uvádějí, že potřebují
peníze např. na koupi vozidla nebo že se
stali účastníky dopravní nehody a potřebují peníze na odtah a opravu vozidla.
Dále uvedou, že hotovost si nemohou
vyzvednout, proto pro peníze posílají známého, kterému mohou plně důvěřovat.
Jestliže se s takovýmto jednání setkáte, nejen že nedůvěřujte, ale ihned
volejte bezplatnou tísňovou linku
policie 158 a toto oznamte!

PoZor Na Nové Nekalé Praktiky
PodvodNíků – lákáNí hotovosti
od seNiorů!!!
Byli jsme upozorněni krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje, abychom své občany, zejména starší spolu-

Lenka Ungrová

kulturNí a sPortovNí akce v sokolovNě holasice
BŘEZEN 2012
so 17. 3. od 15:00
Dětský maškarní karneval
so 17. 3. od 20:00
Maškarní karneval pro dospělé
so 31. 3. od 15:00
Soutěž o nejlepší holasickou buchtu
so 31. 3. od 17:00
Posezení u harmoniky – Ta naše písnička česká
DUBEN 2012
sobota 14. 4.
Stolní fotbal I. liga
neděle 15. 4.
Stolní fotbal II. liga
sobota 28. 4.
Čarodějnický jarmark
KVĚTEN 2012
neděle 6. 5.
Den matek
víkend 19. – 20. 5.
Blešák
sobota 26. 5.
Turnaj v nohejbalu
Bližší infoRMace budou vyvěšeny na www.holasice.eu a v obecních vývěskách.
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Zimní péče o zvěř
Přikrmování zvěře v době nouze je jednou ze základních činností každého správného myslivce. Tato povinnost je zakotvena
jak v mysliveckém řádu, tedy souboru
základních pravidel, kterými by se měl
každý myslivec řídit, tak v zákoně o myslivosti, který oblast mysliveckého hospodaření ošetřuje legislativně, proto její neplnění může být i postihováno. V našich krajích
má zimní přikrmování zvěře také historickou
tradici a je považováno za typický znak středoevropské myslivosti.
V Myslivecké společnosti RajhradPopovice, ve které jsou organizováni i myslivci z Holasic, začínáme s přikrmováním již
koncem léta, tedy v době, kdy z polí zmizí
poslední úroda, lány jsou zorány a zvěři se
téměř ze dne na den zredukuje možnost
obživy na úplné minimum. Krmení začíná
na přelomu srpna a září rozvážením směsi
plev a zlomkového ječmene do zásypů.
V pozdějším období k pravidelnému dopl-

ňování zásypů přibude i předkládání vojtěškového sena v krmelcích. S prvními mrazy
do honitby rozvážíme i řepu, která je pro
zvěř, kromě vlastního nasycení, důležitá
zejména obsahem vody. Přikrmování pak
většinou končíme na přelomu dubna a května, kdy jarní příroda již poskytuje zvěří
dostatek přirozené potravy.
Loňský začátek zimy byl poněkud rozpačitý a poměrně vysoké teploty mohly
u někoho vyvolat pocit, že přikrmování je
zbytečné. Náhlý obrat, který přišel po
Novém roce, však už nenechal nikoho na
pochybách, že pravidelné předkládání
krmiva již od brzkého podzimu má svoje
opodstatnění. Díky němu zvěř v naší honitbě přečkala kruté, dlouhotrvající mrazy bez
vážnějších problémů a v dobré fyzické kondici, která je základním předpokladem pro
odolávání chladu a nemocem a také pro
úspěšné rozmnožování.
Náklady s přikrmováním zvěře se každoročně vyšplhají na několik desítek tisíc
korun, a to do této částky nejsou započítány stovky brigádnických hodin, které myslivci odpracují na přípravě a rozvozu krmiv.
Všechny náklady jsou hrazeny z prostředků
Myslivecké společnosti, tedy z kapes myslivců, i když se podle zákona jedná o plnění veřejného zájmu. Péče o zvěř není
levnou záležitostí, proto vítáme každou příležitost, kdy se nám podaří získat prostředky z účelově vázaných dotací. O tom, že
péče o zvěř je vnímána jako velmi důležitá,
svědčí i skutečnost, že obce, na jejichž
území se rozkládá naše honitba, myslivcům
pomáhají finančními příspěvky, určenými
na nákup krmiva a jeho rozvoz.
Proto bychom tímto chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu Holasice, který nám formou příspěvku ve výši 5.000 Kč ročně,
pomáhá plnit tento finančně náročný úkol,
kterým péče o zvěř v době strádání bezpochyby je.
Za MS Rajhrad – Popovice
Petr Čupa

Starat se o zvěř učíme i mladou generaci

10

větve našly využití
Březové větve ze stromů pokácených
na podzim v naší obci nebyly spáleny.
Po domluvě s obecním úřadem si je
odvezli pracovníci brněnské Zoologické
zahrady. Využili je jako krmivo pro zvířata.
Konkrétně si na nich pochutnaly žirafy
síťované.
Žirafy se pasou více než 12 hodin
denně a živí se převážně listy a výhonky
stromů a keřů, kterých díky tomu spořádají opravdu hodně. V žirafím stádu
brněnské ZOO jsou také dvě mláďata,
která na jaře 2011 pokřtil dnes osminásobný vítěz Velké pardubické, žokej
Josef Váňa.

V zimním období však žirafy ve výběhu
většinou neuvidíte, jsou převážně ustájené, aby nedošlo k jejich prochlazení
nebo poranění na ledu.
Jitka Čupová

burza jarních a letních věcí
Burza jarních a letních věcí se letos
konala v pátek 17. a sobotu 18. 2. 2012
opět v prostorách holasické sokolovny.
Její úspěšnost můžeme porovnat s burzou
předchozí, neboť vybraných věcí k prodeji bylo přes 1100 ks od 23 převážně žen.
I přesto byla v něčem jiná.
Nakupující maminky tu byly
převážně bez svých dětí,
aby měly čas k probírání se
oblečením, botama, hračkami a letos i nově dospěláckým oblečením.
Doufáme, že většina příchozích nakoupila dobře
a budeme se těšit na další,
v pořadí již 3. burzu, tentokráte podzimní a zimní.
Finanční částku, kterou
jsme „vydělaly“ pořádáním
této burzy, dále použijeme
při pořádání dalších akcí –

čarodějnického jarmarku v sobotu 28.
dubna a blešáku 19. a 20. května.
Maminy z Rozhraní
Jana Vaculová a Jitka Kreidlová
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Základní škola holasice
Tentokrát si děti ze 3. a 4.
ročníku zahrály na básníky
a pokusily se napsat báseň na
téma MĚSÍCE. Moc je to bavilo. O ty nejpodařenější se
s vámi rády podělí...

Základní škola holasice
Prosinec už padá sníh,
leden je slyšet smích,
únor vylézá slunce,
březen věnuje se hůlce,
duben už je jaro,
květen v bazénu je bájo,
červen na loukách jsou
kytičky,
srpen prázdninové
holčičky,
září ach jo, škola je tu zas,
říjen je skoro mráz,
listopad jsou samé mraky,
prosinec už jsou dárky.

Leden to je samý led,
únor prodlouží den hned,
březen začíná růst listí,
v dubnu studánky se čistí,
květen to už všechno kvete,
červen škola končí, světe!
červenec to vážně nemá
chybu,
v srpnu chytili jsme rybu,
v září konečně škola
začíná,
v říjnu jsou krátké pátky,
listopad listí shrabuje
rodina,
prosinec vánoční svátky.

Leden nový rok začíná,
únor teple se přikrývá,
březen jaro už mít budem,
duben zahraje na buben,
květen tulipány kvetou,
červen švestky nám rostou,
červenec teplé jsou mráčky,
srpen zpěvaví jsou ptáčci.
Leden je tu sníh,
únor jedem na saních ,
březen už jsou kytičky,
duben jsou tu rybičky,
květen barevný má fráček,
červen zpívá jako ptáček,
červenec už jsou
prázdniny,
v srpnu zažijeme příhody,
září škola volá zas,
říjen už ubývá čas,
listopad jsou venku sáňky,
prosinec jsou tu dárky.
12
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sdh holasice
Po klidném prožití vánočních a novoročních svátků vám přinášíme několik
řádků od holasických hasičů. Dovolíme
si zde zveřejnit takový malý výčet toho,
co se událo jak v našem sboru, tak
i u zásahové jednotky.
Rok 2011 se u sboru dobrovolných
hasičů podařilo rozhýbat stojaté vody na
práci s mládeží, kdy se stabilizoval kroužek mladých hasičů pod vedením
Ivy Křižákové na počtu cca 12 dětí. Do
tohoto kroužku vkládáme velké naděje
v pokračování činnosti sboru, který má
v naší obci více než 120letou tradici.

Abychom mohli udržet krok s ostatními
kolektivy a zájem dětí, investovali jsme
do tohoto kroužku v loňském roce částku přesahující 35 tisíc Kč a to i za vydatné podpory sponzorů, které jsme oslovili a za jejichž příspěvky jsme vděční.
Přesto podstatná část zůstala na nás.
Z dalších akcí, které jsme jako sbor
v loňském roce pořádali nebo se jich
účastnili, můžeme jmenovat hasičský
ples, sběr šrotu v naší obci, kolobrndové
závody na Den dětí, zdobení vánočního
stromu, účast na Dnu bezpečnosti
v Rajhradě, ukázky na Dětském dnu
v Rajhradicích atd. Různé brigády na zvelebování hasičky nebo
výpomoci v rámci obce nepočítáme.
V roce 2011 zasahovala naše
jednotka celkem u dvaceti událostí, většinou oznamovaných
jako požár. Tyto události byly
jak na území naší obce, tak především v obcích, se kterými je
podepsána smlouva o zajišťování požární ochrany. Je to mnoDen bezpečnosti
hem méně než v roce předchoRajhrad
zím, kdy jednotka vyjela celkem
k 36 událostem, ale do této statistiky se předloni promítlo
počasí s velkým množstvím
sněhu a následné potíže s přívalovými dešťovými srážkami.
Jenom těchto tzv. technických
zásahů bylo v roce 2010 šestnáct, loni pouze dva. Dalším
nezanedbatelným faktorem byla
i rozsáhlá oprava naší cisterny
na konci zimy a tím i omezená
akceschopnost jednotky. Toto
je však pouze statistika, za
menší množství zásahů budeme
jen rádi!
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sdh holasice
Nyní ve zkratce zásahy naší jednotky
v roce 2011:
3. března – hlášen požár seníku nad
Rajhradem, na místě zjištěno neohlášené pálení slámy
9. března – požár trávy u Popovic, hořela tráva od náspu železniční tratě a to až
k budovám v obci
11. března – nahlášen požár domu ve
Vojkovicích, po příjezdu zjištěna závada
na komínu
27. března – požár trávy mezi
Holasicemi a Rajhradem, zasažena plocha cca 30x30 metrů
14. dubna – požár střechy
v Rajhradicích, zasahovalo 5 jednotek,
práce v dýchací technice pod střechou
rodinného domu, první výjezd po opravě
CAS
14. dubna – ve stejný den, ale v noci,
jsme zasahovali u požáru posedu nad
Rajhradem
18. dubna – hlášen požár ve skladu
firmy Geis v Rajhradě, po příjezdu
zjištěno, že se jedná o prověřovací
cvičení s cílem zjistit akceschopnost
jednotek
22. dubna – požár skladu firmy Estetico
v Holasicích, na místě zjištěno, že jde
o taktické cvičení s cílem prověřit postup
při zdolávání požáru a činnost u něj
23. dubna – na žádost starosty
Rajhradic jsme přečerpávali vodu z biotopu do strouhy u dálnice D2, zároveň
jsme prověřili činnost čerpadel a jejich
možnosti
22. května – požár skladu
v Hrušovanech u Brna, o kterém jsme
psali již v předchozím vydání. Jenom
doplníme, že škoda zde dosáhla 15 milionů Kč a bylo zjištěno úmyslné zapálení
13. června – požár trávy v Rajhradě na
Aleji na ploše cca 20x20 metrů

13. června – zanedlouho po návratu
z Rajhradu jsme asistovali u nálezu munice u lávky
20. července – vyjeli jsme na záchranu
topící se osoby pod splavem v Rajhradicích, na místě zjištěno, že jde o cvičení s cílem nacvičit činnost po nedávné
tragické události
16. srpna – došlo k výbuchu a následnému požáru trafostanice v areálu ZD
v Rajhradicích
31. srpna – hlášen požár vozu na Staré
poště v Rajhradě, během jízdy zjištěn
požár zbytků slámy u polní cesty nad
areálem Estetico v Holasicích
5. září – vyjížděli jsme k spadenému
stromu a větvím na silnici mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi, neboť místní jednotky byly u požáru v Nosislavi
5. září – během návratu z předešlého
výjezdu jsme dojeli k dopravní nehodě
cyklistky, které jsme poskytli první
pomoc do příjezdu Záchranné služby
a Policie
26. září – k již nezvyklému požáru jsme
vyjeli do areálu Klášterní dvůr v Rajhradě,
kde hořelo větší množství uskladněného
uhlí
6. listopadu – hlášen požár domu
v Rajhradicích, po příjezdu zjištěno neohlášené pálení, na místo dojely 4 jednotky a Policie ČR, která si událost převzala
k řešení
23. listopadu – k požáru uskladněného
dřeva jsme vyjeli do Rajhradu na ul.
Syrovickou, na místo se postupně dostavilo 5 jednotek hasičů.
Závěrem bychom rádi popřáli všem
našim spoluobčanům vše nejlepší do
roku 2012.
za hasiče Luboš Bachorec
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spoj 505 z holasic

„Do blankytně modrounkého celofánu
humoru lze zabalit ztrápené a krvavé
součástky denních starostí.“

bohumil
hrabal
* 28. 3. 1914
+ 3. 2. 1997

Bohumil Hrabal

byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé
poloviny 20. století. Stal se nejpřekládanějším českým autorem 20. století.
Narodil se jako nemanželský syn Marie
Kiliánové. František Hrabal, pozdější
manžel Kiliánové a správce pivovaru
v Nymburce, Bohumila adoptoval.
Ačkoliv se Bohumil Hrabal narodil
v Brně, dětství prožil v Polné a Nymburce,
kde také vystudoval místní reálku. Poté
pokračoval ve studiích na Právnické fakultě UK v Praze, po uzavření českých vysokých škol německou okupační správou
prošel řadou profesí – úředník, traťový dělník, výpravčí. Po skončení 2. světové války
dokončil vysokoškolská studia, nicméně
kariéry právníka se vzdal.
V letech 1947 – 1949 pracoval jako
obchodní cestující, v roce 1949 nastoupil
do kladenských oceláren, kde v roce
1952 utrpěl těžký úraz. Od roku 1954
pracoval jako balič papíru ve Sběrných
surovinách a od roku 1959 jako kulisák
v pražském Divadle S. K. Neumanna.
V roce 1956 se oženil. Jeho žena Eliška
je známá z Hrabalových próz jako Pipsi.
Od roku 1963 až do své tragické smrti
v únoru 1997 působil jako spisovatel
z povolání.
Bohumil Hrabal – spisovatel začal tvořit
již jako vysokoškolský student, kdy vznikly
jeho první básnické pokusy. Verše psané

před válkou a ovlivněné poetismem
a surrealismem vyšly však až v roce 1991
ve sbírkách Básnění a Židovský svícen.
Debutoval tak až roku 1956 Hovory lidí,
které vyšly v nákladu 250 kusů jako příloha výroční Zprávy spolku českých bibliofilů. Vydání své regulérní prvotiny se však
v roce 1959 opět nedočkal, sazba sbírky
povídek Skřivánek na niti byla komunistickým režimem opět rozmetána.
Svou první knihu, povídkový soubor
Perlička na dně, tak vydal až v roce 1963
ve svých 49 letech. Obrovský ohlas knihy
urychlil vydání další – Pábitelů v roce
1964. Svérázné figurky a originální styl
vyprávění, použité v prvních dvou knihách,
pak Hrabal ještě více rozvinul ve své třetí
vydané próze, nazvané Taneční hodiny
pro starší a pokročilé (1964), kde v jedné
jediné dlouhé větě strýc Pepin (Hrabalův
skutečný strýc Josef Hrabal) vypráví
o svých životních a milostných zkušenostech. O rok později vycházejí Ostře sledované vlaky a Inzerát na dům, ve kterém
již nechci bydlet, kde Hrabal podává
syrový obraz společnosti padesátých let.
Po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy Hrabal opět nesměl
publikovat. Těsně před vydáním byly
z tisku staženy jeho knihy Domácí úkoly
a Poupata. Přes zákaz publikování vznikly
v sedmdesátých letech mnohé z jeho nejslavnějších děl – román Obsluhoval jsem
16

anglického krále (1974), zobrazující
vzestup a pád pražského číšníka a hoteliéra na pozadí společenskopolitických změn
první poloviny 20. století; později pak
Hrabal napsal soubor vzpomínkových
próz, kde zachycuje život maloměsta
svého mládí a život svých nejbližších –
adoptivního otce (Francin), matky
(Maryška) či strýce Josefa (Pepin): vznikla
trilogie Postřižiny (1976), Krasosmutnění
(1979) a Harlekýnovy miliony (1981).
V sedmdesátých letech vznikla též kniha
Něžný barbar – osobní vzpomínka na
výtvarníka Vladimíra Boudníka a pak patrně
nejzásadnější Hrabalovo dílo Příliš hlučná
samota. Toto dílo je světovou kritikou
řazeno mezi dvacet nejvýraznějších literárních počinů 20. století.
Ve druhé polovině osmdesátých let
vznikly pak Hrabalovy prózy autobiografické – trilogie Svatby v domě, Vita nuova
a Proluky nahlížející na Hrabalův život
pohledem jeho manželky Elišky.
Bohumil Hrabal měl zásadní vliv nejen
na českou literaturu 20. století, ale i na
český film. Povídkový film „o obdivuhodnostech obyčejného života“ Perličky na
dně (r. Jiří Menzel, Jan Němec, Evald
Schorm, Věra Chytilová, Jaromil Jireš,
1965) je obecně vnímán jako jeden z profilových filmů tzv. české nové vlny. Válečná
tragikomedie Ostře sledované vlaky (r.
Jiří Menzel, 1966) získala Oscara za nejlepší cizojazyčný film a Skřivánci na niti (r.
Jiří Menzel, 1969), poté, co museli ležet
32 let v komunistickém trezoru, Zlatého
medvěda, hlavní cenu na MFF v Berlíně.
Z dalších nezapomenutelných filmů, které
vycházely z Hrabalových předloh, připomeňme alespoň snímky Postřižiny (r. Jiří
Menzel, 1980), Slavnosti sněženek (r.
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směr židlochovice
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15:02
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16:32
17:02
17:32
18:02
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20:32
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22:52
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jízdní řád platný od 3. 1. 2012

Jiří Menzel, 1983) či Něžný barbar (r. Petr
Koliha, 1989). Slavnou Příliš hlučnou
samotu natočila v roce 1994 ve Francii
žijící česká režisérka Věra Caisová
s Philippem Noiretem v hlavní roli. Filmové
podoby se v poslední době dočkal také
román Obsluhoval jsem anglického
krále.
Petra Koláčková
knihovnice
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Zpráva o činnosti včelařů z Zo rajhrad
Vážení přátelé,
dovolte abych vás v krátkosti seznámil
s historií a současnou činností naší včelařské ZO Rajhrad.
Z dochovaných záznamů se včelařská
organizace datuje rokem 1929. Tohoto
roku byla svolána valná hromada, na které
bylo mimo jiné vzpomenuto na zemřelého
prvního předsedu př. Adlera. Po vyčerpání
denního pořadu byl zvolen za předsedu
Josef Apetaur, učitel na odpočinku.
Jednatelem byl zvolen Jakub Dvořák,
pokladník Duchoň a místopředsedou byl
zvolen holasický rodák Jan Kirš. Přáním
veškerého členstva, kterými byli ještě
Šmerda Antonín, Badal Robert, Bělík
František, Sosnar Jan, Svoboda Josef
a Krutzký František (všichni z Holasic), bylo
ustanoveno, aby noví funkcionáři se plně
věnovali svému poslání a aby byl spolek
vzorem v Rajhradě.
V roce 1929 byla činnost spolku hodnocena ústředním svazem velice dobře,
jelikož se starali o zvelebení včelí pastvy
v okolí Rajhradu a Holasic. Včelaři se věnovali hlavně výsadbě nových stromů
a ochraně lip u silnice. Velkou pozornost
věnovali otázce včelí pastvy. Ze svých prostředků zakupovali semeno Vičence, které
bylo rozdáno rolníkům na pronajatém
pozemku a oseto svazenkou. Zaseto bylo
50 kg semene svazenky na úbočí náspů.
Rovněž vysazovali akáty, které jim nechal
př. Opat z Rajhradského kláštera v počtu
120 kusů. Samozřejmě se také vzdělávali
u př. Fabiána Štětky, kde rozebírali celý
život včel s doplněnými ukázkami ve včelíně. Zúčastňovali se také různých exkurzí,
zejména do výzkumné stanice Židlochovice, k př. Savínovi, kde studovali včelí
nemoci, různé typy úlů a celé včelařské
zahrady. Jako dar si odnesli medonosnou
rostlinu Nepetu na rozšíření včelí pastvy.
Rovněž pořádali kurz medového pečiva
pro své manželky. Kurzu se zúčastnilo na

30 žen a byl zakončen přednáškou o zužitkování medu v domácnosti.
V roce 1939 měl včelařský spolek 33
členů se 314 včelstvy. V tomto roce byl
patrný vliv politických událostí. Na obranu
státu bylo přispěno 200 Kč. V roce 1941
zemřel přítel Jan Povolný z Holasic, členem spolku byl od roku 1931. Již tenkrát
byli členové spolku nabádání, aby neprodávali med laciněji než za 60 krejcarů za
kilogram. V roce 1944 bylo sdruženo 10
obcí – Rajhrad, Holasice, Rajhradice,
Rebešovice,
Popovice,
Syrovice,
Sobotovice,
Otmarov,
Opatovice,
Modřice. Od roku 1945 byly povinné
dodávky medu do státního výkupu, kde
bylo odevzdáno ročně na 1000 kg medu.
Lipové aleje, které se táhly až k Holasicím,
byly vysázeny již v 18. století. Součástí
kláštera byly překrásné zahrady, uprostřed
kvadratury „Rajská zahrada“ východně od
ní „Francouzská“. Benediktíni se řídili heslem „Ora et labora“ (Modli se a pracuj).
Poslední záznam byl z roku 1950 se stavem 8 včelstev. V roce 1953 dochází
k zabrání kláštera a je uvedena posádková
správa armády s 35 včelstvy. V roce 1966
zastupovali Holasice Dohnal Antonín, který
byl důvěrníkem a Moll Alois jednatelem
včelařského spolku. V současné době je
ve funkci přítel ing. Sordyl Štěpán, který
pracuje na úseku zdravotního referenta
a přítel Mlich Emil, který zastává funkci
důvěrníka pro Holasice.
V dnešní době nechápeme význam
chovu včel pouze v získávání jejich produktů (med, vosk, pyl, mateří kašička, včelí
jed). Tyto včelí produkty tvoří asi desetinu
užitné hodnoty chovu včel. Hlavní a nezastupitelné místo má včela v přírodě jako
hlavní opylovač kulturních i planě rostoucích rostlin. S vymizením včel by zmizely
desítky druhů rostlin, které jsou na opylení
závislé. Je to činnost, která se nedá změřit, finančně ohodnotit a vyčíslit. Je to
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moje škola
V polovině měsíce prosince 2011 jsem byla
oslovena třídní učitelkou primy Gymnázia v Židlochovicích paní Zemenovou, zda-li bychom
nemohli zveřejnit článek šikovného žáka primána v obecním zpravodaji. Protože článek se
minul s vydáním prosincového zpravodaje, rádi
uveřejňujeme tento článek až dnes.
Lenka Ungrová

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

Novými
občánky Holasic jsou:

moje škola
Ještě před pár měsíci jsem chodil na
základní školu, ale chtěl jsem přestoupit na
gymnázium. Už od začátku jsem měl ve výběru
jasno: Gymnázium Židlochovice.
Do Židlochovic jsem se chtěl přihlásit, protože jsem na ně slyšel samou chválu. Můj bratr
tam také chodí. Každý den, když jsme oba přišli domů, jsem se o škole dozvěděl něco nového. Nedalo mi to a musel jsem se podívat, co
to vlastně je za školu. Našel jsem si její stránky
a také jsem se tam byl podívat. Nikam jinam
jsem se nehlásil, protože mi gymnázium připadalo krásné. Zahrada, učebny, šatny, sokolovna… to vše se mi velmi líbilo.
Z přijímacích testů jsem sice byl velmi nervózní, ale zvládl jsem je. A ještě při testování
jsem se ujistil, jak pěkná škola to je. Teď už na
gymnázium chodím třetí měsíc a moc se mi tam
líbí. Všichni učitelé jsou na mě moc hodní,
a když mám s něčím problém, tak mi vždycky
pomůžou. Kvůli stěhování jsem předtím byl na
dvou základních školách, ale v Židlochovicích
je to nejlepší. Obvykle jsem se do školy netěšil,
ale teď do ní chodím rád!

Tereza Štýblová
Lukáš Kubát
Viktorie Dvořáková

Naposledy
jsme se
rozloučili
s paní Barborou Moudříkovou
a s paní Annou Vlčkovou
Čest jejich životu!

Jan Procházka
prima Gymnázium Židlochovice
rodiče autora se zveřejněním textu
vyslovili písemný souhlas

prostředků pro potírání včelích nemocí. Za
tyto prostředky byly nakoupeny vykuřovací
přístroje na léčení včelstev tak, aby v každé
obci byl jeden přístroj. Za finanční dar
děkujeme.

práce, kterou včelaři bez nároku na peníze
věnují nám všem. Pokud si budete kupovat
med, tak jedině od vašeho nejbližšího včelaře, který je zárukou kvalitního medu
a také podpoříte obor včelařství u vás. Za
to vám děkujeme.
Také bychom rádi poděkovali
Obecnímu úřadu za poskytnutí finančních

zpracoval
kronikář Jaromír Pokorný
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Pozvánka na posezení u harmoniky

Fotografie z letošního masopustu

ˇ PÍSNICKA
ˇ CESKÁ
ˇ
TA NASE

Srdečně vás zveme na hudební představení
Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce, ve kterém
zazní písničky Karla Hašlera, Fanoše Mikuleckého,
Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a také staropražské
melodie a lidové písně ze všech koutů naší vlasti.
Datum:
Místo:
Vstupné:

31. března 2012 od 17 hodin
sokolovna v Holasicích
zdarma

děti z mateřské školy
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